
Emprenedors i acadèmics creen SÒCOL Tecnologia soci al

26.04.2013  Emprenedoria i Spin-offs    -   El passat dijous
25 d'abril es va presentar públicament SÒCOL -Tecno logia
social-, una spin-off que neix per iniciativa de diversos
acadèmics, consultors i emprenedors provinents,
sobretot, de l'Institut de Govern i Polítiques Públ iques
(IGOP) i de diferents departaments de la Universita t
Autònoma de Barcelona.

L'acte, celebrat a la Biblioteca de Catalunya, va comptar amb
les intervencions de Joan Subirats, catedràtic de Ciència
Política de la UAB; Lupicinio Íñiguez, catedràtic de Psicologia
Social de la UAB; Gemma Galdón, consultora i investigadora
de la UB en Seguretat, Tecnologia i Societat, i Marc Grau,

doctor en Psicologia Social, professor de Ciència Política (UAB) i un dels principals impulsors de SÒCOL. 

Joan Subirats va destacar la necessitat de convertir el coneixement teòric en aplicació pràctica i va comentar
que una de les forces de SÒCOL és que "el seu equip té uns fonaments teòrics sòlits, compta amb una experiència
en mobilitzacions socials i ciutadanes, i utilitza la xarxa com a hàbitat natural de relació i de treball".

Per la seva banda, Gemma Galdón, va parlar de l'aïllament i la rigidesa de les universitats, sovint incapaces de
retenir el talent i d'incorporar nous coneixements i línies d'investigació com són les tecnologia de la informació i la
comunicació (TIC). Davant els reptes que plantegen les TIC en qüestions com la seguretat, l'ètica, l'impacte social,
els hàbits de consum i ús,etc., Galdón va destacar: "l'òptica de les ciències socials i de les humanitats és fonamental
a l'hora de comprendre contextos complexes com els actuals, així com per analitzar i avaluar polítiques de smart
cities i smart environments".

Lupicinio Íñiguez va parlar del paper de SÒCOL com una àrea fronterera entre el mur que separa l'acadèmia de la
societat. Segons ells, és un projecte que hauria de resoldre la confusió entre allò públic i allò estatal, treballant per
incentivar allò comú i fent-ho des d'un caràcter obert, equivalent al codi obert del món informàtic.

Finalment, Marc Grau va explicar que SÒCOL s'explica pel context en el qual neix i al qual vol donar resposta. "Hem
estat expulsats d'una realitat a la qual estàvem habituats, i això ens fa sentir incòmodes, confusos i desconcertats",
comentava. "Així, el sentit i il·lusió de la gent que formem SÒCOL és afrontar i superar els reptes d'aquest canvi
d'època". Tal i com va explicar, "SÒCOL és una estructura híbrida que pretén apropar el coneixement produït a la
societat” i aconseguir major impacte i incidència". 

Més informació : www.socol.cat
Video de presentació de SÒCOL : http://vimeo.com/64381948
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