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Amb la popularització d'Internet a la dècada dels 90, el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) en processos de desenvolupament va entrar dins del debat sobre la cooperació. La recent celebració d'una 
Cimera Mundial de Nacions Unides sobre la Societat de la Informació1, la creació d'un Grup de Tasques 
multisectorial sobre les TIC i el Desenvolupament (UN ICT Task Force) que assessora i reporta directament al 
Secretari General de NNUU, o l'atenció prestada en fòrums com els dels G8 (Okinawa 2000, Gènova 2001, 
Kananaskis 2002), NEPAD (New Partnership for African Development) o el Fòrum Econòmic Mundial (Davos) 
són una evidència d'això. 

 L’anomenada ‘bretxa digital’ es manifesta com una nova bretxa de desenvolupament, en particular en el context 
del paradigma de la ‘Societat Xarxa’ [Castells 1999, 2000, 2001]. Molt s'ha avançat qualitativament en 
l'aprofitament de les TIC per al desenvolupament humà en pocs anys. Tanmateix, per a moltes persones 
coneixedores de l'ús d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit del desenvolupament i la cooperació, l'avanç ha 
sigut lent, insuficient, esporàdic i, per descomptat, sense estratègia o planificació. 

 El discurs sobre els beneficis de les TIC en el marc del desenvolupament supera amb escreix a la pràctica. Els 
recursos tecnològics i financers estan disponibles, encara que no tant la capacitat institucional per a aprofitar-los. 
En altres paraules, més que un assumpte tècnic, la integració de les TIC al desenvolupament sembla una 
qüestió de polítiques de desenvolupament. Per als països donants com Espanya, es converteix també en un 
tema de polítiques de cooperació per al desenvolupament. Per això és necessari avançar en el coneixement 
sobre el valor intrínsec de les TIC, el grau comparatiu d'integració, així com possibles guies o models que 
faciliten aquesta integració. 

  

El valor de les TIC per al 
desenvolupament  
Abans d'examinar el grau d'integració de les TIC en les polítiques de cooperació dels països donants, convé 
presentar les raons per què es considera adequat considerar les TIC en l'àmbit del desenvolupament i de la 
cooperació. 

 

¿Salut o TIC? El dilema de Gates  
El debat sobre la importància o prioritat relativa de les TIC per al desenvolupament segueix obert. 

 En el que ja constitueix un esdeveniment clàssic en l'entorn de desenvolupament, Bill Gates, encarnació i mite 
de la informàtica i amb una dedicació més que comprovada al desenvolupament i lluita contra la pobresa, va 
qüestionar públicament el valor de les noves tecnologies per a aquells objectius durant un simposi sobre 
desenvolupament celebrat a Seattle l'any 2000. 
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 El seu qüestionament crític va ser molt clar: Què s'ha de triar, medicines o computadores? 

 Potser Gates hagi utilitzat un fòrum públic per a llançar una provocació, en el sentit positiu, per a animar el 
debat i ajudar a aclarir conceptes gens trivials. 

 De totes maneres, aquest episodi va ser simptomàtic de la percepció que sobre les TIC tenen encara molts 
actors de desenvolupament, de manera que Bill Gates es va convertir d'alguna forma en el portaveu dels 
‘escèpTICs’. 

 A més, en l’esmentat simposi, Gates es va decantar clarament per l'opció ‘medicines’. 

 Encara que a la superfície resulti intrigant, en el fons, el dilema salut o TIC? és  fals, almenys per tres raons: 
Primer, es barregen necessitats amb eines: l’eina pot o no ajudar a satisfer la necessitat, però per descomptat no 
és una alternativa apta de ser considerada. 

 Això s'il·lustra més clarament si la pregunta fos salut o raigs X? 

 En segon lloc, la simplificació que comporta ignora els efectes de sistema que són característics  en el 
desenvolupament. 

 En processos de desenvolupament, les accions sobre una àrea (salut) tindran efectes sobre d’altres (educació, 
generació d'ingressos, participació ciutadana, etc.) i viceversa. 

 Per a elaborar estratègies i plans de desenvolupament poden separar-se i aïllar-se les diverses àrees (una 
pràctica no molt recomanable), però en la vida de les persones es mesclen totes les àrees i els seus efectes: 
l'ocupació, l'educació, el medi ambient, la nutrició, l'habitatge, els drets civils, etc. 

 Ignorar els efectes d’aquesta interrelació suposa una greu omissió. 

 Tercer, el desenvolupament humà precisa d'informació i de la seva conversió a coneixement. 

 Les TIC ajuden a aconseguir, processar, analitzar, emmagatzemar i (avui més que mai) a comunicar la 
informació. 

 No es concep el desenvolupament humà (tant en el seu conjunt com desagregat en els seus components, com 
la salut) sense informació. 

 Per tant, sempre que les eines ‘informacionals’ (ja sigui un ordinador o una impremta) no disminueixin opcions o 
reemplacin altres recursos de major eficàcia per a obtenir opcions, han de ser almenys considerades. 

Per a respondre més fàcilment al dilema de Gates, podem transformar la pregunta, fent-la, si és el cas, més 
contundent: desenvolupament o TIC? 

 La resposta sorgeix aleshores més clarament: Les TIC com a instruments per al desenvolupament. 

  

Utilitat de les TIC com a funció del valor de la informació per al desenvolupament  
El paper de les TIC en el desenvolupament es basa en què són bones eines per a manejar la informació. 

 Si la informació és un recurs essencial per al desenvolupament humà, aleshores  les TIC tenen el potencial de 
formar part del kit d’eines bàsiques per al desenvolupament humà. 

 Per tant, la utilitat de les TIC per al desenvolupament humà es deriva fonamentalment del valor de la informació 
per a actors i processos de desenvolupament. 

 Per a examinar en una situació determinada si és convenient o no aplicar algunes TIC, i com fer-ho, és 
necessari comprendre (i) per a què serveix la informació en aquell cas concret, (ii) com la recullen, transformen, 
apliquen i comuniquen els actors locals, (iii) quines necessitats d'informació no estan satisfetes, i (iv) quins usos 
de la informació poden afegir-se o millorar als ja existents. 

 És a dir, la utilitat de les TIC en qualsevol situació de desenvolupament vindrà donada pel valor de la informació 
en aquella situació. 

 Només d'aquesta forma podrà analitzar-se de forma metòdica la viabilitat de la inversió en solucions 
relacionades amb les TIC i facilitar la presa de decisions informada i objectiva al respecte d'això. 

 En general, el valor de la informació per al desenvolupament humà depèn, d'una banda, de la seva contribució a 
l'expansió d'opcions i llibertats -el resultat últim del desenvolupament humà. 

 L'exemple més clar és l'educació (generació de capacitat); un altre exemple és l'accés a informació sobre 
oportunitats de treball. 
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 D'altra banda, també depèn de com ajudi a reduir les unfreedoms [Sen 1999] o obstacles a les llibertats; per 
exemple, informació sobre prevenció/tractament de la Sida, o informació d'una ONG per a defensar els drets 
legals d'un immigrant que està essent explotat. 

 

L'horitzontalitat de les TIC 
Les TIC constitueixen un conjunt d’eines horitzontals en el desenvolupament, aplicables en principi a qualsevol 
tema. 

 El PNUD sosté que l’‘horitzontalitat’ en el desenvolupament de les TIC és el veritablement nou i diferent 
d'aquestes tecnologies com a mitjà per a combatre la pobresa al segle XXI [UNDP, 2001]. 

 Tant la bretxa digital5 com la informacional contribueixen a altres bretxes de desenvolupament que, al seu torn, 
incideix sobre elles. 

 La pobresa informacional és un component clau del significat modern de la pobresa. 

  

 

És per això que el vuitè Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, relatiu al partenariat mundial per al 
desenvolupament (la meta dels països rics), inclou un objectiu referit a l'ús generalitzat de les TIC. 

 El Grup de Tasques sobre les TIC de NNUU (UN ICT Task Force) va preparar per a la Cimera Mundial sobre la 
Societat de la Informació un estudi sobre aplicacions de les TIC a cada una d’aquelles Metes [UN ICT Task 
Force, 2003]. 

 L'horitzontalitat de les TIC en el desenvolupament seria motiu gairebé suficient per a justificar la seva àmplia 
integració. 

  

Valor de les TIC en la Cooperació al 
Desenvolupament  
El valor de les TIC per al desenvolupament és prou important com per a considerar la seva integració en els 
processos de desenvolupament humà. 

 La cooperació al desenvolupament serveix (o ha de servir) per a nodrir i catalitzar els esmentats processos; el 
seu millor ús d'informació i d’eines informacionals com les TIC ajudarà a la seva eficàcia. 

 El Grup de Tasques TIC de NNUU6, en el que participen entitats de govern, societat civil, sector privat i 
universitat, i que reporta directament al Secretari General, s'ha pronunciat amb claredat respecte d'això. 

L’esmentat Grup recomana que institucions que formen part del Grup avaluin fins a quin punt fan un ús complet 
de les possibilitats que proveeixen aquestes  tecnologies i també examinin les possibles millores dins de les 
seves pròpies organitzacions i en els portafolis de projectes que recolzen. 

 En particular, el Grup de Tasques afirma que han de ser les agències de NNUU i les bilaterals dels donants del 
CAD les primeres en autoaplicar-se dites recomanacions [UN ICT TF 2003]. 

 

Què s'entén per “mainstreaming”? 

 Convé concretar el significat de la plena integració o ‘mainstreaming’ 7de les TIC en els processos i estructures 
de cooperació al desenvolupament, ja que es pot expressar (i entendre) de variades formes. 
 Labelle, en una publicació del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament [2003], ofereix una 
definició adequada:  

“From the perspective of ‘planning’, monitoring and evaluation, mainstreaming ICTs means ensuring that drec 
all estafes during the conceptualization, promotion, ‘planning’ and implementation of activities, projects, 
programmes and plans related to human development, ICTs should be taken into consideration along with the 
usual or habite traditional issues and concerns.”  
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Però el mainstreaming de les TIC no es redueix a l'aspecte tecnològic o merament instrumental. 

 És part d'una reenginyeria de la cooperació, d'una manera diferent de fer cooperació, a la que ens referirem 
més endavant. 

 Segons el Millennium Project8 [2004]: 

The benefits of the ‘new’ technologies llaure the result not only of an increase ‘in’ connectivity or broader access 
to ICT facilities per se, but habite importantly accrue from the facilitation of ‘new’ types of development solutions 
and economic opportunities that ICT deployment makes possible. 

 When strategically deployed and integrated into the design of development interventions, ICTs ca enable 
development resources to go that much further by facilitating the development of cost-effective and scalable 
solutions.”  [Millennium Project 10, 2004] 

 

Per què és necessari el “mainstreaming” de les TIC en la Cooperació? 
És precís articular les raons per les quals és aconsellable avançar en la penetració de les noves tecnologies en 
les operacions i estructures de les agències de cooperació, nacionals o multilaterals. 

 Aquestes institucions han estat tradicionalment poc inclinades a canvis d'estil tecnològic [Millennium Project 10, 
2004] i els seus quadres dirigents no solen estar familiaritzats amb les possibilitats de les TIC per als processos 
de cooperació i, menys encara, amb els seus pros i els seus contres. 

 Les raons esgrimides poden resumir-se que les agències (i particularment les grans agències de 
desenvolupament):   

¬ Tenen la responsabilitat de buscar la major eficàcia en les seves actuacions – Que sovint tenen gran 
importància sobre la vida d'algunes persones, a vegades una importància vital (com en casos de fams, 
epidèmies o drets civils);  

¬ Poden controlar com actuen - el que no poden controlar són els contexts de desenvolupament existents; 

¬ Tenen un efecte estimulador i catalític – porten a terme accions que poden servir de referència i preàmbul a 
actuacions més extenses en els processos endògens de desenvolupament humà; 

¬ De manera agregada empren una quantitat important de recursos per al desenvolupament. 

 Els països del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE van aportar uns 68,500 milions de dòlars 
en el 2003 per a ajuda oficial al desenvolupament, la qual cosa suposa que dediquen una mitja del 0,25% del 
seu PIB a cooperació; 

¬ Tenen la possibilitat de compartir coneixement i bones pràctiques –  Així s'enforteixen mútuament per al seu 
objectiu comú: contribuir al desenvolupament humà. 

  

Comparació del grau de 
“mainstreaming” en països donants 
(agències bilaterals) i agències 
multilaterals  
Com hem assenyalat, importants agències multi/bilaterals i fòrums de desenvolupament destaquen la 
importància del ‘mainstreaming’ de les TIC en processos de desenvolupament humà, i així el recomanen als 
països amb què treballen. 

 Tanmateix, les dades disponibles indiquen que la majoria d’aquestes agències no estan aplicant-se les seves 
pròpies recomanacions, tant en el seu procedir intern (mètodes de treball) com  en les seves accions de 
desenvolupament (programes i projectes). 

 

Diagnòstic de l'estat del mainstreaming de les TIC en les grans agències  
El CAD va realitzar un estudi al 200310 sobre el grau de mainstreaming entre les agències de desenvolupament 



 

[quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà                   005_ 

 

bilaterals dels països donants i algunes de les principals agències multilaterals (sistema de NNUU, bancs de 
desenvolupament, etc.).  L'estudi inclou dades de 23 països membres i 25 agències multilaterals. 

 Entre la informació proveïda pels donants del CAD i les agències multilaterals, idetifiquem quatre criteris sobre 
els quals basar una estimació preliminar del grau d'inclusió de les TIC en les seves operacions i actuacions.  Els 
resultats de l'agregació de dades relatives als esmentats criteris són:  

 

Criteris sobre el grau d'inclusió de les TIC a les 
agències de desenvolupament 

 

Països que 
compleixen amb el 
criteri (23 màxim ) 

 

Agències multilaterals que 
compleixen amb el criteri 
(25 màxim) 

 

Atenció especial al mainstreaming  de les TIC en 
la cooperació11 

 

11 

 

16 

 

 

Existència d'un document corporatiu sobre 
estratègies en les TIC per al desenvolupament 

 

9 

 

13 

 

Existència de seccions especialitzades o 
d'especialistes tècnics per a donar suport en les 
qüestions de TIC i desenvolupament 

 

10 

 

15 

 

Finançament de projectes de TIC per al 
desenvolupament 

 

13 

 

10 

 

 

Canadà, Holanda i els països escandinaus presenten una major integració de les TIC.  Donants importants amb 
alguns avanços i carències relatives són Regne Unit, Alemanya i Itàlia.  Japó es va comprometre (al 2000)  a 
realitzar una actuació massiva en el tema, que està per complir-se.  Entre les agències multilaterals, les més 
actives són Banc Mundial, UNESCO, PNUD i UIT. 

 En el cas d'Espanya, les accions de cooperació portades a terme pel govern en l'àmbit de les TIC i 
Desenvolupament van estar fora del marc de l'Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional (AECI) i 
repartides entre els antics ministeris de Ciència i Tecnologia, i d'Educació, principalment.  No sols aquestes 
accions no van ser coordinades, sinó que va resultar complicat trobar la informació aportada a l'informe del CAD. 

 De totes maneres, la quantitat reportada d'uns 12,6 milions de dòlars anuals sembla un tant desproporcionada, 
en no ser comparable amb la de la resta dels països que van reportar fons canalitzats a través de les seves 
agències de desenvolupament. 

 L'anàlisi de l'estudi del CAD ens permet realitzar tres observacions generals sobre el nivell actual d'integració de 
les TIC en les grans agències de cooperació: (1) se li dedica poca atenció real; (2) se li dedica molts pocs diners 
i (3) requereix d'esforços substancials d'inversió en capacitat humana. 

 En primer lloc, gairebé tots els donants reconeixen l'important paper que les TIC poden jugar en els processos 
de desenvolupament, però hi ha una gran diferència entre discurs i pràctica, així com entre els propis donants. 

 En segon lloc, els recursos dedicats a projectes de TIC i Desenvolupament són mínims, molt per sota del 1% 
dels pressuposts de cooperació anuals de les agències considerades – A excepció d'EUA i Japó. 

 Finalment, cap preguntar-se on es troben les barreres per a aconseguir una àmplia integració de les TIC en el 
treball d'aquestes agències.  Creiem que el principal problema pot residir en la insuficient capacitat humana 
sobre TIC per al desenvolupament, tant quant a les seves possibilitats com a les aplicacions o usos concrets. 

  

El procés de mainstreaming aplicat a les TIC en la cooperació 
Si les TIC són importants per al desenvolupament (el ‘què?’), i les agències tenen motius i intencions per a 
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considerar la seva plena integració (el ‘per què?’), el següent pas és considerar el ‘com?’ La caracterització (o 
de-construcció) del mainstreaming de les TIC a les agències de desenvolupament a partir de models i indicadors 
és important per a concretar el seu significat, posar en marxa el procés de mainstreaming, mesurar el progrés i 
comparar processos entre agències. 

 El mainstreaming de les TIC en les grans agències de desenvolupament està produint-se a un ritme molt més 
lent que en el sector privat, i amb més timidesa i retard que en l'Administració Pública. 

 L'ambient institucional no és el més favorable, atès que l'actitud general en l'àmbit de la cooperació cap a la 
tecnologia és escèptica o fins i tot hostil.  [Millennium Project 10, 2004]  

Per a facilitar aquesta permeació tecnològica en la cooperació, és convenient l'elaboració d'estratègies i models. 

 L'aplicació dels aquests models, acompanyats del monitoreig de la seva utilització i avaluació d'impactes, 
ajudaran a discernir a la pràctica el que funciona i el que no. 

 Proposem el mainstreaming de les TIC a les agències de desenvolupament des de dues dimensions 
diferenciades i complementàries: 

A. Interna, referida a la integració de les TIC en processos de gestió i d'operacions dins de l'agència.  
Respondria a la pregunta Quins usos de les TIC poden contribuir a un funcionament eficaç de l'agència?   

Els objectius principals serien: (i) simplificació de transaccions i reducció de tasques mecàniques; (ii) accés ràpid 
i fàcil a la informació que precisa el personal de les agències; i (iii) adequada gestió de recursos de coneixement 
i informació. 

B. Externa, projectada cap a la tasca de les agències sobre el terreny, i la manifestació més clara del qual és la 
integració de les TIC en el portafoli de projectes i actuacions d'una agència. Respondria a la pregunta Quins 
usos de les TIC afavoreixen l'acompliment del treball de desenvolupament de l'agència, especialment en els 
seus projectes? 

 Els objectius principals en aquest cas serien: (i) utilització consistent i rutinària de les TIC en projectes per a 
contribuir al compliment dels seus objectius; (ii) involucració d'un nombre més gran de persones i organitzacions 
en els projectes a través de xarxes; (iii) enfortiment de capacitats humanes i institucionals entre els actors locals 
per a aplicar les TIC als seus processos de desenvolupament humà; i (iv) eficaç generació, ús i difusió de 
coneixement en les actuacions de les agències sobre el terreny (principalment en el marc de projectes). 

Més enllà de models que la faciliten, la reeixida integració i aprofitament de les TIC en  el treball de les agències 
ha d'exhibir un doble sentit de procés i d'actitud:  

¬ Un procés que inclogui quatre tipus d'accions: (1) examinar les tecnologies existents per a casos concrets; 
(2) aplicar les tecnologies, monitorejant el seu funcionament i adaptant segons les circumstàncies; (3) 
documentar i compartir experiències amb altres col·legues; (4) enfortir la capacitat humana sobre TIC i 
desenvolupament (incloent per descomptat l'especialització personal en el seu ús). 

 ¬ Quant a l'actitud, s'inclouen tres característiques: (1) actitud oberta cap a la valoració de noves possibilitats i 
la seva aplicació; o en altres paraules, cap a la innovació; (2) actitud d'aprenentatge, de generar nous 
coneixements derivats de la pràctica en el treball; i (3) actitud ‘bústia de suggeriments’ - escoltar i considerar 
les idees i aportacions de persones en l'organització amb independència de la seva procedència – sovint les 
bones idees noves vénen de gent que està en una secció diferent o que porta poc de temps en l'organització. 

Finalment, una observació personal després de prop d'una dècada de treball en el sistema de Nacions Unides. A 
vegades, quan quelcom es cons idera important però no se sap ben com fer-se adequadament es parla d'un 
procés de mainstreaming.  També quan es deixa de considerar necessari tenir un enfocament específic sobre un 
tema, sovint per retalls financers - per exemple que existeixi una secció específica sobre integració de gènere i 
calgui retallar llocs que l'afecten.  Això és independent que s'hagin aconseguit o no els objectius desitjats – Per 
exemple que una majoria dels projectes es dissenyen considerant qüestions d'equitat de gènere. El  
mainstreaming pot aleshores convertir-se en una solució de l'equip de direcció per a ‘integrar’ quelcom, sense 
mètodes, estratègies o recursos; això, que equival a un mètode raonat d'amagar un tema sota l'estora, no sol 
donar bons resultats.  Per descomptat, no ho serà en el curt termini en el cas de les noves tecnologies, 
principalment a causa de la falta de capacitat humana a les agències per a fer-lo amb èxit. 

  

Adaptació de la cooperació internacional a 
la Societat Xarxa: la Cooperació Xarxa 
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La integració de les TIC pot anar més enllà de canvis merament instrumentals (o d'infraestructura).  Per a 
maximitzar el seu impacte, ha d'orientar-se cap a una renovació més abarcadora en les formes i parcialment en 
els continguts de la cooperació.  Això és semblant al que succeeix a empreses, administracions públiques o 
universitats, on les noves tecnologies han permès models diferents d'actuació, reflectides en sistemes d'e-
business, e-govern o universitats virtuals, respectivament. En aquest sentit, cap reflexionar sobre aspectes d'una 
teòrica ‘e-cooperació’ que, per la seva dependència sobre xarxes, podríem anomenar ‘cooperació xarxa’. 

L'ús generalitzat de les TIC en els processos de desenvolupament forma part d'una nova concepció del 
desenvolupament, que es comença a articular des de veus diverses, tant dins com fora del propi sector de la 
cooperació [Rischard, 2003; UNDP 2002; Castells 1999, 2000, 2001]. Una concepció que incorpora el paradigma 
del desenvolupament humà (descrit per Amartya Sen) en el context de la Societat Xarxa (elaborat per Manuel 
Castells). 

 Els objectius són els mateixos que propugna Sen, és a dir, el desenvolupament humà com un augment de les 
opcions i llibertats per a una major qualitat de vida.  Canvia l'arquitectura del desenvolupament (sobre nodes, 
hubs, xarxes i connexions) i la seva enginyeria (el tipus d'estratègies i accions que fan falta per a reduir les 
‘unfreedoms’ que obstaculitzen el desenvolupament segons Sen).  La cooperació xarxa formaria part d'aquesta 
visió renovada del desenvolupament més d'acord amb les realitats i possibilitats de la Societat Xarxa. 

 En aquest sentit, ens vam referir a una exposició realitzada per Jean-François Rischard, del Banc Mundial sobre 
l'estat de la integració de les TIC en agències de cooperació.  Rischard va diferenciar tres nivells d'esforços en la 
integració de les TIC entre les principals agències de desenvolupament, i els va donar una ‘nota’ [Rischard, 
2003]: 

¬ Solucions de desenvolupament temàtiques (o tòpiques) per sector, com educació, salut, 
desenvolupament rural, administració pública, medi ambient i altres.  En la seva opinió, s'ha avançat prou i hi 
ha gran quantitat d'experiències de què aprendre i que es poden replicar i multiplicar.  Els va donar una nota 
‘B’ perquè, tot i l'avanç, la majoria de les aplicacions de les TIC són portades a terme per ‘aficionats’, les 
aplicacions sovint no funcionen com deurien en l'absència d'estratègies nacionals TIC i la majoria dels 
professionals del desenvolupament encara no tenen la suficient conscienciació sobre el paper de les TIC. 

¬ Programes de desenvolupament; la cooperació al desenvolupament està al mig d'una ‘revolució silenciosa’ 
en quant a mètodes, millores en l'establiment de prioritats, i millores en l'interfície dels donants. No obstant, 
són encara rars els casos en què les TIC hagin trobat un lloc en els programes dels donants i estratègies 
nacionals. Són pocs els Poverty Strategy Reduction Papers que tenen un component TIC, i a la majoria es 
tracten de forma incidental. La comunitat de desenvolupament, en general, no ha sigut una propulsora 
d'estratègies nacionals de TIC. Poden aportar-se diverses raons per a això, incloent una certa tecnofobia en 
cercles de desenvolupament, la falta de recursos o equips dedicats a les TIC en agències bilaterals i 
insuficient enteniment del paradigma de l'economia basada en el coneixement que proveeix el principal 
racional per a les TIC en el desenvolupament. D'aquí que els donés una nota ‘C’. 

 ¬ Pensament avançat sobre el desenvolupament; integrar les TIC en esquemes avançats de 
desenvolupament requereix més que pensar sobre les TIC: requereix un canvi de mentalitat.  Rischard es va 
referir a la insuficientment desenvolupada mentalitat de l'economia basada en el coneixement, enfocada en 
la competitivitat, a crear oportunitats i en la innovació, i que precisa d'una visió social àmplia del 
desenvolupament. Aquest model econòmic inclou no tan sols estructures econòmiques i incentius, sinó 
també el sistema educatiu, la infraestructura TIC, i la col·laboració entre sector privat, govern i societat civil 
per a crear visió, cohesió social i confiança. Pel fet que la comprensió d'aquest paradigma econòmic és 
escassa en agències de desenvolupament, la motivació per al mainstreaming  de les TIC és pobre. Per això, 
en aques t nivell, l'esforç d'integració de les TIC mereix un nota ‘D’ (és a dir, un suspens). 

  

El tercer nivell implica una reforma substancial en la manera de fer cooperació al desenvolupament, que 
difícilment podrà aconseguir-se en el curt termini. Les polítiques de cooperació estan també per a definir el mig i 
fins i tot el llarg termini. No convé ignorar l'advertència de Rischard en l'apartat c: la motivació per al 
mainstreaming de les TIC serà pobre mentre la mentalitat i el context de les agències no estiguin en major 
ressonància amb l'economia basada en el coneixement. De fet, pensem que és necessari anar més enllà del 
nou model econòmic: serà pobre, mentre no s'interioritzin les dinàmiques i esquemes de la Societat Xarxa. 

 Castells es refereix al concepte de desenvolupament informacional, que seria objecte i expressió de la 
reenginyeria de la cooperació a què ens referim. El desenvolupament informacional incorpora (i) una 
actualització tecnològica massiva de països, empreses i llars (amb l'èmfasi a Internet); (ii) inversions 
substancials en els sistemes educatius; (iii) l'establiment de xarxes mundials de ciència i tecnologia, on la 
universitat jugui un paper determinant. [Castells, 1999]. 

 Per a adaptar-se als nous temps i aconseguir major eficàcia i impacte, la cooperació al desenvolupament ha 
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d'adaptar les seves estructures i les seves pràctiques, aplicant-se una renovació de fons en què s’incloguin amb 
ubiqüitat les TIC. Algunes dels factors de canvi d'aquest sistema de ‘cooperació xarxa’ serien:  

¬ Incorporació de les xarxes al dia a dia de la cooperació, però no sols com a xarxes de contactes, sinó com a 
xarxes productives (on l'actuació en xarxa és imprescindible per a elaborar els productes de la cooperació, 
com projectes o programes). 

¬ Reestructuració del projecte de desenvolupament tradicional, cap a una iniciativa en xarxa en què la 
participació en el projecte no es limiti a l'espai geogràfic del mateix, sinó a l'espai de fluxos que el mateix 
projecte generi. 

¬ Èmfasi en la generació, gestió i difusió del coneixement com una de les funcions claus de les actuacions de 
cooperació. 

¬ Recerca d'actuacions tripartites govern-societat civil-empresa per al desenvolupament (per a aprofitar majors 
i més variats recursos, així com per a compartir responsabilitats). 

Conclusions 
Nadine Gordimer, l'escriptora sud-africana i Nobel de Literatura, definia la pobresa d'aquesta manera tan precisa 
com elegant: ‘La pobresa és la suma de totes les fams’ [Gordimer, 1996]. Des d'aquesta perspectiva, i en 
coherència amb el paradigma del desenvolupament humà consistent a ampliar les opcions i llibertats, la 
informació és essencial per a ajudar a satisfer moltes d'aquestes ‘fams’, aquests dèficits de desenvolupament en 
salut, educació, nutrició, drets civils, etc. D'aquí la utilitat de les TIC com a eines d'informació i comunicació per 
al desenvolupament humà. 

 El mainstreaming o àmplia integració de les TIC a les agències de cooperació, forma part del nou entorn dels 
processos de desenvolupament. En els últims anys, un major coneixement sobre les possibilitats de les TIC per 
al desenvolupament ha portat a recomanacions àmpliament compartides i difoses pels principals fòrums i 
agències relatives a la integració de les tecnologies. 

 No obstant, el difícil és predicar amb l'exemple - el nivell de mainstreaming de les TIC en les pròpies agències 
fins al moment és prou reduït, com hem vist. La falta de capacitat humana per a aquesta finalitat a les agències 
és possiblement la barrera fonamental a curt termini. A mitjà termini, es preveuen marcades carències a nivell de 
capacitat institucional en quant a l'enteniment de les implicacions del nou paradigma de la Societat Xarxa per al 
desenvolupament humà i per tant per al propi sistema de cooperació al desenvolupament. 

 Una major integració de les TIC en el desenvolupament no pot ni ha de considerar-se independentment de la 
‘enginyeria’ més àmplia del desenvolupament, és a dir, del conjunt dels seus mètodes, instruments i recursos. Es 
proposa que formi part d'una visió avançada del desenvolupament, el qual situa el paradigma del 
desenvolupament humà en el context de l'emergent Societat Xarxa. I a això ha d'adaptar-se la cooperació al 
desenvolupament, per la qual cosa és convenient incorporar en les seves polítiques les estratègies, recursos i 
accions necessàries per a una renovació profunda de la cooperació en el mitjà termini, sense presses ni pauses. 

 Hi ha una motivació addicional per a considerar la integració de les TIC en la cooperació, encara que pugui 
semblar un xic extrema. L'eficàcia de la cooperació internacional possiblement determini la seva pròpia 
existència a gran escala, almenys com el sistema de cooperació internacional que hem conegut des del final de 
la II Guerra Mundial. Els símptomes són preocupants: (i) una participació decreixent o estancada en termes 
d'ajuda oficial neta (mentre que per a l'AOD bruta, el 0,7% del PIB dels països donants promès fa només una 
dècada sembla quasi inabastable), (ii) una certa fatiga política (possiblement per la proliferació de cimeres de 
desenvolupament) i (iii) el gairebé absolut desconeixement per part del públic del que es fa amb els fons oficials 
de cooperació. Per tant hi ha un risc real que el sistema de cooperació internacional es converteixi en merament 
simbòlic (a excepció de l'ajuda humanitària, que sovint es considera fora de les accions de desenvolupament 
pròpiament dites). La permeació de les TIC en la cooperació al desenvolupament hauria de contribuir a millorar 
la seva eficàcia, (mesura en costs/output), i així contribuir a reduir el risc de declivi o irrellevància de la mateixa. 

En el 2005 tindran lloc dos esdeveniments que poden influir globalment en la visió d'una cooperació amb major 
integració d'aplicacions i processos TIC. A Tunis, la segona fase de la Cimera Mundial per a la Societat de la 
Informació estarà centrada en accions a seguir (la primera va establir els principis). A Nova York, l'Assemblea 
General revisarà l'avanç en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni establerts 5 anys abans. Atès que 
l'Objectiu Vuitè inclou la difusió de les TIC per al desenvolupament, és d'esperar que aquest tema rebi una certa 
atenció. Esperem que aquests esdeveniments serveixin com a esperó perquè les agències de desenvolupament 
analitzin amb profunditat i rigor com reflectir la integració de les TIC en les polítiques i estratègies de cooperació 
internacional. 
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