Ètica i tecnologia:
per una societat digital més humana
Celebració de Sant Gabriel 2018

DADES I INSCRIPCIONS
Quan: 2 d’octubre de les 18:00 h a les 20.30 h.
On: Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona; veure mapa)
Inscripció (gratuïta) per mitjà de formulari web
PRESENTACIÓ
La integració de la connectivitat és l’instrument clau del progrés actual. Vivim en una situació de
transformació constant que ens planteja nous reptes. Cada dia apareixen noves aplicacions, nous
productes, nous serveis i avenços tecnològics de tota mena que ens encaminen cap a un món cada dia
més interconnectat i global.
El nou escenari que ens proporciona l’aplicació de la Intel·ligència Artificial i la supercomputació
quàntica, conjuntament amb el Big Data i l’Internet de les Coses, no ens permet albirar els límits d’on
podem arribar. La pregunta és: ens calen aquests límits? O potser no?
Obrir el debat entorn a aquesta qüestió és precisament l’objectiu d’aquesta jornada organitzada per
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) en motiu de Sant Gabriel, patró de la
professió. Sota el títol de “Ètica i tecnologia: per una societat digital més humana”, abordarem el tema
des d’una perspectiva multidisciplinar de la mà d’experts de diferents àmbits.
PROGRAMA
17:45 - 18:00h. Acreditacions
18:00h. Benvinguda, a càrrec de:
• Sr. Pedro Linares, president de Telecos.cat
18:10h. Conferència inaugural: "Biotecnologies emergents per a un millorament humà?", càrrec de:
• Sr. Miquel Àngel Serra, doctor en Biologia i investigador en Bio-medicina. Co-editor i co-autor
dels llibres "Humanos o posthumanos?" (Fragmenta), "Humamidad infinita" i "Singulares"
(EIUNSA)
18.30h. Taula rodona: “Ètica i tecnologia: per una societat digital més humana”, amb les intervencions
de:
• Sr. Marcel Cano, professor d’Ètica a les Facultats de Filosofia i Matemàtiques de la Universitat
de Barcelona (Enginyeria Informàtica participant en l’assignatura “Ètica i Legislació”)
• Sr. David Pereira, enginyer de Telecomunicació i responsable d’Arquitectura Digital i
Intel·ligència Artificial a Everis
• Sr. Artur Serra, doctor en Antropologia, director adjunt de la Fundació i2Cat i director de
recerca de Citilab-Cornellà
Modera: Ariadna Llorens, professora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC
19.15h. Torn obert de paraules
19:30h. Cerimònia de benvinguda als nous membres de Telecos.cat
19:45h. Cloenda institucional, a càrrec de:
• Sr. David Ferrer, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la
Generalitat de Catalunya
20:00h. Copa de cava-networking
Amb el suport de:

