
CORPORACIÓ TECNOCAPITALISTAARON MUSEK
La Aron Musek es la directora d’una de les empreses tecnològiques més 
poderoses del món. Es propietària de google, facebook i instagram, dissenya 
cotxes autònoms, i ha creat un software que tothom fa servir per escriure, 
dibuixar, fer càlculs i aprendre a les escoles.
 Té tants diners, que quan hi ha una empresa que creu que pot fer-li 
la competència en algun sector (com per exemple els videojocs de realitat 
virtual), la compra. Per altra banda, i com que crea els seus beneficis a través 
de les dades i de fer publicitats als usuaris de les seves aplicacions, la majoria 
dels seus productes (buscadors, xarxes socials, plataformes de video, etc) 
són gratuites.

Després de cada ronda,  pregunteu-vos  per què heu fet el que heu fet, si ha funcionat o no, i per quina raó

Utilitza aquest espai per explicar la teva estratègia per conquerir el futur.

Respon a aquestes preguntes

Què creus que pot interposar-se en el teu camí a assolir els teus objectius?

El teu objectiu és ajudar-la a acumular benefici econòmic. Per 
això, reculls dades per predir i controlar els mercats, la ciutadania, 
la administració pública i les consumidores. Tens un gran poder 
per crear noves tecnologies i construir idees de futur que la majo-
ria de la gent accepta sense preguntar-s’ho.

Com t'agradaria que fos el món en relació a les tecnologies digitals al 2050?

Com ho vols aconseguir?
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICACARINA RODRIGUEZ 
La Carina Rodriguez treballa al govern d’un país del Mediterrani, a l’àrea de 
seguretat i tecnologia. Amb el seu equip, vetlla per a protegir els drets digitals 
de les ciutadanes del nostre país: que cap empresa s’aprofiti il·legalement de 
les seves dades per conèixer-les millor i vendre’ls coses, o per a què cap país 
vulneri el seu dret a la privacitat tot espiant-los a través dels seus dispositius.

Després de cada ronda,  pregunteu-vos  per què heu fet el que heu fet, si ha funcionat o no, i per quina raó

Utilitza aquest espai per explicar la teva estratègia per conquerir el futur.

Respon a aquestes preguntes

Què creus que pot interposar-se en el teu camí a assolir els teus objectius?

El teu objectiu és ajudar-la a protegir la ciutadania i la democrà-
cia de l’atac de grans empreses tecnològiques i hackers malin-
tencionats. Per a això, crees lleis i pots invertir grans quantitats de 
diners en desenvolupar noves tecnologies.

Com t'agradaria que fos el món en relació a les tecnologies digitals al 2050?

Com ho vols aconseguir?
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ACTIVISTA DIGITALFATIMA SOLÉ
Es una de les líders d’un moviment social preocupat per com els Governs i 
les Empreses afecten als drets fonamentals de la ciutadania. S’ha adonat 
que Internet i les Tecnologies Digitals han generat noves oportunitats, però 
també noves formes d’explotació i control social, on poques empreses con-
trolen la major part dels diners del món, on les ciutadanes normals ho tenen 
cada vegada més difícil per guanyar-se la vida. S’ha adonat que qui controla 
les tecnologies té el poder d’influïr en com funciona l’economia, l’educació i la 
democràcia.

Després de cada ronda,  pregunteu-vos  per què heu fet el que heu fet, si ha funcionat o no, i per quina raó

Utilitza aquest espai per explicar la teva estratègia per conquerir el futur.

Respon a aquestes preguntes

Què creus que pot interposar-se en el teu camí a assolir els teus objectius?

El teu objectiu es ajudar-la a evitar que les grans empreses 
guanyin més poder a través del control de les dades. Alhora crees 
tecnologies alternatives i democràtiques que milloren la vida de 
la ciutadania en general i garanteixen i conquereixen nous drets 
digitals. El teu lema és que les tecnologies ajudaran a que “tot 
sigui per tothom”

Com t'agradaria que fos el món en relació a les tecnologies digitals al 2050?

Com ho vols aconseguir?

Pl
eg

a-
ho

!

2023 2037 2055



CONSUMIDOR DE TECNOLOGIAJAMILA
Es una ciudadana normal i corrent. Sempre està a la última de les innova-
cions tecnològiques, i li agrada tenir l’últim model de mòbil i rellotge inte-
l·ligent. A casa jugua a videojocs i mira per Internet les presentacions dels 
grans gurús de Silicon Valley.
 Com que està ben informada, sap que les grans empreses recullen 
dades i que això implica un problema de privacitat, però a ella no li preocupa 
perquè no tens res a amagar. Els productes tecnològics li agraden i no hi vol 
renunciar, de totes maneres, tampoc no troba que hi hagi cap alternativa a la 
situació actual.

Després de cada ronda,  pregunteu-vos  per què heu fet el que heu fet, si ha funcionat o no, i per quina raó

Utilitza aquest espai per explicar la teva estratègia per conquerir el futur.

Respon a aquestes preguntes

Què creus que pot interposar-se en el teu camí a assolir els teus objectius?

El teu objectiu és ajudar-la a continuar visquent còmodament, 
optimitzant la teva vida diaria amb aplicacions tecnològiques. Es-
tàs disposat a pagar car per les útlimes tecnologies, però t’agrada 
que la majoria de les aplicacions que fas servir siguin gratuites o 
molt barates.

Com t'agradaria que fos el món en relació a les tecnologies digitals al 2050?

Com ho vols aconseguir?

Pl
eg

a-
ho

!

2023 2037 2055


