PREMIS FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA

Mark Stevenson, escriptor, divulgador, emprenedor i expert en innovació, ha obert avui la
segona jornada dels Premis Fundació Princesa de Girona, presidida per SS. MM. els Reis

Mark Stevenson: “cal encarar la tecnologia amb optimisme i canviar la
cultura de les organitzacions”
Un miler de joves assisteixen avui a les sessions, tallers i debats de la Trobada
“Rescatadors de Talent” i de la IV Jornada de Girona “Com s’educa el talent
emprenedor” al Palau de Congressos de Girona.
Girona, 30 juny 2017.- “La innovació té a veure amb canviar la nostra manera de pensar sobre
el futur i també amb canviar la cultura de les organitzacions”. Ho ha afirmat l’escriptor,
divulgador, emprenedor i expert en tendències globals i d’innovació Mark Stevenson durant
la ponència inaugural de la Trobada “Rescatadors de Talent” i de la IV Jornada de Girona
“Com s’educa el talent emprenedor” que s’ha dut a terme aquest matí al Palau de Congressos
de Girona, en la segona jornada de la cita amb els Premis Fundació Princesa de Girona, a la
qual han assistit SS. MM. els Reis. Stevenson, col·laborador habitual en mitjans de comunicació
i membre de la Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce,
ha desenvolupat les seves tesis en dos llibres de gran divulgació entre professionals We do
things differently (2017) i An optimist’s tour of the future (2011).
Per Stevenson la clau és encarar el futur amb optimisme, pensar que el món es pot canviar,
fomentar la curiositat entre els joves i ensenyar-los que han d’estar preparats per perdre i per
equivocar-se. D’aquesta manera, ha dit, podran aprendre i aconseguir el que es proposen.
Stevenson està convençut que el camí és “crear un món empresarial i educatiu que tingui a
veure amb el valor del que creiem i no del que posseïm. Als alumnes els hem d’ensenyar la
innovació i això té a veure amb formular-se les preguntes adequades”, ha afegit.
Durant la seva intervenció Stevenson ha parlat de la importància de la tecnologia i en aquest
sentit ha dit que ens hi hem d’adaptar i encarar-la amb optimisme perquè els canvis es van
produint amb molta celeritat . Ha assegurat que és comprensible que això plantegi temors a la
societat en tant que la tecnologia fa que desapareguin llocs de treball. Però en aquest sentit,
“tenim un repte important, el de pensar en una societat amb llocs de treball diferents tal i com
va succeir en la segona revolució industrial”. Per Stevenson és important gestionar bé aquesta
transició.

També ha assegurat que la nostra espècie està destruint el planeta però ha llençat un missatge
d’optimisme perquè “tenim la clau per resoldre-ho”. Stevenson opina que “podem acabar
malmetent el món si eduquem malament els nostres joves” i ha alertat que “el sistema
empresarial i de poder està destruint el lloc on vivim. El medi ambient està començant a passar
factura i això costa molts diners a les economies globals”. Sensibilitzar als joves de de la
importància de mantenir el medi ambient suposa generar valor enlloc de gastar diners.
Ha fet referència a la intel.ligència artificial, i a la revolució tecnològica que està a punt de
començar : la de la impressió 3D. S’acosta un món en que les impressores 3D podran imprimir
tot el que produïm.
Segons Stevenson cal passar de les economies d’escala a economies de redistribució i ha
donat els principis bàsics per preparar-se pel canvi: ser ambiciós en relació al futur i participar
en projectes que vagi més enllà de nosaltres mateixos. Comprometre’ns amb els altres i assolir
les nostres responsabilitats.

