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Todas as xeracións dos últim
os douscentos anos coidam

os estar presenciando un 
cam

bio revolucionario. A
 utilización da m

áquina de vapor na industria e no trans-
porte, a difusión da electricidade nos fogares e nas em

presas, o avance nas vacinas 
e nos antibióticos, o telégrafo, o teléfono... Estas e outras innovacións tiveron un 
im

pacto com
parable nas sociedades do seu tem

po ao que hoxe poden ter os 
m

icroprocesadores, os novos m
ateriais, ou Internet. Existen ao m

enos, porén, 
dúas diferencias. Por un lado, o ritm

o de cam
bio tecnolóxico e a velocidade de 

difusión das innovacións non foi nunca tan veloz. Por outro lado, as novas tecno-
loxías dixitais están com

ezando a substituír com
petencias exclusivam

ente hum
a-

nas com
o a capacidade de crear ou aprender. Todo isto ten obviam

ente conse-
cuencias no vertixe que a cidadanía sente diante dos cam

bios sociais e m
edio 

am
bientais que as novas tecnoloxías provocan.

D
ende que o Consello Económ

ico e Social de G
alicia presentou en 2018 a súa 

iniciativa “Por unha alianza polo sector industrial galego”, hai tan so 4 anos, estes 
fenóm

enos non fixeron m
áis que intensificarse espectacularm

ente. G
alicia atópa-

se nun m
om

ento, de feito, no que probablem
ente o despregue das tecnoloxías 

dixitais depende m
áis da nosa apertura cognitiva, cualificación e consensos bási-

cos, que das posibilidades que esas tecnoloxías perm
iten en si m

esm
as. Por iso 

non é trivial reparar na transform
ación dixital da nosa sociedade com

o un proceso; 
non tanto com

o un obxectivo. En prim
eiro lugar porque o ritm

o de cam
bio das 

novas tecnoloxías é incom
patible coa perspectiva dun punto final a alcanzar. 

N
unca term

inarem
os de “transform

arnos dixitalm
ente”. E, en segundo lugar, 

porque ese proceso de transform
ación é necesario para abordar o verdadeiro 

obxectivo de longo prazo: m
ellorar o benestar da cidadanía galega en sintonía co 

m
edio am

biente. Isto é o que neste inform
e se cham

a Sociedade 5.0.; unha socie-
dade centrada nas persoas que, integrando o ciberespazo e o espazo físico, logre 
equilibrar o avance económ

ico coa resolución de problem
as sociais. N

este inform
e 

ofrécense reflexións para sustentar as decisións que, dende hoxe m
esm

o, condi-
cionarán as posibilidades de que este desiderátum

 se faga realidade durante a 
próxim

a década.


