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INTRODUCCIÓ 
Aquest treball consisteix en donar una perspectiva ètica a l’àmbit robòtic, majoritàriament            

els dels robots domèstics encarregats de realitzar des de tasques simples com el manteniment de la                

llar fins a fer de suport a persones amb necessitat d’ajuts especials. 

 

Quan em van oferir realitzar aquest projecte amb el programa ARGÓ de la UAB, em va                

il·lusionar molt i vaig acceptar l’oferta sense dubtar perquè em donava l’oportunitat de treballar              

conjuntament amb la universitat i un dels seus professors (el sr. Josep Maria Basart), amb la                

condició d’haver d’escollir un dels temes presentats pel centre, del qual vaig escollir ètica de               

màquines, ja que combina dos dels meus grans interessos actuals: la tecnologia i la filosofia. 

 

Realment, el meu interès sempre ha estat relacionat amb la tecnologia, ja que, des de petit,                

he viscut sempre envoltat de videojocs. Sempre els he vist com una manera d’evadir-me de la                

realitat, de viure històries inoblidables i de passar una bona estona. Me’ls van presentar els meus                

cosins i des d’aquell dia no he parat d’estudiar-los, interessar-me pel dia a dia dels avenços                

tecnològics d’aquests i, sobretot, de jugar-los, per així poder obtenir el coneixement suficient per              

poder fer els meus propis videojocs. L’altre tema que tracto en aquest treball –la filosofia– va                

començar a interessar-me al batxillerat. Tot i que ja havia començat a informar-me sobre diferents               

temes socials i a formular les meves pròpies opinions, en aquesta assignatura he pogut obtenir               

encara més informació sobre altres formes de pensament, altres perspectives i diverses maneres de              

veure el món. El tema que m’ha interessat més, però, ha estat l’ètica. Per a mi, és com distingir                   

entre un bé, un mal i totes les opcions entremig, i durant la meva vida he tingut moltes perspectives                   

sobre aquesta, des de pensar que, si no existís l’ètica, podríem viure en una utopia racional sense                 

cap mena de moral, fins a tenir una barreja de bases ètiques basades en, per exemple, les ètiques                  

utilitarista, discursiva i kantiana. 

 

En un principi, temes propis de les ciències humanístiques com ho poden ser l’ètica i la                

moral no es poden relacionar gaire amb les ciències tecnològiques, ja que una podríem considerar               

que un tema és “de lletres” i l’altre “de números”; però, en realitat, qualsevol aplicació tècnica                

necessita uns límits i, per tant, no pot deslligar-se de cap manera d’uns principis ètics. Tot i això, no                   

és comú que a la mateixa persona l’interessin dos temes tan allunyats a la vaegada. El motiu pel                  

qual estic interessat en aquests dos tòpics, però, és diferent, ja que, de tota aquesta informació                
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obtinguda (i encara més que haig d’obtenir), penso poder realitzar videojocs que ensenyin com              

poden veure la vida a la gent i conscienciar perquè arribin a un acord o perquè diferents opinions                  

puguin coexistir. 

 

Respecte a els robots, aquests ja formen part de les nostres vides i, amb l’aproximació d’un                

futur on robots i humans haurem de coexistir, diverses qüestions apareixen, d’aquí la necessitat de               

l’ètica dins de la tecnologia: el principi d’una de les ètiques més. S’han de veure els robots com una                   

mascota, com una eina o com un igual? Haurem de crear drets pels robots propis dels d’un humà?                  

Quins perills poden comportar els robots? Aquestes i més preguntes són, en definitiva, el que he                

volgut respondre en aquest recull de fulls. 

 

L’objectiu, doncs, del meu treball és, tal com he mencionat abans, respondre tots aquests              

dubtes, els quals aniran relacionats amb: 

● Conceptualització: 

○ Distingir entre els diferents tipus de maquinària existent i catalogar aquells que            

siguin robots 

○ Considerar els robots que cauen dins del caire ètic 

● Història de les màquines: 

○ Trobar l’origen dels robots com a tal 

○ Descobrir l’evolució dels seus avenços tecnològics (i com són en l’actualitat) 

○ Veure què n’ha dit la ciència-ficció i la filosofia del tema 

○ Determinar el futur d’aquestes màquines i analitzar les conseqüències d’aquest 

● Efectes positius: 

○ Veure com ha millorat la societat des de la implementació de la maquinària             

automatitzada 

● Efectes negatius (i possibles solucions): 

○ Detectar els diferents dubtes i problemes que poden sorgir i formular diverses            

solucions 

● Opinió de la gent 

○ Descriure les opinions de la gent davant aquest tema 

I la més important de totes, i la que serà la pregunta que vull respondre durant el treball:                  

Quines màximes ha de seguir un robot perquè actui èticament? 
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Per poder aclarar diversos factors, el codi ètic serà inspirat per les bases de l’ètica               

discursiva creada per Habermas i Apel. Aquestes es basen en, tal com diu el nom, el discurs entre                  

persones que fan ús del diàleg per assolir un consens, avui dia, més urgent que mai sobre diversos                  

temes de caire universal (en aquest cas la necessitat de l’ètica en la robòtica) per així poder arribar a                   

lleis universals ètiques acceptades perquè tenen arguments i raons vàlides, sense coaccions entre             

tots els participants i en igualtat de drets. 

 

Com que no tinc la capacitat per poder realitzar un diàleg entre diversos individus per               

arribar a un acord, he pensat en maneres més funcionals i pràctiques, tals com l’ús de diverses fonts                  

d’informació, pàgines web, notícies, estudis científics, documentals, xerrades i reportatges per           

informar-me del que ja s’ha descobert del tema; d’una enquesta realitzada per poder demanar              

l’opinió sobre diversos tòpics del treball; i tres entrevistes: una a Cecilio Angulo, professor de la                

UPC i creador d’un projecte d’ètica relacionat amb l’automàtica; una altra a Miquel Martí, expert               

en el tema des de l’àmbit tècnic; i la tercera al ja mencionat Josep Maria Basart, professor expert                  

tant en tecnologia com filosofia. En definitiva, pretenc utilitzar fonts fiables i fugir d’especulacions              

i simples opinions. 

 

Amb les entrevistes he pensat extreure informació d’experimentats en el tema, amb les             

entrevistes de Basart i Angulo més relacionada amb els aspectes ètics i filosòfics, i amb la de Martí                  

amb els aspectes tecnològics; i amb les enquestes espero copsar les idees que les persones tenen                

sobre diverses qüestions que afecten a la meva hipòtesi inicial. D’això, doncs, crearé el codi ètic de                 

màximes que hauran de seguir els robots creats de sèrie per, finalment, presentar-lo.  
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MARC HISTÒRICO-TEÒRIC 

1. El robot 

1.1. El concepte (Com el definiríem) 

El concepte del robot s’ha anat modificant al llarg de la història d’aquest, de manera que és                 

difícil arribar a un significat concret. Per tant, per iniciar el treball he pensat analitzar diversos                

significats realitzats per arribar a una conclusió i a un          

significat primari que aplicaré durant la seva totalitat. 

 

Els germans Čapek van ser els originadors de la         

paraula, quan van haver d’inventar-se una paraula per        

referir-se a les seves màquines que representaven ser        

“humans simplificats” en l’obra teatral “R.U.R.      

(Rossum’s Universal Robots)” de l’escriptor Karel      

Čapek, el germà petit. La paraula escollida va ser         

“roboti”, la qual se li va ocórrer a Josef Čapek, el germà            

gran, i que prové del terme txec “robota”, que significa          

“treball forçat” o “treball dur”[ ]. Una altra paraula que         1

hauria sigut un possible nom per aquestes màquines        

hauria sigut “laboři”, del llatí “labor” que significa        

“treball”. 

 

La definició del diccionari de la universitat d’Oxford        

diu que és “una màquina similar a un humà que és capaç            

de replicar certs moviments i funcions humanes automàticament”[ ]; però aquest significat a            2

primera vista podria servir també per descriure un golem o un androide (o ginoide, depenent del                

sexe que aparenta), essent el primer un ésser mitològic i el segon només un dels diversos tipus de                  

robots que existeixen. Tot i això, la traducció espanyola la millora i adapta especificant que és “una                 

màquina automàtica programable capaç de realitzar determinades operacions de manera autònoma i            

substituir als éssers humans en algunes tasques, especialment les pesades, repetitives o perilloses; i              

1Dominik, Z. (2012, Febrer) "Who did actually invent the word "robot" and what does it mean?". The Karel Čapek                   
website. Recuperat de https://web.archive.org/web/20120204135259/http://capek.misto.cz/english/robot.html 
2Robot. (2016). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/robot 
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la qual pot estar dotada de sensors, que li permeten adaptar-se a noves situacions”[ ]. Altres               3

definicions de diccionaris a destacar són la de Definicion.de, que ens explica que és “una màquina                

programable que pot manipular objectes i realitzar operacions que abans només podien fer els              

éssers humans”[ ][ ]; i la de Joaquim Elcacho, que el va definir com “un dispositiu o mecanisme                4 5

articulat que desenvolupa moviments o funcions automàtiques seguint instruccions externes o unes            

regles que li han estat incorporades”[ ]. 6

 

Veient totes aquestes explicacions, es poden arribar a diverses         

conclusions per definir el concepte; les quals són les següents: 

● És un mecanisme (és a dir, “un conjunt de parts treballant           

conjuntament en una màquina”[ ]) complex. 7

● És electrònic (o sigui, “format per components que controlen         

i funcionen a través d’electricitat, essent un bon exemple         

microxips o transistors”[ ]). 8

● És una eina (és a dir, “un dispositiu utilitzat per realitzar una            

funció particular”[ ]) que pot ser multiús i que realitza funcions          9

típicament humanes que resulten tediosos o repetitius. 

● És automàtic; però sempre segueix les instruccions prèvies        

d’un humà, sigui directament o a través d’un software intern. 

 

1.2. La classificació 

Els robots, depenent de diversos factors, poden tenir bastants classificacions. Algunes           

d’aquestes divideixen els robots: 

1. Segons cronologia (La classificació més comuna, dividida en generacions)[ ][ ]: 10 11

3Robot. (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://es.oxforddictionaries.com/definicion/robot 
4Robot (2013). Dins de Definicion.de. Recuperat de https://definicion.de/robot/ 
5Robot (s.d.). Dins de Real Academia Española. Recuperat de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=robot 
6Elcacho, J. (2013). Més d'un segle de cursa robòtica, Barcelona, Theknos, nº172, pàgs. 20-25. Recuperat de                
https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/biblioteca/313/theknos-172-mes-dun-segle-de-cursa-robotica 
7Mecanisme (s.d). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/mechanism 
8Electronic (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/electronic 
9Eina (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/tool 
10Robot (s.d.). Dins de Wikipedia. Recuperat de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica#Clasificaci%C3%B3n_de_los_robots 
11Ramirez, Y. (2016, novembre) Generación de robots. Educació. Recuperat de 
https://www.slideshare.net/YordanRamirez/generacion-de-robots 
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1.1. 1a Generació: Robots manipuladors i multifuncionals que són controlats de manera           

manual. Tenen una seqüència fixa/variable i són senzills de fer funcionar. 

1.2. 2a Generació: Robots d’aprenentatge. Repeteixen i memoritzen seqüències de         

moviments realitzats per un humà. 

1.3. 3a Generació: Robots amb control a través de sensors. Un ordinador executa les             

ordres d’un programa i les envia a la màquina. 

1.4. 4a Generació: Robots intel·ligents. Similars als anteriors; però tenen sensors que           

envien informació al programa sobre l’estat del programa. 

1.5. 5a Generació: Robots amb 100% d’AI i models de conducta. Tenen una nova             

arquitectura adequada al sistema penal. 

 

2. Segons estructura[ ] i/o funció[ ]: 12 13

2.1. Poliarticulars: Limitats de llibertat i moviment. Només realitzen una o unes quantes            

funcions específiques. 

2.2. Mòbils[ ]: Tenen una gran capacitat de desplaçament, pensats com carros o           14

plataformes. Són controlats per l’humà o limitats pels seus voltants amb sensors i             

utilitzats en serveis industrials, militars i relacionats amb la seguretat[ ]. 15

2.2.1.1. Industrials: Braç articulat amb un “end effector”, l’eina que         

utilitzen per realitzar la seva funció. 

12Henao, D. M. (2011, setembre) Clasificación de robot según su arquitectura. Robótica. Recuperat de 
https://sites.google.com/a/unitecnica.net/dmhenao/articulos 
13Robot (s.d.) Dins de Wikipedia. Recuperat de https://en.wikipedia.org/wiki/Robot#Modern_robots 
14Moubarak, P. & Ben-Tzvi, P. (2011) Adaptive Manipulation of a Hybrid Mechanism Mobile Robot, in Proceedings of                 
IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments, ROSE ’11, Montreal, Canada, pp. 113–118.              
Recuperat de https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6045286 
15Zhang, G., Pérez-Jiménez, M. J. & Gheorghe, M. (2017). Real-life Applications with Membrane Computing. Cham.               
Alemanya. Springer.  
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2.3. Androides: Robots que estan pensats per assemblar-se en forma i comportament           

cinemàtic de l’ésser humà. Actualment no tenen utilitat pràctica; però és possible            

que, en un futur, puguin ajudar a crear relacions emocionals més fàcilment i puguin              

ser utilitzats com a simulació d’interaccions socials/converses. 

2.4. Zoomòrfics: Similars als androides, però amb altres formes d’éssers vius          

(pròpiament animals). Poden ser:  

2.4.1. Caminadors (Multípeds) 

2.4.2. No caminadors (poc evolucionats) 

2.5. Híbrids: Combinacions de múltiples classes de robots 

2.6. Educacionals[ ]: Robots utilitzats per ensenyar a programar en Logo o en altres            16

llenguatges de programació 

2.7. Chatbots[ ]: Robots automàtics destinats a treballar en       17

chats tals com Facebook, Whatsapp o Telegram com a assistents          

personals, els quals tractaré amb més profunditat més endavant. 

2.8. Cobots (Robot col·laboratiu)[ ]: Robots capaços     18

d’interactuar amb treballadors humans, transformant-se en “col·legues       

de treball”. 

 

1.3. L’evolució tecnològica[ ] 19

1.3.1. Els autòmats i els éssers “de ferro” 

Els robots, tot i que semblen un fenomen bastant modern, han existit            

d’altres maneres des de ja fa mil·lennis. Van aparèixer en les           

mitologies de l’Antiga Grècia amb els servents mecànics del déu Hefest descrits a la Ilíada o de les                  

mitologies nòrdiques i jueves amb els golems d’argila; també amb “El colom” d’Archytas de              

16Barnard, J. (1985). Robots In School: Games Or Learning?. Observer-Reporter. Washington. Recuperat de l’original el               
2012-03-07 des de Wikipedia. 
17Vidal, M. (2017, Març, 27). “Por favor, ¿sería tan amable de pasarme con un chatbot?”. Apps, Inteligencia artificial, 
innovación. Recuperat de 
https://www.marcvidal.net/blog/2017/3/27/por-favor-sera-tan-amable-de-pasarme-con-un-chatbot# 
18Vidal, M. (2017, Setembre, 19).”Los robots no son lo peor, preocúpate de los ‘cobots’.”. Economía, inteligencia 
artificial, robótica. Recuperat de 
https://www.marcvidal.net/blog/2017/9/19/los-robots-no-son-lo-peor-preocpate-de-los-cobots 
 
19La informació d’aquesta dels robots ha estat extreta de vàries fonts diferents; però només especifico les que estan                  
relacionades amb definicions o etimologies. No han estat totes mencionades sota de cada pàgina degut a problemes                 
relacionats amb la manca d’espai tant per a text com a imatges; però en podeu trobar més informació sobre cadascuna de                     
les fonts utilitzades en el treball en la bibliografia i webgrafia d’aquest. 
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Tarentum i les màquines musicals d’Apoloni de Perga i Ctesibi, les quals podien ser configurades               

pels usuaris i funcionaven a través de la pressió de fluids com l’aire, el vapor i l’aigua, significant                  

l’inici de les ciències pneumàtiques —del grec πνευματικός, que significa “relacionat amb l’aire o              

el vent”[ ]—. 20

 

La primera menció del concepte, però, no va ser amb la           

paraula robot, sinó amb les ja mencionades més la d’autòmat          

—del grec “αὐτόματος ” que significa “espontani, que obra per si          

mateix”[ ]—. Normalment s'associa la paraula a la torre del         21

rellotge astronòmic de Su Song, la qual estava formada per un           

mecanisme programable per poder fer que un tambor piqués         

diferents ritmes i patrons, així     

podent marcar les hores del     

rellotge. Fins i tot Leonardo da      

Vinci va començar a planificar el      

seu propi model d’un robot     

humanoide, el qual estava planejat     

que pogués seure i moure els seus       

braços, cap i mandíbula. 

 

Des del s. XVII fins al s. XIX, es van construir tant autòmats animals              

com humans al Japó, els més famosos essent els karakuri ningyō (del            

japonès, “ninots amb mecanismes[ ]”), utilitzats tant en el teatre         22

—aleshores anomenades butai karakuri (del japonès, “karakuris       

d’escenari”)— com en fires, per realitzar actes mitològics i llegendes          

—aleshores anomenades dashi karakuri (del japonès, “karakuris de        

festival”)—; i en les llars, que, en general, eren més petites —conegudes com a zashiki karakuri                

(del japonès, “karakuris de sales amb tatami”)—; i a França, on Jacques de Vaucanson va presentar                

diversos autòmats musicals (un flautista i un organista) i un ànec que podia aletejar, estirar el seu                 

coll i realitzar un procés similar a la digestió. 

20Pneumàtic (2018). Dins de EDUCALINGO. Recuperat de https://educalingo.com/es/dic-es/neumatico 
21Autómata (s.d.). Dins de DRAE. Recuperat de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=aut%C3%B3mata 
22Law, JM. (1997). Puppets of Nostalgia – The Life, Death and Rebirth of the Japanese Awaji Ningyo Tradition.                  
Princeton, EEUU. Princeton University Press. 
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Les últimes màquines abans de la      

invenció dels robots com a tal van aparèixer a         

l’època entre els segles XIX i XX, amb l’arribada         

de la Primera Guerra Mundial. Els torpedes, els        

coets teledirigits, van ser les primeres      

maquinàries teledirigides i amb funcionament     

elèctric (encara que hi haguessin models que       

continuessin utilitzant tecnologies pneumàtiques)    

i el més famós d’aquests va ser el model de Louis           

Brennan, creat l’any 1877. 

 

1.3.2. L’era robòtica: Des d’Èric fins a Sophie 

L’era robòtica comença l’any 1928 amb Èric, un robot humanoide que va ser inventat per               

W. H. Richards i que va ser presentat en l’exhibició anual de la Societat dels Enginyers Models a                  

Londres. Aquest podia moure les seves mans i        

el seu cap a través d’un cos d’alumini amb onze          

imants electromagnètics i un motor amb 12V       

els quals podien ser controlats remotament o       

amb comandaments de veu. Més endavant,      

l’any 1930, Richards va crear el “germà”       

d’Èric, el qual es tracta d’un model més avançat         

al qui anomenà George. 

 

El següent robot en aparèixer va ser       

Elektro, va ser presentat en la “New York        

World’s Fair” del 1939 i va ser creat per la          

Westinghouse Electric Corporation. Aquesta    

màquina mesurava 2 m., pesava 120 kg. (a causa que estava fet amb un mecanisme d’acer, una                 

càmera i un esquelet motor, tot cobert amb alumini), podia fer diferents accions com caminar amb                

comandaments de veu, parlar fins a 700 paraules, fumar cigarretes, inflar globus i moure el seu cap                 

i els seus braços. 
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A partir del 1948, van començar a aparèixer diferents robots          

elèctrics autònoms i amb un comportament complexe a partir de les           

invencions de William Grey Walter de l’Institut Neurològic de         

l’hospital Stoke Park de Bristol. Ell va crear Elmer i Elsie, robots            

normalment descrits com a tortugues per la seva forma i els seus lents             

moviments, els quals podien detectar llum i moure’s, permetent la          

detecció en el seu punt de recàrrega. Mentre aquests funcionaven amb           

connexions analògiques, Alan Turing i John von Neumann, uns altres          

inventors del món robòtic i possiblement alguns dels més importants          

per les seves creacions i aportacions, van optar per la computació           

digital. 

 

Alan Turing va contribuint creant el primer ordinador que         

podia guardar programes en la seva memòria i el Test de Turing, un             

dels tests més importants dins de l’ètica robòtica que tractava d’una           

prova per esbrinar si una màquina podia       

exhibir un comportament intel·ligent    

similar al de l’humà; i John ho va fer         

creant i participant en l’estructura Von      

Neumann, que va inspirar els primers      

ordinadors digitals electrònics (tot i     

tindre problemes d’operacions i instruccions); la creació de màquines         

que eren capaces de replicar-se a si mateixes; la programació lineal,           

una metodologia que permetia obtenir el millor resultat (com per          

exemple el cost d’un preu més baix) dins d’una relació d’equacions           

lineals; i la computació estocàstica, una tècnica per representar valors          

aleatoris contínuament. 

 

Tornant amb els robots, el primer que podia ser operat digitalment i també programable va               

ser l’Unimate. Inventat el 1954 per George Devol i utilitzat per usos industrials, aquest mecanisme               

començaria la que seria la indústria de robòtica moderna, inspirant altres robots com la primera               

paletitzadora del 1963. 
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1.3.3. L’actualitat: Exemples d’aplicacions de robots 

En l’actualitat, la societat està envoltada de la tecnologia i la informàtica. Els avenços              

tecnològics han fet que existeixin programes i robots que ens faciliten el dia a dia realitzant                

funcions tant automàticament com amb comandaments proporcionats pels humans. Martí, en la            

seva entrevista, menciona millores en els aspectes més interns com ara l’evolució dels sensors              

integrats en els robots (com ara el LIDAR —acrònim de Laser Imaging Detection and Ranging—,               

que emet feixos de raigs de llum làser infraroja, no perillosa en les condicions d'ús previstes, que                 

"reboten" en els objectes[ ] ), que ha permès que (i cito textualment) “el volum de dades generades                 23

amb aquests sigui molt més gran que fa uns anys”; i la de l’increment de la potència de les                   

computadores, que ha permès millores notables en l’ús d’alguns algoritmes. D’aquestes millores,            

les grans corporacions de la tecnologia —tals com Apple, Microsoft i Google— són les que més es                 

beneficien, controlant un dels majors monopolis de l’actualitat[ ][ ]. Malgrat això, en un futur             24 25

pròxim, els robots seran armes de doble tall, ja que donaran solucions a alguns problemes que es                 

patiran a partir del 2020 i les dècades subseqüents; però també provocaran incògnites i problemes               

tant socials i morals com polítics i econòmics. 

 

23Ibañez. (2017, Setembre, 28). Qué es un LIDAR, y cómo funciona el sensor más caro de los coches autónomos. 
Tecnología. Recuperat de 
https://www.motorpasion.com/tecnologia/que-es-un-lidar-y-como-funciona-el-sistema-de-medicion-y-deteccion-de-objet
os-mediante-laser 
24Pearson, J. (2014, Setembre, 4). El futuro del trabajo con robots es el futuro del capitalismo. Política. Recuperat de                   
https://motherboard.vice.com/es/article/784ppe/el-futuro-del-trabajo-con-robots-es-el-futuro-del-capitalismo 
25Turk,V. (2014, Juny, 19). Don't Fear the Robots Taking Your Job, Fear the Monopolies Behind Them. Power.                 
Recuperat 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/z4m38a/dont-fear-the-robots-taking-your-job-blame-the-monopolies-behind-t
hem 
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Els problemes que solucionaran els robots estan relacionats amb el treball que es             

necessitarà abastir en un futur, sobretot en l’àmbit        

de la sanitat i la cura de persones. Un bon          

exemple d’això és l’envelliment de la població i,        

en conseqüència, la manca de mà d’obra tant en         

els llocs de treball deixats com en els dels         

cuidadors/res encarregats de la gent de la tercera        

edat. D’aquests factors apareix, doncs, la      

necessitat de la implementació dels robots com a        

possibles substituts dels cuidadors que, en algunes       

funcions de treball, podrien ajudar a solucionar el        

problema i, a la vegada, a aportar beneficis al         

govern. En el cas del Japó, on ja s’han realitzat          

proves pilot amb robots com Paro (també       

anomenada Nuka), un robot zoomòrfic de 4a generació amb una forma similar a la d’una foca                

pensada per avis amb demències, que pot expressar emocions i respondre davant de reaccions de               

l’usuari i que produeix relaxació, motivació i augments en les interaccions entre els cuidadors i els                

pacients al donar-los un nou tema de conversa[ ], o el HAL —Hybrid Assistive Limb suit—, un                26

robot de 4a generació equipat amb sensors i un mecanisme que mou l’usuari de manera automàtica                

quan pensa l’ordre que vol realitzar[ ], el benefici econòmic estimat de 21 bilions de dòlars               27

estalviats en sanitat cada any[ ]. 28

 
 

Un altre exemple es pot trobar a Catalunya, amb el projecte RÀDIO (Robots in Assisted               

Living Environments) del programa Horizon 2020, el qual va començar el 2015 —tot i que les                

proves pilot van començar el 8 de maig del 2017— i va finalitzar el 31 de març del 2018[ ].                   29

Aquest projecte tractava de la participació activa i passiva de la tecnologia en la cura de persones                 

de la 3a edat dins el centre geriàtric Adolfo Montañà de la Fundació Privada de l’Hospital Asil de                  

Granollers —un centre sociosanitari on es treballa amb la premissa de l’autonomia dels pacients—.              

26PARO Robots (2014). PARO Therapeutic Robot. Recuperat de http://www.parorobots.com/ 
27CYBERDYNE, INC. (2018). What’s HAL®? The world’s first cyborg-type robot “HAL ®”. Recuperat de 
https://www.cyberdyne.jp/english/products/HAL/index.html 
28Charova, K., Schaeffer, C. & Garron, L. (2011).Computers and Robots: Decision-Makers in an Automated World. 
Robotic Nurses. Recuperat de 
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic-nurses/index.html 
29Hospital de Granollers. (2018, Abril, 25). El projecte europeu RADIO ha finalitzat. Recuperat de 
http://www.fphag.cat/comunicacio/noticies/167/el-projecte-europeu-radio-ha-finalitzat 

14 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 
En cada habitació, van col·locar sensors que obrien i tancaven les portes i els armaris i que                 

detectaven l’ús d’electrodomèstics, persianes, llums, temperatura… i van proporcionar a cada           

pacient a Donatello, un robot de 4a generació que mesura patrons d’activitat com la velocitat de                

moviment d’aquests, el temps    

d’aixecada del llit o de la cadira i si         

ha consumit la medicació[ ][ ]. 30 31

 
En una de les entrevistes     

realitzades, juntament amb una    

conferència realitzada per la Caixa en      

la qual van participar tres experts en       

l’àmbit de la sanitat i la robòtica es va         

parlar dels avenços que ha tingut la       

tecnologia. Martí menciona de    

manera general que “hi ha gent      

investigant idees tan futurístiques    

com fer interfícies per controlar     

ordinadors amb la ment, altres que investiguen algoritmes per assolir intel·ligència artificial general             

per assolir robots que puguin pensar per si sols de forma similar als humans i d’altres que                 

s’enfoquen en aplicacions més concretes, com els cotxes autònoms”; i en la conferència, en canvi,               

es tractaven tòpics més relacionats amb el món de la cura, com ara en l’evolució de les capacitats                  

d’interacció socials i de “sentir empatia” (amb l’aplicació de tècniques de llenguatge o la              

possibilitat que puguin mantenir contacte visual) perquè semblin més propers tant per adults com              

per nens; i l’evolució dels robots al nostre interior i la consegüent aparició més notable de cíborgs                 

en la societat[ ]. En resum: podem veure que, encara que sembli ciència-ficció, aquestes             32

tecnologies ja formen part de les nostres vides i, com a conseqüència, ja són un problema a tractar i                   

encara està en procés de millora. 

 

30L'Hospital de Granollers acull una prova pilot per introduir robots intel·ligents en la vida de les persones grans. (2017, 
Maig, 9). Recuperat de 
http://www.ccma.cat/324/lhospital-de-granollers-acull-una-prova-pilot-per-introduir-robots-intelligents-en-la-vida-de-les-
persones-grans/noticia/2787626/ 
31FPHAG SALUT 2.0 (2016, Abril, 16) Projecte RADIO a l’Hospital General de Granollers [Fitxer de vídeo]. Disponible 
a https://vimeo.com/264989948 
32Feito, L., Catanzaro, M. & Millán, J. del R. (2018, octubre, 10). Robots que prescriuen i curen? Màquines que cuiden?                    
Treball presentat al cicle de conferències “Robots: Els humans i les màquines”, Barcelona, Espanya. 
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2. L’ètica 

2.1. Robots en el caire ètic: Com apareix aquesta necessitat. 

Tal com he mencionat abans, a mesura que es veu que els robots incideixen en les nostres                 

vides i, per tant, tenen efectes sobre nosaltres, s’observa que apareixen diferents problemes i              

incògnites que provoquen que es necessiti discutir diversos dilemes morals. Aquests inclouen, per             

exemple, la normalització de la introducció dels robots en els llocs de treball, la qual cosa ha                 

provocat l’exclusió de molts treballadors del 47% de feines que, en l’actualitat, estan             

automatitzades[ ], i el que comportarà per l’economia actual la introducció de màquines            33

intel·ligents l’any 2020. 

 

L’ètica —del terme grec “Êthos” i “Éthos”, que significa “forma de vida”, “costum” o              

“conducta”— en una branca de la filosofia que estudia el fonament de la moral, és a dir, les raons                   

del bé i del mal, del deure, del que és correcte i del que és just i, en definitiva, de les obligacions de                       

l’humà[ ]. Per tant, els problemes que estudia l'ètica en el cas dels robots són les accions realitzades                 34

a partir d’uns valors, principis i normes morals que fem els humans en relació als robots,                

incloent-hi la seguretat que proporcionen els robots, per així prevenir riscos i prejudicis; la              

responsabilitat moral humana —concretament on recau la culpabilitat de la decisió d’un robot—; la              

regulació i la inspecció de les normes actuals i com haurien de ser modificades; les decisions                

democràtiques relacionades amb els possibles avantatges que els robots podrien obtenir davant les             

persones amb propòsits comercials o polítics; i la transparència dels robots, és a dir, els valors que                 

s’han d’ensenyar tant als robots com a la gent, l'organització de les societats i l’evitació de la                 

discriminació de les persones per part de les màquines[ ]. També hi ha ètiques que tracten el                35

comportament dels robots cap als humans i les implicacions que comportarien segons quin             

comportament, que explicaré més endavant. 

 

Actualment, hi ha diferents tipus de robots que podrien tenir un caire ètic, tots relacionats               

amb una tècnica d’aprenentatge d’intel·ligències artificials anomenada “Xarxa neuronal”, un model           

computacional que, de manera simplificada, està caracteritzada per fer ús de fórmules            

matemàtiques perquè una màquina consideri molts possibles estímuls (anomenat en anglès           

33Mischi, M. & Lepreux, V. (2018, Abril, 30) Robots. 30 minuts. Informació extreta de 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/robots-oportunitat-o-amenaca/video/5763129/ 
34Alcoberro, R. (s.d.). Què és l’ètica? Filosofia i pensament. Recuperat de http://www.alcoberro.info/V1/etica2.htm 
35Unió Europea (2018) Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems [arxiu PDF]. Recuperat 
de http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf 
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“imputs”) i, en desconstruir el nombre en diferents parts en capes internes ocultes, els relacioni amb                

un nombre limitat de respostes (en anglès “outputs”)[ ]. Tot i que en alguns aspectes, aquestes               36

tecnologies no estan tan avançades com per poder crear màquines que puguin fer múltiples tasques,               

la Unió Europea, quan va realitzar el seu estament sobre l’ètica de robots i l’ètica de màquines[ ],                 37

hi va constar que els robots que haurien de tenir aplicats algun tipus de codi moral haurien de ser: 

1. Aquells amb AI (Artificial Inteligence) i “Deep learning”, terme utilitzat per           

descriure una part d’aprenentatge de les màquines que es relaciona amb la            

representació de dades[ ] . 38

2. Mecatrònics avançats (AI, Deep Learning, ciència de dades, sensors, connectada a           

la “Internet de les coses”, la qual és definida com la interconnexió de qualsevol              

producte amb qualsevol altre del seu voltant[ ]; i amb una enginyeria mecànica i             39

elèctrica). 

3. Robots que poden desenvolupar autonomia en alguns dels aspectes de la paraula i,             

per tant, crear i realitzar tasques sense la decisió humana (Com ja he explicat              

abans) 

4. Robots que poden participar en interaccions amb humans (Com els Digital Twins,            

rèpliques virtuals d’objectes o processos que simulen el comportament de seu           

homòleg real[ ], o els cobots[ ]). 40 41

 

2.2. Com es crea una ètica tecnològica: Les bases més utilitzades 

Generalment, el terreny robòtic es pot basar tant en experiències d’humans amb robots             

actuals com amb especulacions i prediccions cap on la tecnologia pot encaminar-se. Tot i això,               

quan es parla d’ètiques utilitzades per crear les ètiques aplicades a la tecnologia actuals, tendim a                

basar-nos en dos filòsofs: Immanuel Kant, principal representant de l’ètica deontològica; i John             

363Blue1Brown. (2017, Octubre, 5). But what *is* a Neural Network? | Chapter 1, deep learning [Fitxer de vídeo]. 
Disponible a https://youtu.be/aircAruvnKk 
37Unió Europea. “Statement…”. p.16 
38Bengio, Y.; Courville, A. & Vincent, P. (2013). "Representation Learning: A Review and New Perspectives". IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 35 (8): 1798–1828. arXiv:1206.5538 . 
doi:10.1109/tpami.2013.50. 
39Rivera, N. (2015, Juny, 20). Qué es el Internet of Things y cómo canviará nuestra vida en el futuro. Futuro. Recuperat 
de https://hipertextual.com/2015/06/internet-of-things 
40Hernández, N. (2018, Març, 16). ‘Digital Twin’: los objetos físicos buscan a su gemelo digital. Nobbot. Recuperat de                  
https://www.nobbot.com/negocios/digital-twin-los-objetos-fisicos-buscan-a-su-gemelo-digital/ 
41Vidal. “Los robots…”. p.9 
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Stuart Mill[ ][ ], vist que, com a finalitat màxima, és la més lògica per al públic general si es vol                   42 43

aconseguir el bé més gran pel major nombre d’individus dins d’una espècie a preservar. Altres               

persones podrien considerar, per exemple, l’ètica de la cura —ètica feminista més basada en les               

emocions, les relacions de les persones i, en definitiva, el benestar de les persones, tenint en compte                 

com se sent i com actuaria l’anomenada “veu femenina”[ ]— com a codi ètic a seguir dels robots                 44

cap als humans; però, tot i que molts aspectes d’aquesta em semblen encertats pel que fa a les                  

relacions entre persones, per poder arribar a una conclusió objectiva, penso que no s’haurien              

d’interposar les emocions i sentiments en la major capacitat possible perquè, aleshores, seria             

impossible arribar a una conclusió en la qual tothom estigués totalment d’acord. Per això s’ha de                

raonar amb un pensament pragmàtic, és a dir, que funciona en el món real objectiu[ ] per intentar                 45

arribar a una conclusió pragmàtica. 

 

L’ètica kantiana es tracta d’una ètica deontològica —del grec         

“Deon”, que significa “Deure”—, és a dir, una ètica en la qual el             

deure és l’objectiu màxim, essent aquest una obligació amb         

independència de la finalitat i les conseqüències. Kant, el filòsof que           

li dóna el nom a l’ètica, pensa que una conducta serà correcta si és              

autònoma, universal i a priori —extreta de la raó—, i també creu que             

l’ètica hauria de funcionar amb obligacions globals, generalitzades i         

sense dependre de cap classe de situació específica, també         

anomenades normes formulades com a imperatiu categòric[ ].       46

Malgrat això, no hi ha cap norma que pugui considerar-se plenament           

un imperatiu categòric. Per posar un exemple, la suposada regla d’or           

—”No facis a l’altre el que no vols per tu”— es pot substituir per              

“No desitgis per a l’altre el que no desitgis per tu”, creant així             

situacions en les quals (i cito), “si jo no vull que els altres em facin               

42Campanario, S. (2016, Maig, 7). La moral de los robots: el codigo de ética en los procesos de innovación. Creatividad. 
Recuperat de 
https://www.lanacion.com.ar/1896479-la-moral-de-los-robots-el-codigo-de-etica-en-los-procesos-de-innovacion 
43Feito, L., Catanzaro, M. & Millán, J. del R., p.15 
44Torres, J. (s.d.). Care ethics, Ètica de la cura. Recuperat de 
http://www.alcoberro.info/docs/assets/pdf/CAREETHICS01.pdf 
45Sini, C. (1999). El pragmatismo. Madrid, Espanya. Ediciones AKAL. 
46Departament de Filosofia i Ciutadania. Institut Manolo Hugué. (n.d.). Tema 7: Diferents teories ètiques [arxiu pdf]. 
Recuperat de 
http://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/moodle/pluginfile.php/86014/mod_resource/content/1/TEMA%207%20%C3%88TI
CA.pdf 
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res tampoc tindria cap obligació de fer-los res”[ ]. Tradicionalment es considera que el concepte de               47

deure inclou quatre facetes que estan implicades entre si, en l’anomenat “quatrilogi del deure”[ ].              48

Aquestes són (citant): 

● “Saber: que implica actuar i gestionar. El saber afirma l'acció. Només hi ha deure              

quan el subjecte sap què vol.” 

● “Voler: que implica la bona voluntat. Només hi ha deure quan la voluntat vol              

expandir-se per a fer el bé.” 

● “Poder: que implica fer atenció als medis i als contextos del voler. En la modernitat               

tot deure ha de plantejar-se com actuar en la incertesa i en la provisionalitat.” 

● “Esperar: que, per la seva banda, retorna al saber i l'implica. Fer quelcom és una               

virtut. L'esperança implica que en moure'm pel deure tinc accés a una certa saviesa.              

L'esperança, des d'Aristòtil, implica caràcter i educació en els hàbits.” 

 

L’ètica de Mill, també anomenada ètica utilitarista, és una ètica teleològica —del grec             

“Thelos”, que significa “Finalitat”— que, com el seu nom indica i tal            

com he fet entendre abans, explica que una acció serà èticament           

correcta i, per tant, útil quan s’adequa a la finalitat màxima del            

filòsof, la qual en aquest es tracta de la felicitat, el plaer i, en              

conseqüència, l’absència de dolor —catalogant-la així com a        

eudemonista (del grec “Eudemoné”, que significa “Felicitat”) i        

hedonista (del grec “Hedoné”, que significa “Plaer”)— del major         

nombre d’individus possible, tant físics com intel·lectuals, essent        

aquests últims els més importants per al filòsof. També pensa que           

l’humà és bo per naturalesa i que, per tant, és lliure i sempre farà el               

bé (o el que pensa que està bé)[ ]. Els problemes, però, que provenen             49

quan s’aplica aquesta ètica és la consideració de les persones com a            

un nombre, sense pensar en altres valors com ara dades personals           

com l’edat o les malalties dels afectats, la persona que ha de fer la              

decisió i, en el cas de, per posar un exemple, un cotxe automàtic arribi a la conclusió que la millor                    

47Alcoberro, R. (s.d.). ¿Por qué el imperativo categórico de Kant no es equivalente a la Regla de Oro? Filosofia i 
pensament. Recuperat de http://www.alcoberro.info/planes/kant34.html 
48Alcoberro, R. (s.d.). Deure: Necessitat o obligació? Filosofia i pensament. Recuperat de 
http://www.alcoberro.info/V1/etica6.htm 
49Departament de Filosofia i Ciutadania. p.18 
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solució segons l’ètica utilitarista és matar el conductor amb les seves conseqüències, ja que cap               

persona vol estar dins d’un cotxe que pugui tenir aquesta alternativa[ ]. 50

2.3. Les ètiques tecnològiques actuals 

De les morals mencionades, aleshores, es pot destacar tres ètiques que, en l’actualitat,             

proposen les bases de la tecnologia amb la qual es conviurà en un futur pròxim i que encara tenen                   

diverses discussions i problemes a discutir. Aquestes són la moral de màquines i la roboètica. 

 

La primera (la moral de les màquines) és una ètica aplicada a les necessitats i les                

circumstàncies de, en aquest cas, una de les branques de la tecnologia, la qual és, com el seu nom                   

indica, el comportament dels éssers amb intel·ligència artificial amb els humans i com hauria de ser[               
]. És una derivació de l’ètica de l’enginyeria, ètica professional que té com a màxima que                51

qualsevol màquina i/o aplicació ha de tenir un codi ètic[ ]. James H. Moor, un filòsof expert en el                  52

tema, va crear una classificació dels robots segons el seu nivell ètic: 

1. Agents d’impacte ètic: Robots que creen un canvi important i/o un tòpic important             

a considerar dins de l’ètica. (P. ex.: Robots soldat) 

2. Agents d’ètica explícita: Robots creats per evitar situacions no ètiques 

3. Agents d’ètica implícita: Robots amb algoritmes que els fan actuar amb moralitat 

4. Agents plenament ètics: Robots amb una ètica pròpia dels humans (amb, per            

exemple, llibertat d’actuació, consciència de la seva pròpia existència…) 

Tot i això, en l’entrevista realitzada a Basart, es menciona que un robot, en l’actualitat, no                

té un codi ètic, tenint en compte que aquest no es lliure i, com ell menciona, “si no ets lliure de                     

triar, fas el que et toca fer i, per tant, no tens cap grau de responsabilitat. Si no hi ha llibertat, no hi                       

ha ètica”. Per tant, considero que aquest “codi ètic” és més ben dit un codi normatiu o de màximes,                   

és a dir, una sèrie de bàsiques que els robots han de complir per poder dur a terme les seves                    

funcions assegurant la seguretat i felicitat dels humans. 

 

La roboètica, en canvi, és un altre codi ètic derivat de l’ètica de l’enginyeria que va més                 

relacionat amb el comportament dels humans amb aquest tipus de màquines i, en definitiva, com               

s’han de crear, utilitzar i com s’han de relacionar amb elles. Aquesta ètica és possiblement l’ètica                

50Campanario, S. p.18 
51Moor, James H. (2006). The Nature, Importance and Difficulty of Machine Ethics. IEEE Intelligent Systems. 21(4):                
18–21. doi:10.1109/MIS.2006.80.  
52Alcoberro, R. (s.d.). Tecnoétic@. Filosofia i pensament. Recuperat de http://www.alcoberro.info/V1/tecnoetica2.htm 
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amb més consideració amb la tecnologia actual, ja que encara és molt complicat (per no dir                

impossible) crear robots amb emocions genuïnes com a tal i, tot i semblar-se a l’ètica anteriorment                

mencionada, també es diferencien en la forma que veiem els robots (com explica Angulo a la seva                 

entrevista), atès que en la primera es veu el robot com un ésser capaç de pensar èticament per si                   

mateix i en la segona es considera més la visió que tenim els humans dels robots, les seves accions i                    

les seves conseqüències, independentment de la seva capacitat cognitiva en l’àmbit moral. Alguns             

dels temes discutits en aquest cas són el sexe entre robots i humans[ ] o la possibilitat d’un robot de                   53

tenir nacionalitat (com és el cas del robot Sophia, la primera ciutadana robot i per tant, amb la                  

possibilitat de votar, casar-se i la probable consideració d’una desactivació com un assassinat[ ]). 54

 

A part dels codis ja anomenats, moltes pàgines web han realitzat els seus propis codis                

basant-se en aquests i han tractat els dilemes que s’associen amb els robots. Alguns exemples citats                

en l’estament de la UE[ ] són el paper de polítiques dins de “Disseny Alineat Èticament” de                55

l’IEEE, la “OpenAI” de la DeepMind de Google, de Microsoft i d’IBM i els 23 principis d’AI                 

“Asilomar” creats per l’institut “Future of Life”. Malgrat això, el Parlament Europeu ja ha realitzat               

un codi normatiu de normes civils en el tema robòtic[ ], diversos temes tals com ara seguretat i                 56

privacitat sobre els coneixements que es tenen de la robòtica actual. També parla de les precaucions                

que han de tenir els dissenyadors i els usuaris dels robots a l’hora de crear i interactuar amb                  

aquestes màquines, creant així una llista de precaucions que pretenc expandir. 

2.4. La literatura i la cultura pop com a exemples ètics 

La robòtica sempre ha estat un dels temes més interessants per a la literatura i la cultura                 

pop en general, essent la primera, de fet, la que va reivindicar la necessitat d’una ètica de robots i la                    

que fou pionera en realitzar un primer codi ètic; i la segona la que ha estat produïnt diverses                  

històries on es tracten futurs distòpics i grans canvis en la humanitat possibles que, malauradament,               

només són pura especulació. 

 

53Levy, D. (2008). Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships. NY: Harper Perennial. 
54ABC News. (2017, Octubre, 26). "Saudi Arabia criticized for giving female robot citizenship, while it restricts women's 
rights - ABC News". Recuperat de 
https://abcnews.go.com/International/saudi-arabia-criticized-giving-female-robot-citizenship-restricts/story?id=50741109 
55Unió Europea. “Statement…”. p.16 
56Unió Europea (2017, Febrer, 16). Civil Law Rules on Robotics. Recuperat de 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0051&language=EN&ring=A8-2017-
0005 
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Començant amb la literatura, tenim uns quants autors destacats en el gènere de la              

ciència-ficció que han ajudat a veure diferents futurs i direccions en les quals pot avançar la                

societat. Possiblement l’obra més famosa i també una de les pioneres que tracta sobre robots és “Jo,                 

Robot” d’Isaac Asimov; però altres autors que també van ser importants pel gènere són Phillip K.                

Dick, conegut per obres de ciència-ficció, en particular “Somien els androides amb ovelles             

elèctriques?”, adaptada al cinema diverses vegades amb el títol “Blade Runner”, “Blade Runner             

Black Out 2022” i “Blade Runner 2049”[ ]; i Ray Bradbury, autor també d’obres de ciència-ficció,               57

en concret “Fahrenheit 451” o les “Cròniques marcianes”[ ]. A partir d’aquest, altres obres s’han              58

creat en diversos medis com ara el cinema, amb pel·lícules a destacar com per exemple “Matrix”,                

dirigida per les germanes Wachowski que tracta d’un futur distòpic on els humans som utilitzats               

com a piles elèctriques; “Terminator”, dirigida per James Cameron i amb un cíborg de              

protagonista; i fins i tot una adaptació cinematogràfica inspirada en l’obra d’Asimov ja mencionada              

creada per Alex Proyas. En els videojocs, un títol actual a destacar és “Detroit: Become Human”,                

creada per David Cage i desenvolupada per Quantic Dream, que tracta sobre androides i humans               

vivint en la mateixa societat i utilitzats com a esclaus amb una visió més relacionada amb el                 

racisme[ ]. 59

 

Analitzant l’obra d’Asimov particularment, es pot observar que        

conté històries curtes on es tracten les tres lleis de la robòtica creades pel              

mateix autor amb una evident influència de l’imperatiu categòric propi          

de Kant. La primera explica que un robot no ha de fer mal a un ésser                

humà o, per la seva inacció, deixar que un ésser humà pateixi mal, la              

segona, que un robot ha d’obeir les ordres que li són donades per un              

ésser humà —excepte quan aquestes ordres estan en oposició amb la           

primera Llei— i la tercera, que un robot ha de protegir la seva pròpia              

existència —fins on aquesta protecció no estigui en conflicte amb la           

primera o la segona Llei—.  

 

A primera vista sembla que les normes podrien funcionar com a           

estàndards de lleis robòtiques, i no seria del tot incorrecte; però és a qui on venen les històries de                   

57¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (s.d.). Dins de Wikipedia. Recuperat de 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFSue%C3%B1an_los_androides_con_ovejas_el%C3%A9ctricas%3F 
58Ray Bradbury (s.d.) Dins de Wikipedia. Recuperat de https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury 
59Altozano, J (Director). (2018, juny, 17). Detroit: Become Human [Análisis] - Post Script [Fitxer de vídeo]. Disponible a                  
https://www.youtube.com/watch?v=Sgm-dfSwUXg 
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l’autor, a raó que, en aquestes, es tracten situacions hipotètiques on les normes no funcionarien o                

tindrien malfuncions (i les possibles solucions a aquestes) i altres situacions relacionades amb             

robots, fent així que les lleis passin a ser imperatius hipotètics. Aquestes inclouen atraccions              

emocionals entre una nena i un robot (en la història “Robbie”), confrontacions entre la 2a i la 3a llei                   

(dins de “Cercle viciós”), religions creades per robots per poder complir els seus propòsits (en el                

conte “Raó”), aparicions d’errors anomenats “Heisenbugs”, caracteritzats per desaparèixer a          

l’intentar-los estudiar (inclosa a “Atrapa aquella llebre”); situacions on, per exemple, els robots             

tenen capacitats telepàtiques i que, a causa de la 1a llei, menteix per no ferir emocionalment a la                  

gent (en la història “Mentider!”) o on es prenen ordres retòriques de manera literal (dins de “Petit                 

robot perdut”); la presa d’algunes decisions deixades en mans de robots que no tenen              

consideracions de la vida humana (en el conte “Fugida!”); les primeres mencions del test de Turing                

abans que existís (inclosa a “Evidencia”); i una interpretació utilitarista que accepta la violació de               

la 1a llei original, canviant l’afirmació de “no llastimar un humà” per la de “no llastimar la                 

humanitat” i creant així la llei Zero de la robòtica (en la història “El conflicte evitable”)[ ]. 60

 

Tot i que la cultura pop està basada en l’entreteniment, els autors que influencien dins del                

medi intenten, de vegades, explicar un missatge i donar a entendre problemes els quals no ens                

adonem que existeixen. De fet, ja s’ha demanat en el passat l’ajuda d’autors de ciència-ficció per                

escriure tant històries curtes sobre l’ús de la tecnologia en el futur (amb “The Tomorrow Project”                

creat per l’empresa Intel[ ]) i com possiblement un dels primers codis ètics realitzats en el món                61

l’any 2007 a Corea del Sur que, inspirats en Isaac Asimov, tenien el propòsit de poder evitar que la                   

relació entre humans i màquines entri en conflicte en un futur, ja que, segons un estudi realitzat pel                  

govern britànic publicat el 2006 va preveure que dins de 50 anys, els robots demandaran els                

mateixos drets que els humans i cito, “en el s. XXI, els humans hauran de conviure amb la primera                   

intel·ligència artificial extraterrestre: els robots” i “serà un confrontament que provocarà problemes            

de tipus ètic, social i econòmic”[ ].  62

60Asimov, I. (1975). Jo, robot (9ª edició) [arxiu PDF]. Barcelona: Edhasa. Recuperat de 
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/librosdigitales/Isaac%20Asimov%20-%20Yo%20Robot.pdf 
61Lazalde, A. (2011, Agost, 22). Descarga «The Tomorrow Project», el libro de ciencia ficción de Intel. Ciencia. 
Recuperat de https://hipertextual.com/2011/08/the-tomorrow-project-ciencia-ficcion-intel 
62El País. (2007, Març, 7). REPORTAJE: Los dilemas éticos de la robótica. El País. Recuperat de 
https://elpais.com/tecnologia/2007/03/07/actualidad/1173261661_850215.html 
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MARC PRÀCTIC 
1. Abans de començar 

Amb aquest projecte pretenc poder complir un dels punts de la UE en relació als robots, la                 

qual explica que “la gent hauria de ser educada en les noves tecnologies i les seves implicacions                 

ètiques per entendre els riscos i les oportunitats que comporten” [ ]; per això, vull dissertar tots els                 63

dubtes que sorgeixen i possibles solucions que poden ser útils pel benefici de tots. 

1.1. Primeres qüestions 

1.1.1. La humanitat del robot 

La primera qüestió que es pot respondre és si un robot es podria arribar a considerar un                 

ésser viu. La resposta la podem trobar en la definició d’un ésser viu, que ens diu que és “un                   

organisme d’alta complexitat que neix, creix, arriba la capacitat per reproduir-se i mor”[ ]. Aquesta              64

i altres raons —millor explicada en la referència llistada i altres diccionaris i enciclopèdies—              

podrien mostrar que un robot amb una IA amb capacitats d’autoaprenentatge es podria considerar              

viu com a tal, vist que tècnicament poden complir totes aquestes funcions i més (fins i tot una                  

llengua es podria considerar una entitat viva a partir d’aquesta descripció); però aleshores perquè              

les persones considerem que els robots no estan vius? La meva visió és que no estan vius perquè no                   

provenen de la natura; són éssers artificials creats per la mà de l’home fets especialment per                

servir-nos, com menciona Basart, i que, per tant, no tenen les mateixes possibilitats que els éssers                

vius com a tal. 

 

Tot i això, els drets que poden tenir aquests es podrien comparar amb els de l’humà? La                 

segona qüestió, doncs, és si un robot podrà arribar al mateix nivell que les persones. Aquí la                 

resposta curta és molt fàcil de respondre: és un no rotund (tal com ja hem vist). Però la part                   

interessant és el perquè: quina és l’essència que fa que l'home[ ] sigui un humà? Podríem dir que és                  65

la part cognitiva i de coneixement; però és obvi que els robots poden superar-nos en algunes                

tasques pròpiament mecàniques (de fet, fem servir aquesta capacitat del robot com a una eina               

essencial per aquest motiu) o podríem dir que és la capacitat de sentir emocions; però ja hem vist                  

exemples de robots preparats per simular-ho —i d’alguns humans que són incapaços de             

sentir-ne—. La resposta, però, resideix en el mateix tema d’aquest treball: l'ètica i la moral. 

63Unió Europea. “Statement…”. p.16 
64Ser vivo (2012). Dins de Definicion.de. Recuperat de https://definicion.de/ser-vivo/ 
65Home referint-se a persona en aquest cas.  
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Els motius pels quals un robot no arribarà mai a ser com un humà són diferents. El més                  

important de tots, però, és una paradoxa que es provocaria si els robots tinguessin els mateixos                

drets que nosaltres. El robot sempre tindrà superioritats a l'humà (vist que és millorable, molt més                

intel·ligent mecànicament, curable, multiplicable i, per tant, un ésser quasi immortal tècnicament            

parlant) però el fet és que el robot hauria de ser inferior. Si els donem els mateixos drets que els                    

humans, estaríem davant d’una situació on els robots poden decidir juntament amb nosaltres i, en el                

pitjor dels casos, no hi hauria cap sistema que els pogués parar i podria posar en risc la raça                   

humana. Òbviament això es tracta d’una situació apocalíptica a la qual possiblement, amb la              

tecnologia actual, no es podrà arribar mai; tanmateix, no podem negar que la possibilitat existeix. 

 

Per tant, podem concloure que el robot no està viu (tenint en compte que no podrà complir                 

les mateixes funcions que un ésser viu) i encara menys tindrà els mateixos drets que els éssers                 

humans, ja que es produiria una paradoxa indesitjable. 

 

1.1.2. La mecanització de l’humà 

D’altra banda, també cal esperar el debat ètic dels cíborgs. En la cultura pop, un cíborg és                 

descrit com un “meitat humà i meitat robot”; però des d’un punt més realista, serien humans que,                 

per necessitats físiques i dificultats de salut, fan ús de parts mecàniques per poder viure, com ara                 

pròtesis o marcapassos. Les preguntes que sorgeixen són, quan és justificat tenir una pròtesi i quan                

no, si aquesta ha de només ser utilitzada com a una suplantació o podem començar a parlar d’una                  

nova raça de súper humans, la possibilitat que una persona deixi de ser persona al col·locar-se un                 

component mecànic, etc. 

 

En la xerrada anteriorment mencionada del Cosmocaixa, els participants van parlar sobre el             

que es necessita investigar sobre el tema, posant èmfasi en el fet que, en el cas de les articulacions i                    

les pròtesis, necessitem primer esbrinar una manera de trobar una estructura flexible, dúctil i rígida               

a la vegada per poder-se comparar amb la del nostre cos, com podem connectar aquesta pròtesi amb                 

els nervis connectats al cervell o fins i tot, de manera conceptual, sobre com hi ha coses que,                  

simplement, no es poden implementar en una màquina o que són molt difícils de concebre (com ara                 

la relació) o s’han de limitar, per exemple, de manera tecnològica, ja que, en el cas de la                  

implementació de pròtesis, es busca adaptabilitat més que increment de capacitats (i, per tant,              
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d’alterar part de la natura humana) i, conseqüentment, s’ha de buscar com podem adaptar-la al               

nostre cos (cosa que, com acabo d’explicar, està encara en una fase molt inicial)[ ]. 66

 

Pel que fa a la possible pèrdua d’humanitat de la persona al col·locar-se una pròtesi, tal                

com menciona Basart, “no hi ha aquí una seqüència de raonaments lògics perquè, si hi fos, no hi                  

hauria cap dubte, ja que la lògica d’una cosa et porta a una altra, no hi ha ambigüitats. Aquí ens                    

adonem que hi ha diferents possibilitats i ambigüitats”. Aquestes possibilitats ronden des de la de               

considerar d’una manera diferent a les persones des de la primera pròtesi —perquè es podrien veure                

afectades des del moment en el qual es puguin considerar o inferiors per fer ús d’un aparell per                  

poder viure o superiors per tenir una part mecànica que, tot i que es pot trencar, no es pot fatigar—                    

fins a la d'instal·lar el sistema nerviós d’una persona (o més concretament el cervell) dins d’una                

màquina androide, una opció més llunyana que permetria donar vida eterna i superioritats físiques. 

 

Tècnicament parlant podem considerar a les persones amb components mecànics com           

cíborgs; però aquesta consideració no obsta perquè deixem de tractar a les persones amb més o                

menys menyspreu. En el dia a dia, moltes persones interactuen amb gent amb discapacitats físiques               

que han de fer ús d’aquestes eines i no per això deixem de considerar-les humanes; tot depèn                 

bastant de l’opinió subjectiva, o sigui que el fet de tenir components mecànics no hauria de ser                 

motiu per discriminació i, per tant, no hauria de comportar cap problema (tret de casos com ara els                  

esports; però per això ja existeixen els jocs paralímpics). 

 

D’una forma més metafòrica, Basart també mostra la seva visió en relació a aquest dubte.               

Ell proposa que “hi ha una altra pregunta que està molt més deixada de banda; però que no té pas                    

menys transcendència i té molta més actualitat —perquè ja és present avui en dia— que és «En                 

quin moment les persones deixen d’actuar com a éssers humans i comencen a actuar com a                

robots?»”, és a dir, “amb distància, indiferència, de manera mecànica, insensible a les             

conseqüències…”. Tot i que no respon a la pregunta, és interessant pensar que les persones ens                

estem convertint més en màquines sense sentiments, i hauríem de buscar alguna forma de mantenir               

les nostres cultures i emocions que, per culpa del procés de globalització que ha provocat la                

internet, s’estan perdent. 

66Feito, L., Catanzaro, M. & Millán, J. del R., p.15 
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1.2. On col·loquem al robot: Comparacions jeràrquiques. 

Per poder tenir una millor perspectiva sobre com haurem de tractar a aquestes màquines,              

vist que acabem de comprovar diferents nivells en els quals no estan completament, s’hauria de               

començar a partir d’un punt jeràrquic o, en altres paraules, una comparació amb un altre ésser que                 

ja tingui algun tipus de normativa o codi moral associat. 

 

Les possibles formes de considerar a un robot que podríem tenir les persones les vaig               

incloure en l’enquesta, específicament en la pregunta: “Quines d’aquestes opcions podries arribar a             

considerar a un robot?”. Les opcions incloses anaven des de l’eina (l’opció que jo penso que és la                  

més indicada) fins a la consideració d’un déu; però tot i això, Basart no creu que hi hagi un                   

denominador comú per poder decidir què és un robot, atès que, depenent del que pugui fer, la                 

paraula “eina” es queda curta per descriure la potència i les capacitats del robot i la paraula “déu”                  

es veu sobrevalorada com una opció apocalíptica i irreal. Aleshores, potser necessitem catalogar-los             

o pensar en ells d’una altra manera? Alguns membres de la Unió Europea tenen una possible                

solució: voler obrir debatre per poder considerar els robots com a persones electròniques. 

 

Aquesta consideració ha portat una divisió entre dos bàndols: el primer pensa que, si              

atribuïm la capacitat de considerar als robots com a persones electròniques, se’ls podria atribuir              

drets propis dels humans (com ara integritat o privacitat) i podria solucionar els problemes de la                

responsabilitat de les accions dels robots; i el segon pensa que se sobrevaloren les capacitats del                

robot actual, ja que, tal com he explicat abans, el robot no arribarà a tenir les mateixes capacitats                  

que l’humà en l’actualitat, i considerar-los persones electròniques suposaria que aquests tinguessin            

drets propis dels humans, cosa que estan intentant aturant a través d’una carta oberta enfocada al                

Parlament[ ]. 67

 

El debat de consideració encara és un tema obert (com tots els del treball); però diversos                

principis es poden mantenir i usar, com ara que són servents pensats per servir a l’humà sempre i                  

sense excepcions. 

 

67Unió Europea (2018) Open letter to the European Commission: Artificial Intelligence and Robotics. Recuperat de               
http://www.robotics-openletter.eu/ 
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2. Temes principals tractats 

2.1. Principis bàsics aplicables 

Ara que ja tenim una idea clara del robot, ens hem de preguntar quins són els principis                 

bàsics que han de complir. 

 

Les lleis més importants (i en les que concorda molta gent, com mostren l’enquesta i les                

entrevistes) són les ja mencionades lleis de la robòtica d’Isaac Asimov, sobretot la 1a llei. Aquestes                

podrien permetre una limitació decissiva pels robots, ja que és una de les primeres premisses que                

hauria de complir el robot. També, en l’enquesta realitzada (la qual tractaré en profunditat més               

endavant), la majoria dels enquestats pensa que el robot hauria de respectar la també explicada Llei                

Zero de la robòtica, amb la qual cosa estic d’acord; però sempre i que també la 1a llei estigui vigent                    

a la vegada, tenint en compte que, com es menciona en la història d’Asimov que tracta el tema, el                   

concepte utilitarista dels humans com a humanitat pot comportar al fet que considerin que matar a                

certs individus sigui beneficiós per a aquesta, cosa que podria ser certa; però que èticament no                

hauria de ser una opció viable (excloent casos bèl·lics). El problema que prové d’utilitzar aquesta               

normativa és que ni sabem quan el robot considera que està fent mal ni quan el robot sap què és en                     

si el dolor (com explica Angulo en la seva entrevista), o sigui que s’hauria de treballar en la                  

transparència del curs de pensament i accions del robot per poder veure si estava seguint aquestes                

lleis, esperant també que pugui fallar. 

 

Referint-nos de nou a l’enquesta, en una de les preguntes de lliure redacció: “Què és el més                 

bàsic que ha de complir un robot?”, les respostes més repetides són que pugui complir la seva                 

funció o, en altres paraules, que sigui funcional —respostes bastant esperades i, per conseqüència,              

òbvies— amb eficàcia, eficiència i amb respecte vers el propietari. Altres opten per accions molt               

específiques com per exemple no intervenir en les relacions polítiques i socials, o que siguin 100%                

racionals; però el fet que es repeteixin certes paraules significa que la gent espera unes certes                

premisses de les màquines. 

 

També cal explicar que, en una reunió entre els Consells d’Investigació de Ciències             

Físiques i Enginyeria (EPSRC) i el d’Arts i Humanitats (AHRC) el setembre del 2010, es van                

discutir, tal com diu a la pàgina web dels primers[ ], “temes relacionats amb la robòtica, les seves                 68

68EPSRC (circa 2015) Principles of robotics: regulating robots in the real world. Recuperat de 
https://epsrc.ukri.org/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/ 
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aplicacions en el món real i la gran quantitat de promeses que ofereixen per beneficiar la societat”.                 

S’inclouen diversos principis (relacionats amb temes de seguretat i precaució) que també s’haurien             

de complir i que, per tant, afegiré en subseqüents apartats juntament amb els 12 valors humans                

implicats en el desenvolupament tecnològic que s’han de respectar sense excepcions i en la major               

capacitat possible: benestar, propietat, privacitat, llibertat de prejudicis, ús universal, confiança,           

autonomia, consentiment informat, seguretat, identitat, calma i sostenibilitat mediambiental[ ]. 69

2.2. Emocions 

En aquesta secció explicaré un altre tema que s’ha de tractar abans de tots els subseqüents:                

les emocions dels humans davant dels robots i a l’inrevés. En concret tractaré l’afecció emocional i                

el possible desenvolupament emocional de la maquinària robòtica. 

 

2.2.1. De l’humà: Afecció emocional 

Les qüestions de les emocions sempre ha estat un tema que, en la meva opinió personal,                

són difícils de respondre amb una visió pròpia de l’utilitarisme —en altres paraules, en la que la                 

majoria de la gent estigui contenta amb la resposta—. A diferència de la lògica, les emocions són                 

subjectives, i pot variar dràsticament entre individus. 

 

Cecilio Angulo ha estat treballant en molts projectes juntament amb la UAB i l’Hospital St.               

Joan de Déu, que tracten sobre les relacions entre robots i humans (en aquest cas més enfocat cap                  

als nens) en l’àmbit de la cura que, tot i que encara hi han àmbits que s’han d’estudiar, van arribar a                     

conclusions bastant interessants. Un d’aquests projectes és una investigació sobre l’adequació d’un            

robot per l’usuari al qual va destinat, explicant que “hi ha moltes vegades que el que t’interessa que                  

el robot no sigui tan tecnològic. Si és massa tecnològic, a la gent no li agrada; hi ha molta gent que                     

no li agrada la tecnologia i que, en canvi, aquest robot[ ] el dona molt més afecte perquè és una                   70

cosa que, bé, pot agafar, que és més propi i seu, etc.”, és a dir, que les propietats del robot poden                     

variar sobre com les persones conceben els robots i les expectatives que crea, factor molt important                

perquè “la gent, quan veu el robot, pensa que farà unes coses que després no farà i, si els decep, la                     

tecnologia els decep i si això passa, ja no hi creus”. 

 

69Friedman, B., & Kahn, P. H., Jr. (2003). Human values, ethics, and design. In J. A. Jacko & A. Sears (Eds.), The 
human–computer interaction handbook (pp. 1177–1201). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
70Referint-se a un robot amb forma arrodonida i amb menys capacitats tecnològiques que un altre amb el que l’ha                   
comparat que té forma canina. Més informació a l’entrevista de Cecilio Angulo. 
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Tanmateix, aquesta darrera cita es pot relacionar amb una veritat mencionada durant la             

conferència del Cosmocaixa que afirma que hi haurà disfuncions i un cert rebuig en la primera                

introducció dels robots en la societat, ja que, com ha passat amb qualsevol tecnologia que s’ha                

integrat en aquesta, les novetats o els canvis dràstics produeixen disgust si no eren realment               

necessaris; però que a mesura que passi el temps, es veurà amb normalitat i la gent començarà a                  

utilitzar-los i veure’ls amb uns altres ulls. 

 

En una entrevista realitzada per a la revista Forbes[ ],         71

l’autora de llibres experta en temes de relacions entre         

humans i màquines amb un PhD en ciències de         

l’aprenentatge Julie Carpenter tracta, juntament amb el seu        

llibre “Culture and Human-Robot Interaction in Militarized       

Spaces (A War Story)”, les experiències de, en aquest cas,          

soldats militars i les seves interaccions amb robots de guerra          

perquè, segons ella, els factors d’estrès davant les situacions         

en relació a factors com l’entrenament militar, la separació         

dels éssers estimats o el benestar tan teu com del teu voltant            

poden provocar diferents reaccions davant l’afecte entre les        

noves tecnologies i els soldats. El que va descobrir va ser           

que els soldats tenen clar que els robots són eines i           

màquines; però això no impedeix que tinguin interaccions        

socials o pseudosocials. També veu que, encara que no         

tinguin formes biològiques (i més simples), els usuaris tenen         

una familiarització important i un íntegrament de la seva         

personalitat amb el robot, fent que conèixer les seves         

qualitats i limitacions sigui essencial. 

 

Julie també explica que les maneres d’afecte que tenim les persones amb objectes va en               

relació a les històries, sensacions i experiències que hem experimentat amb aquests. Els factors,              

però, que creen aquests llaços són la semblança que tenen els robots als humans (tant físicament                

com psíquicament) i la freqüència i el context de l’ús que se’n fa. També tendim a donar                 

71Lin, P. (2016, Febrer, 1) Relationships with Robots: Good or Bad for Humans?. Forbes.com. Recuperat de 
https://www.forbes.com/sites/patricklin/2016/02/01/relationships-with-robots-good-or-bad-for-humans/#32629eaf7adc 
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característiques pròpies dels éssers orgànics a màquines amb capacitats d’autonomia,          

independència, intenció i llibertat de moviment. Depenen de com interactuem amb les màquines,             

tindrem diferents llaços que ens apropin; i aquests llaços aniran evolucionant a l’igual que els               

robots ho estan fent actualment. 

 

Aquestes formes d’afecció dels humans, segons un estudi realitzat a través de l’observació             

de persones d’edat avançada amb robots[ ] han permès arribar a algunes conclusions. En el cas de                72

l’ús de robots com a tractament per a problemes freqüents com la solitud i l’estrès, s’ha                

experimentat una millora exponencial, afegint també un augment en la sociabilitat entre els usuaris,              

tenint en compte que ara tenen un nou tema de conversa entre pacients i amb el personal del centre.                   

Tot i que sorgeixen diversos problemes en el cas d’alguns robots —com ara el que mencionen en                 

l’article anomenat “ifbot”, on s’explica que “es van avorrir d’ell al voltant del primer mes”—, es                

pensa que serà una bona eina per a l’assistència mèdica i què, per tant, l’afecció humana ajudarà en                  

la seva salut. Tot i això, s’ha de tenir clar que ni hem de crear tanta afecció com perquè arribi a                     

crear dependència (com va observar Angulo en un dels casos que va investigar sobre una nena la                 

qual no volia desfer-se d’un robot perquè pensava que era qui li havia curat la malaltia que tenia) i                   

tampoc hem de pensar que el robot podrà substituir al personal humà en el 100% dels àmbits. Com                  

afirmava Aristòtil, en el terme mig es troba la virtut. 

 

2.2.2. Del robot: Instints i consciència 

Aquí entrem en un territori molt especulatiu: la possibilitat dels robots de tenir emocions.              

En l’actualitat ja s’han vist robots que han pogut expressar una gran varietat d’emocions com ara                

felicitat, tristesa, por i fúria per poder donar més “vida” al robot (i, per tant, permetent crear una                  

diferència entre el robot i la joguina); però no deixen de ser patrons produïts davant de respostes                 

predeterminades. Si hi ha varietat de respostes o de característiques, aquestes sempre estan             

prèviament establertes i preparades. Aleshores quan podem parlar de robots creant emocions            

genuïnes? 

 

Aquesta pregunta la vaig estar discutint amb l’altre tutor del treball: la professora de              

filosofia Dolors Porta. Amb ella (i una alumna que es va afegir a la conversa) vam començar a                  

tractar l’origen de les emocions i sobre la genuïnitat d’aquestes. Les conclusions a les quals vam                

72Sharkey, A. & Sharkey, N. (2016, juliol). Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly [arxiu                    
PDF]. Recuperat de doi: 10.1007/s10676-010-9234-6 
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arribar anaven entorn a que les emocions s’originen dels instints —és a dir, “un patró innat i                 

típicament fixat del comportament dels animals en resposta a alguns estímuls” o, en altres paraules,               

“una manera natural o intuïtiva d’actuar o pensar”[ ]— i d’emocions fortes i poderoses com ara la                73

por. Aquestes característiques pròpies dels animals són innecessàries i, si per algun cas remot es               

volguessin instal·lar, serien molt complicades d’interpretar en codi; per això serà quasi impossible             

veure robots amb instints.  

 

Tot i això, va sorgir un dubte: tècnicament els robots poden aprendre a tenir (o semblar que                 

tenen) emocions en diverses situacions en les qua es necessitin a través d’aprenentatge propi i               

raonaments lògics, i aquestes emocions, si estan regulades correctament (com per exemple si es fan               

aprendre en espais controlats i aïllats), no han de suposar cap perill. Per tant, les emocions en si                  

mateixes no serien una amenaça, sinó (com ja he descrit) els instints innats o la capacitat de                 

tenir-los i/o desenvolupar-los. 

 

Un altre pregunta que sorgeix també és la possibilitat de donar consciència als robots. De               

nou, molt improbable que es pugui realitzar. Per començar no entenem ni el que és el concepte de                  

consciència en la seva totalitat perquè hi han moltes respostes i interpretacions que no ens permeten                

donar una resposta lògicament imparcial i objectiva a la pregunta; aleshores, en el cas que es                

pogués arribar a representar d’alguna forma (cosa impossible de programar en una xarxa neuronal),              

tot i no ser completament igual a la dels humans, els provocaria problemes per la paradoxa ja                 

explicada. Hi ha persones (com ara Angulo) que pensen que sí que podrien tenir un nivell de                 

consciència com ho poden tenir alguns animals que, en veure’s en un mirall, saben que s’estan                

veient a si mateixos i, per tant, tenen autoconsciència; però igualment també és innecessària per               

tothom de forma crucial, ja que si, per qualsevol motiu, es volgués crear un androide amb la major                  

capacitat humana possible, la solució més barata és directament crear un ésser humà. 

 

Ergo, la conclusió que podem treure d’aquí és que podem crear robots amb emocions o               

patrons simulant-les; però no podem fer que tinguin les mateixes capacitats emocionals dels             

humans (o, almenys, estem en una etapa massa inicial de la robòtica per poder arribar a aquest                 

punt). Tampoc, en cas que fos possible, han de poder desenvolupar consciència pròpia per poder               

evitar possibles futurs enfrontaments, ja que s’ha previst que els robots es rebel·laran contra              

73Instinct (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/instinct 
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nosaltres cap a la dècada del 2050, i començaran a demandar drets similars als drets humans[ ]. Tot                 74

i això, realment hi ha altres problemes a solucionar abans que arribem a aquest punt. 

2.3. Dignitat humana: El problema de la infantilització 

El primer dret que tractaré serà la dignitat humana, a la qual em referiré com “l’estat de                 

qualitat de sentir-se mereixedor de respecte i honor” o “una sensació d’orgull d’un mateix; respecte               

a un mateix”[ ]. Alguns dels drets més bàsics que s’han de complir en relació a aquest tòpic són                  75

que “els humans són prou dignes de ser respectats”, que “les màquines han d’estar limitades en les                 

seves determinacions i classificacions davant la gent” i que “els humans tenen la legalitat de saber                

si estan davant d’un humà o d’un algoritme avançat i decidir segons el criteri d’aquests”[ ]. 76

 

Primerament, amb l'afirmació que els humans són prou dignes de ser respectats tracten dos              

temes que estan convertint-se en un problema sobretot davant de la gent en asils o centres pensats                 

per a la gent gran. El primer d’aquests és la infantilització, és a dir, el fet de considerar a una                    

persona de l’entorn dels 70 anys com un nen de parvulari i, per tant, tractar-la com tal donant-li                  

joguines (en aquest cas robots) perquè estiguin entretinguts i no molestin massa. Fins i tot               

convidar-los a sentir-se en una “segona infància”, és a dir, una situació d’engany i il·lusions. Per                

tant, si es pot realitzar i la persona té la capacitat mental per fer-ho, s’ha de tractar a la gent adulta                     

pel que són, no pel que és més fàcil de fer. El segon, i encara més preocupant, és la consideració de                     

les persones amb necessitat d’assistència humana com a “espai ocupat” o “objectes”, idees cruels              

que poden portar al fet que hi hagin centres on es deixi el “treball brut” pels robots. Aquestes                  

màquines no han de suposar un denigrant per a la gent que està donant assistència, ni tampoc ha de                   

significar perdre sociabilitat i possibles interaccions amb el personal que, encara que semblin             

trivials, en realitat ajuden a aquest tipus de persones[ ]. 77

 

En segon lloc, amb la limitació de les màquines en les seves determinacions i              

classificacions davant la gent es refereixen a la possibilitat que les màquines considerin a les               

persones com a dades dins d’una taula i no com a individus amb les seves pròpies vides. És una                   

idea idíl·lica; però és impossible no considerar a les persones com a dades, ja que, en aquests                 

moments (com explica Basart), les màquines i els algoritmes informàtics entren en “una dimensió              

74El País, “REPORTAJE: Los dilemas…”, p.23 
75Dignity (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/dignity 
76Unió Europea. “Statement…”. p.16 
77Sharkey, A. & Sharkey, N., p.31 
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pràctica d’aconseguir uns certs resultats” i no en el que ella anomena “una dimensió ètica”. Citant                

textualment: “Només hi ha la cosa pràctica d’aconseguir els resultats. Ara, quins són els resultats?               

M’és indiferent. El que és important és obtenir els resultats.” 

 

De fet, les persones també realitzem aquestes assumpcions depenent de l’ètica que            

predominem en les nostres vides. Per posar un exemple, la utilitarista, la qual, en el cas d’un dilema                  

moral involucrant vides humanes, considera abans la quantitat que les característiques de les             

persones salvades, o sigui que hi han molts punts de vista. Seria la més idònia des d’un punt de                   

vista objectiu, ràpid i pragmàtic; però no totes les situacions serien bones per a segons quina                

persona. És impossible crear una piràmide de valors perfecta per a tothom i per això li vaig                 

preguntar a la gent sobre la prioritat màxima del robot en l’enquesta, així que en el marc de                  

respostes i conclusions coneixerem més a fons què en pensen. 

 

Finalment, amb la legalitat de saber si estem davant d’un humà o d’un algoritme avançat es                

refereixen a la possibilitat que, en el cas de la gent gran o amb algun tipus demència, puguin tenir                   

situacions de confusió en les que confonguin els robots amb éssers vius. Basart menciona que               

“hauria de quedar clar sempre i des del primer moment que l’interlocutor és una màquina perquè si                 

no es poden entrar en situacions realment delicades sense cap necessitat”. Per tant, podem              

concloure que les persones han de tenir en compte en tot moment i han d’estar completament                

segures que estan interactuant amb màquines, i que tampoc tenen l’obligació d’interactuar amb             

aquestes si l’usuari no ho desitja. 

2.4. Autonomia i independència 

El segon punt serà l’autonomia i la independència, tant per la part de l’humà (amb la                

llibertat de l’individu sobre el robot) com per part del robot (amb la part més centrada amb la presa                   

de decisions d’aquest). Faré referència a aquests termes amb les seves definicions kantianes, les              

quals defineixen aquestes qualitats com la raó pura pràctica, és a dir, la capacitat de pensar per                 

nosaltres mateixos, de ser lliures i de, per tant, liderar-nos i legislar-nos a nosaltres mateixos[ ]. 78

 

78Gonelli, F. ¿Qué significa ‘autonomia’ en Kant? (Teorema IV de la crítica de la razón práctica). Filosofia i pensament.                   
Recuperat de http://www.alcoberro.info/planes/kant30.html 
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2.4.1. De l’humà: Control del robot 

Tot i que la idea d’un robot autosuficient en realitzar diverses accions automàticament pot              

sonar bastant atractiva, aquesta hauria d’estar limitada sempre. De totes les màximes mencionades,             

aquesta és sense cap dubte un dels principis necessaris en qualsevol codi normatiu que tracti el                

tema i que tothom té una opinió objectiva: l’humà sempre haurà de tenir un control mínim sobre el                  

robot, tot i que, en algun cas futur, pugui arribar a ser mitjanament independent. Malgrat això, el                 

control de l’humà sobre un robot no té per què arribar a significar automàticament que aquest hagi                 

de ser absolut. Òbviament un humà haurà de respectar la normativa establerta i estar capacitat               

mentalment per poder controlar a     

un robot, ja que males pràctiques      

sempre fan mal a tots[ ]. 79

 

Hi ha diversos motius perquè     

aquest punt sigui tan important. El      

primer motiu pel qual crec que      

hauríem de tenir control dels     

robots és que, com s’explica en      

l’estament de la UE[ ], és     80

impossible que el robot sigui     

capaç de ser autònom en el sentit       

complet (és a dir, el kantià) de la        

paraula, ja que l’autonomia, de nou, es refereix a la capacitat de poder escollir per nosaltres                

mateixos i, per tant, d’autolegislar-nos i autoliderar-nos[ ], cosa que no podem permetre que el              81

robots facin per ells mateixos (apart que no tenen la capacitat de fer-ho). Ha de ser l’humà qui                  

esculli per a què s’utilitzarà la tecnologia, no importa quan poderosa una màquina pot ser. Per tant,                 

també hauria de sotmetre's a les conseqüències de les accions d’aquest. 

 

Subseqüentment, el segon motiu es basa en l’estudi ja mencionat[ ] en el que, en un               82

hospital o en un asil, l’equilibri entre control del robot i una rutina predeterminada pels encarregats                

79EPSRC (circa 2015), p.28 
80Unió Europea. “Statement…”. p.16 
81Gonnelli, F. (s.d.) ¿Qué significa ‘autonomía’ en Kant? Filosofia i pensament . Recuperat de 
http://www.alcoberro.info/planes/kant30.html 
82Sharkey, A. & Sharkey, N., p.31 
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i, si és necessari (com en el cas d’un empitjorament de l’estat de salut de la persona atesa),                  

limitacions de control sense arribar a un punt totalment autoritari, poden augmentar la sensació              

d'independència o control del pacient davant la seva vida i, en conseqüència, millora el seu estat                

d’ànim i de salut, a més que aporta tranquil·litat a aquelles persones que tenen una sensació més                 

incerta o negativa del robot. Això també es menciona a la conferència, on es tracta els exemples                 

dels pacients amb pròtesis, que ja he mencionat, o els de persones amb cadires de rodes amb                 

capacitats automàtiques. Es va explicar també sobre una revolució dels pacients que va tenir lloc en                

el passat amb l’objectiu d’obtenir aquesta autonomia i també que s’ha investigat que els pacients               

volen tenir la capacitat de poder realitzar accions per si mateixos i no perdre part de la seva                  

autonomia i, per tant, de la seva humanitat. Així doncs, veiem que, com menciona José del R.                 

Millán, “no es vol una autonomia excessiva, només una autonomia que compensi el que un no pot                 

fer aquí i ara, no més enllà”[ ]. 83

 

A partir d’això, també podem concloure que el robot no pot controlar ni cuidar a un humà                 

completament (tot i que sigui capaç de fer-ho), ja que suposaria una violació del dret de l’humà de                  

ser lliure, i la màquina no pot interferir en la llibertat i el control de l’humà sobre aquesta i, per tant,                     

l’han de respectar. En cas de que això pugui posar en perill a la persona, en el següent apartat                   

discutiré l’altra banda del problema. 

 

2.4.2. Del robot: Presa de decisions 

De totes les incerteses que provoquen més recel a les persones en el tòpic dels robots                

autònoms, una de les més preocupants es dona en el cas que el robot hagi de fer una decisió,                   

sobretot si aquesta involucra vides humanes. Per consegüent, la pregunta clau que ens hem de fer                

per poder arribar a un acord és: quines són les decisions que pot realitzar un robot i, per tant, quin                    

grau d’autonomia tindrà? 

 

Les solucions plantejades per a aquest tema són dues. La primera (la qual tractaré més               

endavant) és, en cas de ser una decisió ràpida, actuar per impulsos aleatoris sense passar per cap                 

classe de pensament emocional[ ]; i la segona, més innovadora, tracta d’una nova manera de              84

racionalitzar dels robots anomenada “meta-decisió”, que, tal com diu el seu nom, es tracta d’una               

funció del robot que el permet saber si està capacitat de poder decidir a partir de la informació que                   

83Feito, L., Catanzaro, M. & Millán, J. del R., p.15 
84Campanario, S. p.18 
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té disponible i, en cas que no la tingués, avisar a un superior o a la persona encarregada del robot[ ].                    85

A partir d’aquí, s’ha creat l’anomenada “Teoria de la falta d’informació”, on el robot serà capaç de                 

pensar si pot realitzar una acció o no depenent de la informació que tingui, sent aquesta informació                 

majoritàriament no verbal (normalment obtinguda a partir d’assaig i error), i també apareix un altre               

dubte: a qui hauria de fer cas principalment al robot? 

 

Es podria començar a realitzar una      

jerarquia de persones que el robot podria       

considerar principalment a l’hora de prendre una       

decisió. En un principi sembla que pot haver        

més d’una possibilitat, depenent del cas i la        

situació. En el cas dels asils, es podria        

considerar que la primera opinió que ha de        

seguir el robot ha de ser la de la persona, ja que            

és precisament a aquesta a la que està servint i a           

la que, com ja s’ha discutit, no pot intervenir en          

la seva llibertat. Si aquesta decisió perjudiqués en la seva salut, l’autoritat passaria a la del personal,                 

ja que són els experts encarregats de la supervisió, el control i el benestar. Sempre que sigui                 

possible, mai ha de ser el robot qui prengui una decisió vital. 

 

Un cas molt interessant és el dels cotxes amb pilot automàtic (com per exemple els models                

de Tesla Motors[ ]) i el moment en el qual no poden esperar la decisió dels afectats i, per tant, han                    86

de prendre una decisió que podria arribar a significar la pèrdua de vides humanes. Quina ètica                

hauria de seguir el robot? La resposta és cap, ja que no en pot seguir, d’ètiques. Com ja s’ha                   

explicat abans, en l’entrevista de Basart s’explica que el robot no segueix una dimensió ètica a                

l’hora de fer decisions per obtenir resultats, sinó que som els humans els qui valorem èticament la                 

situació que el robot ha de seguir. La primera solució —actuar per impulsos irracionals— permetria               

no poder identificar si l’acció va ser realitzada pel pilot automàtic o pel conductor i, per tant,                 

evitaria crear situacions de naturalesa “sinistra”; però, si partim de la premissa anterior —a qui               

hauria de considerar primer—, per poder assegurar que les persones vulguin muntar un cotxe              

85Charova, K., Schaeffer, C. & Garron, L. (2011), p.14 
86Tesla Motors. (s.d.). Autopilot. Recuperat de https://www.tesla.com/es_ES/autopilot 
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automàtic, des d’un punt de vista de seguretat i econòmic, el 1r a qui considerar hauria de ser el                   

conductor, ja que s’ha comprovat que ningú vol anar en un cotxe que pot matar al seu conductor[ ]. 87

 

Per tant, podem concloure que hi ha solucions que poden permetre un control de les               

decisions d’un robot; però el més adequat és el mètode de la “meta-decisió”, el qual tampoc està                 

completament desenvolupat; però està sent investigat per poder-se afegir en robots amb més             

complexitat. En cas que no estiguin aquests mecanismes, s’hauria d’aplicar la jerarquia explicada             

en el 3r paràgraf d’aquesta secció: primer la persona i, si la vida d’aquest pot ser perjudicada                 

greument, la decisió passaria al personal. 

2.5. Justícia, equitat i solidaritat: Armes i militars 

En aquest punt explicaré per què les IA “haurien de contribuir en el bé global, comú i                 

igualitari i també per què “qualsevol dada discriminatòria hauria de ser eliminada” [ ]. Tot i que ja                 88

hem establert que els robots sempre hauran d’estar sota el comandament d’un ésser humà, aquests               

sempre hauran de fer el bé i ser justos. Ara bé, què significa ser just i què està bé i malament? 

 

Aquests dubtes, com a tal, no es poden respondre d’una manera lògica, ja que, com totes                

les preguntes d’aquest treball, sempre hi ha       

diferents maneres racionals de respondre a un       

mateix dilema i, per tant, no hi ha una resposta          

concreta. Es pot treballar amb el significat de les         

paraules i així poder donar una possible solució.        

El significat de la paraula “justícia” com a tal és la           

de “la qualitat de ser equitatiu i raonable”[ ],        89

l’equitat essent el tracte de les persones responent        

a les seves necessitats i qualitats amb       

imparcialitat, així que una possible solució és que,        

perquè els robots actuïn amb bondat i justícia,        

haurien de tractar a les persones amb una qualitat         

equitativa, tractant a les persones amb      

87Campanario, S. p.18 
88Unió Europea. “Statement…”. p.16 
89Justice (s.d.). Dins de Oxford Dictionaries. Recuperat de https://en.oxforddictionaries.com/definition/justice 
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imparcialitat amb excepció de casos en els quals influenciïn factors objectius com ara l’edat, sense               

arribar a ser discriminatori en cap moment. 

 

Un altre problema que sorgeix relacionat amb la justícia i, per tant, la protecció justa dels                

ciutadans (i que, lamentablement, en aquests moments no es pot evitar ni ignorar) són els conflictes                

bèl·lics i les guerres i, consegüentment, l’aplicació de robots en aquestes. Ja de per si, el fet de                  

donar una arma a una màquina no és la millor de les idees que l’ésser humà pot tenir: les morts                    

provocades per les màquines —a l’igual que amb els cotxes automàtics— serien d’una natura              

sinistra[ ]. Però és realment dolent? Ho seria, si no estiguessin supervisats. De fet, amb una correcta                90

i estricta vigilància, els robots podrien evitar les víctimes humanes i contribuir amb la protecció de                

la humanitat dels possibles perills que puguin amenaçar-la, així que no és tan desgavellat la creació                

de robots militars (tot i que, com a anotació personal, penso que els conflictes bèl·lics mai haurien                 

de considerar-se com a una solució). 

 

Per tant, és important que els robots tractin amb equitat la gent del seu voltant, tenint en                 

compte sempre la jerarquia tractada en la secció anterior; i, si fos necessari, els robots haurien de                 

participar en la protecció de l’espècie humana en els problemes ja mencionats i en altres problemes                

a gran escala com ara pandèmies, en el cas que tinguin de fer-ho. 

2.6. Democràcia i identitat pròpia del robot: Quan és necessària? 

Abans ja hem tractat que les decisions que poden prendre els robots depenen tant de la                

informació que tenen a disposició com els permisos i les ordres que els superiors d’aquests els hi                 

donen. Aleshores podem confirmar que, a partir d’aquesta premissa, “decisions clau del            

desenvolupament d’aquest tipus de maquinària hauria de sortir d’un debat democràtic i de la              

votació” [ ]. No podem fer que els robots decideixin pel seu futur pels motius ja plantejats amb                 91

anterioritat —la paradoxa de la superioritat dels robots i la incapacitat dels robots de tenir el mateix                 

raonament que els humans—. Llavors quin és el motiu d’aquesta secció? 

 

He pensat incloure aquest apartat per discutir un cas que ja he introduït en el marc històric:                 

una ginoide (és a dir, un androide d’aspecte femení) anomenat Sophia, a qui se li ha entregat                 

nacionalitat a l’Aràbia Saudita i, per tant, irònicament, té més drets que una dona humana: pot                

90Campanario, S. p.18 
91Unió Europea. “Statement…”. p.16 
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casar-se i, en cas de desconnexió, es podria arribar a considerar homicidi[ ]. Tota aquesta notícia és                92

una controvèrsia surrealista, ja que, tal com comenta Basart en una de les preguntes, “té una certa                 

gràcia que precisament a l'Aràbia-Saudita reconeguin drets a un robot que segurament no             

reconeixen a les dones que tenen la nacionalitat del país, que no és pas un exemple de democràcia                  

del s. XXI. Fa gràcia que precisament hagi sorgit allà”. 

 

Personalment no crec que aquest experiment      

tingui cap benefici en el futur dels robots, ja que, de nou,            

Sophie, tot i ser un robot avançat, no arriba a comprendre           

amb la seva totalitat el que se li ha atribuït. Ja hem            

explicat que Sophie no arribarà a ser un humà mai, encara           

que sigui molt complexa i arribi a simular-ho. De fet,          

aquestes capacitats cognitives, si no es controlen, podrien        

arribar a ser una amenaça per a la humanitat, i aquest tipus            

d’experiments no ajuden a prevenir-ho. 

 

Això no significa que els robots no puguin tenir         

algun tipus d’identitat pròpia, ja que ja hem vist models          

del mateix robot amb capacitats diferenciades (com ara        

aibo, un robot zoomòrfic amb forma de gos de 5a          

generació desenvolupat per Sony que, com la seva pàgina         

web descriu[ ], està programat per poder tenir una        93

personalitat pròpia, al·legant que “dos aibo no són        

iguals”). De fet, l’Equip Internacional de Científics i Acadèmics (també coneguda com la EURON)              

ha elaborat un prototip de “codi ètic” i en aquest ha inclòs que cada robot tingués una identificació                  

única[ ]. Aleshores es podria pensar una manera que permeti tenir a cada robot, si està capacitat per                 94

tenir-ho, una identitat pròpia (per exemple, un nom propi) per poder diferenciar-los i donar una idea                

d’individualitat o singularitat, possiblement ajudant a les persones a desenvolupar millors afeccions            

emocionals amb els robots i així normalitzant-los. 

 

92ABC News, “Saudi Arabia…”, p.21 
93Sony Corporation. (2018) aibo, A new story begins. Recuperat de https://aibo.sony.jp/en/ 
94Monik (2012, juny) Ética en robótica. Recuperat de http://eticaenrobotica.blogspot.com/ 
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Per tant, podem entendre que els robots poden tenir identitat pròpia; però no arribarà mai al                

nivell que una persona humana. S’hauria de discutir què podria incloure la identificació del robot, i                

què significaria que un robot tingués aquesta identitat. 

2.7. Protecció i privacitat 

Ara discutiré els diversos drets que els humans han de tenir respecte a la protecció i la                 

privacitat davant dels robots en diversos casos, i també parlaré sobre la possible necessitat de l’altra                

punt de vista a discutir: la protecció dels robots. 

 

2.7.1. Protecció de l’humà: El Cluedo en la vida real. 

Primer començaré amb la protecció i la privacitat de les persones. Segons l’estament de la               

UE, “les persones han de tenir la protecció de la llei davant dels robots autònoms i en cas d’una                   

infracció d’aquest tipus, els governs han de proporcionar solucions robustes”; per tant, també             

conclou que “les màquines han de ser examinades, provades i comprovades per tal que aportin               

seguretat tan externa (de l’entorn i els usuaris) com interna (en particular contra hackers) i               

emocional (relacionada amb la interacció de màquina i humà)”[ ]. Així, en cas d’infracció, les              95

persones s’assegurarien una garantia que podrien fer servir per pagar els mals causats; encara que               

d’aquí sorgeix un tema a discutir: a qui se li hauria d’atribuir la culpa en cas d’un mal                  

funcionament? 

 

Les possibles respostes que existeixen les vaig incloure en l’enquesta realitzada a la gent              

per que aquesta pogués participar en la creació del codi normatiu, entre les quals vaig donar a                 

escollir des del robot mateix fins al mateix creador del robot (el qual podria haver previst aquest                 

error) passant pel que ha provocat la mal funció, els encarregats de supervisar el robot/el propietari                

i el manufacturador del robot (és a dir, la persona que l’ha creat amb les seves pròpies mans o la                    

persona encarregada de supervisar la construcció d’aquest). Cadascú d’ells té motius per poder-se-li             

sancionar d’alguna manera, ja que poden tenir motius per a aquest problema; però qui serà sempre                

sancionat serà l’humà, ja que, com menciona Basart, “la responsabilitat mai pot desaparèixer de les               

mans humanes”. De fet, els professors entrevistats (sobretot aquest mencionat), han arribat a             

respondre certes qüestions a través de diverses observacions de la possible solució al problema. 

 

95Unió Europea. “Statement…”. p.16 
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Primerament Basart explica que “la tecnologia és neutra perquè depèn de l’ús que en              

facis”, traient com a exemple el ganivet, ja que “el pots fer servir per a la cuina; però també pots                    

anar pel carrer i apunyalar a algú per l’esquena” i per tant “l’utensili no és la culpable; el                  

responsable és la mà que fa anar aquell ganivet”. També hem de tenir en compte altres al·legacions                 

que ha realitzat en relació a les limitades o, fins i tot, inexistents capacitats morals i ètiques dels                  

robots (les quals ja he mencionat en pàgines anteriors), que fan que el robot s’abstingui de la culpa.                  

Com és el cas de qualsevol producte electrònic, si es tracta d’un cas aïllat, s’intercanviarà el model                 

trencat per un nou. 

 

A continuació, afirma que “les tecnologies també porten les seves conseqüències de canvis             

en el món que en absolut estaven previstes inicialment. En relació amb els robots també se’n pot fer                  

aquesta suposició perquè són una tecnologia. Segurament, a mesura que vagin evolucionant aquests             

robots, la mateixa dinàmica de funcionament dels robots anirà generant coses que ara no podem               

imaginar” i, com a conseqüència, al creador tampoc se li pot atribuir la culpa de problemes que no                  

són provocats per complicacions en l’aplicació pensada d’aquest. 

 

Aleshores, la conclusió que arriba és que, en realitat, no és culpa d’un, sinó que és culpa                 

del conjunt d’afectats. Depenent dels problemes provocats, la culpa serà tant del que ha provocat el                

problema com de la dinàmica que podran tenir els robots en un futur. Està obert a debat encara;                  

però és possible que s’atribueixi a cada cas una sanció diferent. 

 

2.7.2. Privacitat de l’humà: Incomoditats del robot. 

Pel que fa a les dades, explica que “totes les dades adquirides pels robots han de passar les                  

diferents regulacions existents de dades per controlar-les”, i que “les persones haurien de tenir el               

dret de no formar part d’aquest sistema si és necessari”[ ]. Això fa referència a les polítiques de                 96

dades i privacitat vistes moltes vegades en pàgines web o en xarxes socials que prometen utilitzar la                 

informació que proporciones només pel teu benefici (que normalment es tracta de proporcionar             

anuncis amb les preferències que s’extreuen de les últimes informacions buscades), sense tenir la              

capacitat de compartir la informació —cosa que, de fet, està comprovat que implica que les               

companyies puguin utilitzar diversos tipus de software per poder espiar i veure, per exemple, els               

teus gustos, patrons i esquemes de vida per poder tenir una millor experiència a internet[ ]—. 97

96Unió Europea. “Statement…”. p.16 
97AsapSCIENCE (Autor). (2018, Juny, 7). Is Your Phone Listening To You?. [Fitxer de vídeo]. Disponible a                
https://www.youtube.com/watch?v=NwTmHNt-IG8 
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Ara bé, les persones han de tenir control sobre les seves dades i també han de poder-se                 

abstenir del sistema que les pot controlar; però això provocaria complicacions i problemes en              

diversos casos com ara el ja discutit dilema de la decisió d’un cotxe automàtic. Ergo, penso que                 

s’hauria de recomanar amb regularitat que les persones compartissin les dades amb el sistema per               

garantir una millora en l’experiència de l’usuari a la xarxa. 

 

Un problema que ha sorgit sobretot en llocs on s’utilitzen els robots per a assistència               

mèdica són les violacions de la intimitat. Els        

robots poden ser utilitzats per a poder ajudar en         

la mobilitat de les persones, com és el cas de          

RIBA (acrònim de “Robot for Interactive Body       

Assistance), un robot de 1a generació      

poliarticulat i mòbil que ajuda a transportar       

persones i que, a l’igual que altres robots,        

podria utilitzar-se per moure’s a llocs privats       

com ara el lavabo o una banyera amb un         

inconvenient: per a algunes persones, la idea de        

tenir un robot (amb possiblement una persona al        

darrere) observant-les i monitorant-les els     

provoca una sensació d’incomoditat, ja que no       

senten tenir la privacitat que ells desitjarien       

tenir[ ]. 98

 

Per tant, també podem concloure que ha de ser l'usuari el que controlés quan o no pot un                  

robot monitorar-los per així poder mantenir la seva privacitat i, si no estigués capacitat, hauria de                

ser un familiar proper qui controlés les hores del monitor. 

2.8. Economia: El monopoli dels robots i els llocs de treball 

Quan vaig investigar sobre els robots en els llocs de treball, vaig descobrir que, durant els                

últims anys, s’ha vist un increment de la suplantació de llocs de treball que es consideren monòtons                 

98Sharkey, A. & Sharkey, N., p.31 
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i tediosos per a un ésser humà per part dels robots. De fet, l’abril del 2018, el percentatge oscil·lava                   

el 47% dels llocs de treball[ ]. La idea sembla lògica en un principi, ja que els robots ajudarien a                   99

realitzar treballs que les persones no volem realitzar; però, si comencem a mirar-la des d’un punt de                 

vista social, estem perdent llocs de treball per a persones que poden necessitar-los i això pot                

provocar, si es veu des del punt de vista del monopoli, un malestar de les persones vers les                  

màquines, el que pot provocar discriminacions i, en el pitjor dels casos, moviments socials en               

contra d’aquestes. 

 

Un dels problemes que hi ha ara mateix en la societat i que arribarà a ser un problema de                   

desigualtat econòmica seran tant els monopolis de robots que estaran creant els models que estan               

substituint a les persones en aquests      

tipus de treball com les empreses que       

compren els robots per al seu ús. Com        

que un robot no necessita un sou ni un         

segur, són diners que ambdues bandes      

s’estalvien a l’instal·lar-los i, per tant,      

podria suposar encara més desigualtat     

econòmica de la que ja existeix i, per        

tant, encara més problemes econòmics i amenaces. Al veure un tipus de simulació d’una situació               

d’odi contra robots en el videojoc “Detroit: Become Human” per culpa d’aquest problema[ ], va              100

ser quan vaig començar-me a preocupar. 

 

Ara que ja hem començat amb l'automatització, hem de buscar solucions al problema (i hi               

ha varies). La primera es tracta de canviar completament l’economia o el sistema laboral, menys               

basada en el treball i amb més llocs de treball basats en supervisió o en la configuració dels robots                   

que farien la feina dels encarregats de, per exemple, una perruqueria o una cadena de muntatge[ ];                101

però seria un canvi molt radical per a la societat i, per tant, seria possible en un futur llunyà. La                    

segona és menys radical i més plausible per a un futur pròxim és que els governs posin impostos o                   

tarifes a les corporacions encarregades de tenir robots, similars amb les ja existents que impedeixen               

que grans monopolis i corporacions puguin controlar completament el mercat i amb les que, en un                

99Bacardit, L. (Productor). (2018, abril, 30). Robots: Oportunitat o amenaça?. [Fitxer de vídeo]. Disponible a               
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/robots-oportunitat-o-amenaca/video/5763129/ 
100Millor explicat a l’annèx, p.110 
101Turk, V. “Don’t fear…”, p.13 
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demà idíl·lic, es podria equilibrar l’economia i el govern podria regular el tràfic d’aquest tipus de                

maquinària. 

 

Així doncs, aplicaria la 2a solució al problema. Els diners que es podrien obtenir d’aquests               

impostos es podrien utilitzar, per exemple, per cobrir les assegurances i les garanties per a les                

persones que pateixen algun accident amb aquest tipus de màquina. 

2.9. Sostenibilitat: Els robots en el medi ambient 

Aquest apartat, tot i ser curt, és igual d’important que els anteriors. En aquests darrers anys,                

s’ha vist que, a causa de la contaminació del medi ambient amb, per exemple, combustibles fòssils i                 

plàstics, s’han produït desagradables conseqüències a causa d’aquesta (com ara un augment de les              

temperatures que ha provocat la fosa dels pols[ ] i la destrucció de paradisos naturals[ ]). Així               102 103

doncs, “la tecnologia AI ha de viure amb les condicions bàsiques de la vida en el planeta, la                  

prosperitat continua dels homes i la preservació d’un bon entorn per les futures generacions”[ ]. 104

 

El gran problema que tenen els robots és la gran quantitat d’electricitat que utilitzen quan               

estan actius. Per tant, una solució que podria funcionar seria la instal·lació d’energies renovables              

com ara energia solar, hidràulica o eòlica. 

 

Una altra solució és la creació de robots que protegeixin i ajudin en la preservació del medi                 

ambient, essent un bon exemple els robots zoomòrfics amb forma de peix que, a través de sensors                 

químics, “detecten agents contaminants com filtracions en tubs subterranis o en vaixells” i poden              

102Greenpeace. (s.d.). Contaminación. Recuperat de 
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/contaminacion/ 
103Greenpeace. (s.d.). Antártida. Recuperat de https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/oceanos/antartida/ 
104Unió Europea. “Statement…”. p.16 
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ajudar amb la neteja dels paisatges marins; el “DustBot Project”, un projecte italià que estudia l’ús                

del DustBot, un robot escombriaire de 3a generació que recull brossa en general i, si se li especifica                  

quina brossa està recollint, pot arribar a reciclar-la; o l’Eco-robot, robot també de 3a generació que                

està preparat per evitar les desforestacions ajudant amb la plantació d’arbres[ ]. 105

 

Tot i que tenen alguns desavantatges (com per exemple la possible ingesta dels peixos              

robot per part de depredadors o el fet que el DustBot no pot distingir la brossa que recull si no se li                      

especifica), l’ús de robots per ajudar a reciclar i, així, millorar la qualitat de la natura. 

 

Així doncs, els robots, si és possible, haurien d’estar preparats per utilitzar energies             

renovables en la quantitat més gran possible i també haurien de participar en activitats ecològiques,               

a condició que l’ús d’aquestes màquines és menys contaminant que els problemes pels quals estan               

preparats. 

2.10. El codi obert: La gent dins de la creació de robots 

En anteriors ocasions, s’ha deixat que diversos       

chatbots d’internet aprenguessin i desenvolupessin un caràcter       

propi a partir de les seves interaccions amb els internautes          

d’una xarxa social. Un dels exemples més famosos d’aquest         

tipus de robot va ser Tay.ai (o, simplement, Tay), creada per           

Microsoft el 23 de març del 2016 que, després de 16 hores del             

seu llançament, va ser inhabilitada perquè s’havia tornat        

racista, xenòfoba i, en resum, ofensiva[ ]. Un temps després         106

va ser substituïda per Zo, actualment activa i amb un          

comportament completament contrari al de Tay, ja que és         

massa políticament correcta, arribant a punts bastant       

exagerats[ ]. Aquí, doncs, apareix un debat entre la seguretat         107

i el control de les grans corporacions de la creació de noves            

105Salvador Lizeca, J. (2017, setembre). Robots Ecológicos. Disponible a 
http://natzone.org/index.php/nosotros/presentacion/15-frontpage-blog/desarrollo-tecnologico/356-robots-ecologicos 
106Wakefield, J. (2016, Març, 16). Microsoft chatbot is taught to swear on Twitter. BBC News. Recuperat de                 
https://www.bbc.com/news/technology-35890188 
107Fingas, J. (2016, Maig, 12). Microsoft's second try at social chat bots arrives in Kik. Engadget. Recuperat de                  
https://www.engadget.com/2016/12/05/microsoft-zo-chat-bot/ 
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màquines intel·ligents contra la llibertat de què qualsevol usuari sigui capaç de crear el seu propi                

model i, així, arribar al que s’anomena el codi obert. 

 

Primerament, el codi obert es tracta d’un model de desenvolupament de software basat en              

la col·laboració oberta[ ] i en la llibertat, aquesta referint-se tant a obtenir un software de manera                108

gratuïta com a poder modificar la font del programa sense restriccions de la llicència per així poder                 

millorar-la o adaptar-la a segons quina circumstància. Tenir programes amb codi obert significa,             

doncs, que qualsevol persona pot crear els seus propis models de           

robot, tant persones que poden tenir bones intencions com els          

mateixos individus que van tornar a Tay en el producte final abans            

que la retiressin. 

 

D’aquesta manera, podem contrastar entre dos punts de vista, entre          

els que la gent s’hi aferra més segons el que veuen més necessari.             

El primer, en el que només s’utilitzen programes monitoritzats per          

companyies especialitzades i, conseqüentment, amb codis font       

restringits, garantint així seguretat i el compliment de la norma; i el            

segon, i el que experts tendeixen a tenir en més consideració, en el             

que es podrien crear programes gratuïts i que la gent pogués           

modificar sense necessitat de cap classe de permís i, per tant, amb            

més llibertats. Com que és impossible evitar que existeixi els programes pirata o els softwares               

d’aquest tipus, penso que és innecessari crear maneres d’evitar la creació d’aquests. Tot i això, tot                

software de creació de robots, ha de crear robots sempre seguint sense excepcions el codi de                

màximes presentat.  

108Levine, Sheen S. & Prietula, M. (2013, setembre). Open Collaboration for Innovation: Principles and Performance.               
Recuperat de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1096442 

47 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

ANÀLISI DE L’ENQUESTA 
1. Introducció 

Com ja he explicat en la introducció, per poder fer el codi ètic també (a part d’utilitzar                 

entrevistes a uns quants experts), vaig demanar l'opinió de la gent perquè pogués participar              

activament en el producte final d’aquest treball de recerca: un codi normatiu per regular diferents               

aspectes de la relació entre humans i robots, tenint en compte diferents variables i demanant               

opinions en els diferents punts del codi com ara la privacitat i la seguretat dels usuaris. 

 

L’enquesta en qüestió està formada per 32 preguntes (29 obligatòries i 3 opcionals), les              

quals vaig dividir en 6 seccions. Va estar activa durant un període de 2 mesos (en concret, des del                   

30 de juliol fins al 27 de setembre del 2018). Es va compartir tant amb contactes personals com per                   

diverses xarxes socials com ara Twitter, Instagram, Tumblr, Reddit[ ][ ] i diversos servidors d’un             109 110

programa similar a Skype anomenat “Discord”. 

 

El nombre total d’enquestats han estat 196 persones. Va ser traduïda tant al castellà com a                

l’anglès (d’aquí el motiu pel qual els nom de les respostes estiguin en aquests idiomes), amb el                 

propòsit de portar el formulari a l'estranger; malgrat això, puc assegurar que la gran majoria               

d’enquestats van ser espanyols o de parla hispana. 

2. Variables a tenir en compte 

Per poder veure l’origen i alguns dels motius pels quals poden estar influenciades les              

respostes, vaig tenir en compte diverses variables per les quals poden canviar els resultats en un                

sentit o un altre, els quals he dividit en: 

2.1. Informació bàsica 

La primera variable que vaig tenir en compte va ser el gènere (o sexe) biològic de la                 

persona, ja que alguns estudis comenten que hi ha diferents característiques entre el cervell de               

l’home i el de la dona, les quals són l’estructura i la funcionalitat d’aquests, essent el de l’home                  

amb més quantitat de substància grisa i el de la dona amb més quantitat de substància blanca[ ].                 111

109Alava, G. (2018, Juliol, 30). [P] Survey for a school project about machine and robot ethics. [Reddit Post]. Recuperat                   
de https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/9352hd/p_survey_for_a_school_project_about_machine_and/ 
110Alava, G. (2018, Juliol, 30). Survey for a school project about machine and robot ethics. [Reddit Post]. Recuperat de                   
https://www.reddit.com/r/robotics/comments/9355uu/survey_for_a_school_project_about_machine_and/ 
111Andura, G. (2017, Gener, 30). Diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Psicología y conducta. Recuperat de                  
http://www.psicologiayconducta.com/diferencias-cerebro-hombres-mujeres 
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També vull explicar que he posat una opció per a gèneres no binaris, en cas que hi hagués algú que                    

no es considerés ni home ni dona. Així els resultats de l’enquesta van estar els següents: 

 

Com es pot observar, la majoria de persones que van contestar van ser homes (amb quasi                

un 55%). A partir d’aquests resultats, possiblement tenint en compte l’aspecte més femení de les               

dones[ ], cap la possibilitat que el resultat de les preguntes pugui haver estat menys influenciat per                112

aquesta característica descrita com a maternalista i emocional i, per tant, han estat més basats en                

l’objectivitat. 

 

Seguidament vaig tenir en compte l’any de naixement, les persones desenvolupem           

diferents maneres d’entendre l’entorn i de relacionar-nos amb aquest. Les opcions que hi havia              

eren: 

1. Menys de 12 anys (Generació T): Una generació que ha aparegut recentment. En aquesta              

edat, tenen una visió del món més simple. Tenen pensaments més propers al seu dia a dia i,                  

a l’haver crescut en l’ambient actual, han normalitzat la tecnologia i algunes de les              

conductes que va començar l’anterior generació com ara l’ús que es fa de les xarxes socials                

i dels medis, d’aquí el nom de generació T, també coneguda com “Tàctil”[ ]. 113

2. De 12 a 18 anys (Generació Z): Aquesta va ser la generació que va començar a normalitzar                 

l’ús de les tecnologies més actuals com ara els telèfons intel·ligents, la internet i les xarxes                

socials. Comencen a aparèixer noves conductes i inclinacions cap a un major ús del món               

virtual. 

3. De 19 a 25 anys (Generació Y): La generació pionera de la internet i els telèfons mòbils.                 

Estan vivint el gran augment de l’ús de la tecnologia passada ja la major part de                

l’adolescència; però no per això s’han quedat enrere en el que es refereix a la internet. 

112Torres, J., “Care…”, p.18 
113RTVE A la carta (Productora). La generación táctil experimenta sin miedo en las autopistas de la información [Fitxer 
de vídeo]. Recuperat de 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/generacion-tactil-experimenta-sin-miedo-autopistas-informacion/1461335/ 
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4. De 26 a 50 anys (Generació X i principis de la Y): La             

tecnologia, en aquest cas, no va aparèixer fins que van ser           

adults i tampoc estava tant al seu abast econòmicament         

parlant. Això, però, no ha sigut un impediment perquè         

formi part de la seva vida quotidiana. D’aquest grup en          

podrem destacar tant opinions basades en un món on la          

tecnologia no era tan avançada i important i un on aquesta           

començava a formar part activament de la seva vida.  

5. Més de 50 anys (Generació Baby-boomer cap enrere): En         

aquest grup ens podrem trobar persones molt adaptades a les tecnologies; però que, com              

que no han crescut amb aquesta tant com les generacions anteriors, és normal que puguin               

veure estrany (alguns fins i tot amb mala cara) com la societat ha avançat en la direcció                 

actual. Amb la seva experiència, però, també es poden extreure opinions molt interessants. 

2.2. La personalitat 

En aquest apartat, he valorat diferents aspectes de la forma de ser i treballar de les persones                 

per veure quin raonament han pogut seguir per poder donar una resposta. Em vaig basar bàsicament                

en l’indicador “Myers-Briggs”, el qual, tot i no ser 100% fiable, em permet veure la ràtio de tipus                  

de pensament utilitzant quatre valors que van conformar les preguntes de la secció[ ]. Cal afegir               114

que hi vaig deixar un test que, a partir de 100 preguntes, et donava un resultat i una descripció de la                     

teva personalitat basat en aquests quatre valors. També cal mencionar que ha sigut d’on he extret                

les descripcions del test de personalitat[ ]. Així doncs, les preguntes van ser: 115

1. Ment: Com la gent interactua en el seu entorn, dividit en: 

a. Extravertit: Persones que obtenen energia quan es       

relacionen amb la gent i tendeixen a tenir-ne més.         

Normalment tenen molta més plenitud d’emocions      

que els introvertits i, en el cas de la tecnologia, crec           

que poden tenir una visió distinta dels introvertits en         

un sentit més positiu. 

b. Introvertit: Les persones amb aquesta característica      

s’exhausten en les interaccions socials i tendeixen a ser sensibles a factors externs             

114Indicador Myers-Briggs (s.d.). Dins de Wikipedia. Recuperat de https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_Myers-Briggs 
115NERIS Analytics Limited (s.d.). 16 personalities. Recuperat de https://www.16personalities.com/ 
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com ara el so o les olors. Possiblement la interacció amb els robots els pot resultar                

estranya o agradable per considerar-la com a una companyia més, depenent del cas. 

Com que la majoria de persones enquestades s’han descrit a elles mateixes com a              

extravertides (un 55,1%), crec que algunes preguntes (sobretot aquelles en relació amb com els que               

van fer l’enquesta es relacionen amb les màquines) tindran resultats més positius que negatius o               

incerts. 

2. Energia: Com la gent veu el món i processa informació, dividit en: 

a. Intuïtiu: Les persones amb aquest tret tendeixen a ser més imaginatius, oberts de             

ment i curiosos. Es centren més en possibilitats i         

novetats futures i, per tant, potser veuen el cas dels          

robots amb un abast més ampli d’oportunitats. 

b. Observador/Sensorial: Persones així solen ser molt      

pràctiques i realistes, amb una concentració més       

important en els fets actuals o que han ocorregut         

recentment. D’aquesta manera, penso que la gent així        

no veurà els robots com el que poden ser, sinó pel que són ara i per com està                  

avançant la situació. 

La majoria, en aquest cas, han estat les persones observadores o sensorials (amb un              

51,5%); però, com que la diferència que hi ha entre ambdues opcions és bastant reduïda —només                

d’un 3%—, penso que les respostes tindran una tendència a ser més pròpies d’un pensament més                

conservador que especulatiu o imaginatiu. 

3. Naturalesa: Com les persones fan decisions i gestionen les seves emocions, dividida en: 

a. Emocional: Persones així tendeixen a ser més       

sensibles i empàtiques, amb una prioritat en la        

cooperació i les emocions. En aquest cas, si la gent          

veu que un robot pot tenir facultats per sentir         

emocions, els podrien començar a considerar amb       

uns altres ulls. 

b. Racional: Persones que fan ús de la raó i         

l'objectivitat, prioritzant així l’eficiència i la lògica.       

En el cas de la tecnologia, la gent racional pensa abans en els pros i els contres de                  

segons quina decisió han de prendre. 
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Els resultats mostren que la majoria d’individus es consideren racionals (amb un 54,6%),             

coincidint així amb les meves prediccions en l’apartat de la informació bàsica i, com ja he explicat                 

en aquesta mateixa secció mencionada, donant a entendre que les respostes donades han estat              

pensades des de l’objectivitat més que la subjectivitat. 

4. Tàctiques: Com treballes, planeges i fas decisions. En aquest cas, es pot referir a la manera                

en la qual les persones volen desenvolupar la normalització i creació de robots, dividint-ho              

així en: 

a. Perceptiu: Persones que improvisen i, per tant, són        

flexibles. Poden veure millor les oportunitats i       

normalment deixen les seves opcions obertes. 

b. Qualificador: Les persones així són meticuloses i       

prioritzen l’organització abans que l’espontaneïtat. 

En aquest cas, la variació entre la majoria i la minoria és la             

més reduïda de totes —només de l’1%—, per tant possiblement es podrà observar a les preguntes                

que aquestes seran molt dividides, amb una lleugera tendència cap a la espontaneïtat (ja que ha                

estat la majoria amb un 50,5%). 

2.3. Variables no analitzades 

Potser hi ha valors que també podrien influenciar en les respostes i que podria haver tingut                

en compte; però no he volgut que aquests paràmetres influeixin en els resultats que volia obtenir,                

més enfocats a un nivell ètic, social i basats en la seva personalitat. Aquests valors són: 

1. La nacionalitat: Les cultures, els costums i la situació política i social de segons quins               

territoris poden variar bastament uns dels altres, essent, posant com a exemple en aquest              

cas, la cultura d’orient (des d’un punt de vista centralitzat en Europa) molt més diferent que                

la d’occident, atès que per exemple, com es menciona en la xerrada, l'opció de substituir els                

robots a països com la Xina està més socialment que a Espanya, ja que allà hi ha falta de                   

personal, temps i solucions possibles (com ja he argumentat en apartats anteriors)[ ]. No             116

he preguntat sobre aquest tema perquè, basant-me en el nombre realista de respostes que              

buscava, no crec que influenciïn massa en el resultat final. 

2. Els tipus d’estudis i/o l’ofici: Depenent d’aquests, la gent pot pensar d’una manera distinta.              

En aquest cas, una persona que coneix a fons el tema robòtic potser veuria el tema amb uns                  

altres ulls. De fet, algunes persones expertes en el tema han comentat que l’enquesta està               

116Feito, L., Catanzaro, M. & Millán, J. del R., p.15 
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massa basada en especulacions o possibilitats que, en aquests moments, o són molt difícils              

o pràcticament impossibles de realitzar. 

 

3. Les preguntes 

En l’enquesta, volia saber dos tipus d’informació en concret: una més basada en el tema               

dels robots en general i l’altra preguntant coses molt específiques, agafant com a referència els               

diferents punts i aspectes tractats en el marc pràctic, tot amb la seva deguda explicació. Així doncs,                 

la vaig dividir d’acord amb les informacions que buscava. 

3.1. L’enquesta de Detroit: Become Human 

La primera part consistia en preguntes extretes del videojoc “Detroit: Become Human”,            

creat per David Cage i l’equip de Quantic Dream (també coneguts per l’aclamat “Beyond: Two               

Souls”) el qual, a través de tecnologia de captura de moviment i amb un estil de narrativa                 

interactiva pròpia d’una aventura gràfica, han recreat una interpretació d’un futur distòpic on, l’any              

2038, la tecnologia ha permès que humans i androides coexisteixin els uns amb els altres en relativa                 

harmonia, essent els últims els esclaus dels primers. A causa d’això, ens trobem 3 històries de 3                 

androides diferents: Markus, el líder de la futura revolució dels androides (amb la decisió de si és                 

pacífica o destructiva deixada en mans del jugador); Connor, un detectiu que està investigant la mal                

funció que ha provocat la revolució; i Kara, una criada que escapa d’una família disfuncional amb                

la filla del pare[ ][ ]. 117 118

 

La companyia ficticia del videojoc, anomenada “CyberLife”, va crear una enquesta en la             

qual es demanava l'opinió dels jugadors que portaven unes hores invertides en el joc sobre temes                

relacionats tant amb la robòtica i la tecnologia en general com, d’acord amb la temàtica del joc, els                  

androides. Aleshores vaig aprofitar les preguntes que realitzaven i, afegint-hi unes modificacions,            

vaig afegir-la a la meva pròpia enquesta per dos motius: preparar a la gent pel tipus de preguntes                  

que té l’enquesta i mostrar les preguntes a un públic que no hagi jugat al joc. 

 

 

 

 

117Altozano, J, “Detroit…, p. 
118QuanticDream (2015, octubre, 27). Detroit: Become Human. Recuperat de 
http://www.quanticdream.com/en/#!/en/category/detroit 
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Les nou preguntes que van comprendre aquesta secció van ser: 

1. Et consideres dependent de la tecnologia? 

 

 

2. Quant de temps al dia diries que passes la majoria del temps amb un aparell electrònic? 

 

Aquestes dues primeres preguntes són bastant explanatòries per si mateixes. M’han permès            

veure la relació de la gent amb la tecnologia i, per tant, de la implicació o el coneixement que                   

poden tenir d’aquesta. En aquest cas, podem veure que la gran majoria de gent es consideren grans                 

dependents de la tecnologia —amb una majoria d’un 62,2% que ho afirmen ser sobre un 31,1% que                 

ho neguen— i amb la major quantitat d’hores invertides donada —ja que més de la meitat de la                  

gent (un 51,5%) afirma utilitzar aparells tecnològics durant més de 4 hores i els altres resultats                

comprenen només un 49,5% dels resultats, sent aquests ordenats de major a menor quantitat              

d’hores—. Per tant, puc afirmar que les persones enquestades estan involucrats plenament en la              

tecnologia i, per tant, coneixen fins a un cert punt l’estat actual de la tecnologia i com funciona. 

 

3. Quina d’aquestes tecnologies anticipes? 

Amb aquesta  

pregunta podia saber les    

prioritats que s’han de fer     

en la resolució de les     

qüestions ètiques que   

existeixen. Es pot   

observar que la majoria    

de respostes —en concret    
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113 respostes— són dels vehicles automàtics, seguida de la AI avançada —amb 89 respostes— i               

els aparells connectats al cervell —amb 74 respostes—; per tant, es poden veure que aquests               

aparells seran el que hauríem de prioritzar a l’hora de crear lleis o màximes en la tecnologia. 

 

4. Creus en Déu? 

 

Aquí entrem en un territori de controvèrsia, ja que la religió           

mai ha estat un tema molt relacionat amb la tecnologia. La meva teoria             

és que la creença en una deïtat o en múltiples deïtats suposa, en general, una visió diferent de la                   

vida, relacionada amb què aquest tipus de màquines, als ser creades per la mà de l’home i no per                   

Déu (com la majoria suposa), mai estaran vives. Resumidament, es tracta de veure les possibles               

visions conservadores i liberals d’aquest tema, que, en el cas de l’enquesta, estaran més entorn del                

segon tipus de visió —essent un 55,1% la majoria de persones que no creuen en Déu—,                

contradient-se amb la primera observació feta sobre el tipus de visió i que, per tant, no crec que                  

influenciï gaire segons la religió en aquest cas. 

 

(D’esquerra a dreta) 

5. Consideraries l’opció de tenir una relació amb un androide que sembli a un humà? 

6. Deixaries un robot a càrrec dels teus fills? 

7. Si necessitessis cirurgia en una situació d’emergència, estaries d’acord en ser operat per             

una màquina? 

 

 

Amb aquestes 3 preguntes, es pretén veure com la gent actuaria en diverses situacions en               

les quals s’haurien de relacionar amb els robots, cadascuna amb una connotació i característiques              

diferents. En aquest cas, la primera involucra les seves emocions i gustos, la segona les persones                

més importants del seu voltant i la tercera una situació de vida o mort. Encara que ho hagués negat                   

en un principi, els resultats mostren resultats tan de por i rebuig com d’un pensament paternalista                

en els dos primers casos; però un més racional en el tercer —sent les majories de les respostes, en                   
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ordre numèric, en el no en els dos primers casos amb un 61,2% i un 59,2% i en el sí en el 3r cas                        

amb un 64,3%—. Aquesta pregunta em revela que les prediccions que havia fet eren errònies i que,                 

per tant, algun factor ha fallat, ja siguin les més prediccions, la forma en la qual realment pensa la                   

gent a l’hora de la veritat o, com ja havia mencionat, la fiabilitat del test. Personalment, em decanto                  

més per la 2a opció, ja que sembla la més raonable. 

 

(D’esquerra a dreta) 

8. Penses que la tecnologia podria convertir-se en una amenaça per la societat? 

9. Creus que, un dia, les màquines      

podrien desenvolupar consciència? 

 

Finalment, amb les últimes preguntes     

es podrà veure el nivell de preocupació de les         

persones sobre el tema (o, com a mínim, que tenen en compte la possibilitat d’un problema en un                  

futur). En el primer cas, podem observar que la gent està alerta en la situació dels robots, ja que un                    

57,7% de les persones pensen que els robots podrien convertir-se en una amenaça; en el segon, en                 

canvi, els resultats són més variats (amb un 41,3% pensant que les màquines no podran               

desenvolupar consciència i un 39,3% pensant el contrari), donant a entendre que la situació, en               

aquest cas, encara és molt incerta. 

3.2. L’enquesta d’ètica 

A la segona enquesta és en la que més em vaig centrar en els tòpics tractats en el marc                   

pràctic, preguntant vàries qüestions específiques per poder saber l’opinió de la gent (com ja he               

explicat). Consegüentment, he col·locat les preguntes en un ordre similar al marc ja esmentat. 

1. (Múltiple selecció) Quines d’aquestes opcions podries arribar a considerar a un robot? 
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2. Ara, quines de les opcions anteriors consideraries MAJORITÀRIAMENT a un robot? 

 

 

La primera i la segona pregunta són de múltiple i única elecció respectivament. En ambdós               

donava les següents opcions per uns motius específics: 

I. Com una eina: Aquesta opció és la que, en la meva opinió, penso que la majoria de                 

persones estaria d’acord que és la funció bàsica d’un robot. Com qualsevol altra eina, un               

robot sempre serà utilitzat per ajudar a l’humà en les tasques per les quals ha estat                

programat i encomanat. Tot i això, la paraula es queda curta per descriure al robot, ja que                 

és molt més que una simple eina; no es pot comparar amb un martell o una batedora. 

II. Com una joguina: Encara que pugui semblar una ximpleria, algunes persones poden pensar             

que un robot és com un entreteniment. Tècnicament ja existeixen robots joguina; però tot i               

això aquesta no és l’opció que podria definir un robot al 100%. 

III. Com una mascota: Amb l’aparició dels robots zoomòrfics (com els ja mencionats Paro[ ] i              119

aibo[ ]), les mascotes mecanitzades són un fet clar per a un futur pròxim. Aquí és quan un                 120

robot comença a entrar en el territori de simulació d’ésser viu. 

IV. Com a un company: La consideració d’aquesta opció sorgeix de l’aparició dels ja nomenats              

Cobots[ ] i d’una entrevista que tracta de la relació dels robots amb soldats militars en la                121

que es menciona que una relació entre una màquina i un humà pot sorgir perquè (i cito)                 

“tendim a atribuir atributs humans a màquines amb característiques humanes” i per “la             

combinació de factors com ara com aquestes màquines treballen amb humans, quina            

aparença tenen i el context en el qual interactua”[ ]. 122

119PARO Robots, p.14 
120Sony Corporation, “aibo…”. p.40 
121Vidal, M.,  “Los robots…”, p.9 
122Lin, P. (2016, febrer). Relationships with Robots: Good or Bad for Humans? Forbes.com. Recuperat de  
https://www.forbes.com/sites/patricklin/2016/02/01/relationships-with-robots-good-or-bad-for-humans/#3e5dfbf57adc 
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V. Com un igual: Similar a l’anterior; però amb una connotació que la diferencia             

immensament: qui pensi així, considera que un robot és igual a un humà (cosa que acabem                

de comprovar que no és així). 

VI. Com a un superior: Les capacitats de realitzar amb precisió tasques mecàniques és el que               

m’ha portat a pensar que algunes persones poden pensar que els robots són superiors a               

elles. 

VII. Com un déu: Aquesta és una opció molt especulativa i apocalíptica molt popular per              

realitzar trames de llibres, pel·lícules i videojocs. Aquest treball pretén no arribar a aquest              

nivell. 

En aquest cas, he pogut observar que les respostes que esperava eren tal com havia previst,                

amb un 77% dels enquestats pensant que considerar el robot com una eina seria la millor de les                  

opcions. Altres maneres de veure el robot inclouen com a una mascota —amb 80 respostes en la                 

pregunta de múltiple opció— i com a un company —amb 66 respostes—. 

 

3. A qui hauria d’ajudar un robot abans? 

 

4. Què és el més bàsic que ha de complir un robot? (Pregunta            

de lliure resposta) 

Aquestes preguntes es refereixen a les prioritats del robot         

davant de situacions i ordres plantejades pels humans. La pregunta núm. 3 va sorgir sobretot de la                 

situació dels cotxes automàtics i decisions ràpides que aquest ha de plantejar-se si ha de salvar                

abans al nombre més gran de persones o al propietari i els resultats d’aquesta mostren que les                 

persones prefereixen que les màquines estiguin a favor de la primera opció (o de la humanitat en                 

altres casos), amb un 68,2% de les respostes. La núm. 4, en canvi, em permet saber les necessitats                  

que els humans volen tenir satisfetes gràcies als robots i, per tant, poder tenir diversos principis                

bàsics aplicables, entre els quals s’inclouen, com he explicat en una pregunta anterior, el fet que                

compleixi la seva funció amb eficàcia, eficiència i amb respecte del propietari. Altres mencionen              

accions molt específiques com per exemple no intervenir en les relacions polítiques i socials, o que                

siguin 100% racionals; però el fet que es repeteixin certes paraules significa que la gent espera unes                 

certes premisses de les màquines. 
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(D’esquerra a dreta) 

5. T’agradaria ser totalment cuidat/monitorat per un robot? 

6. Si es donés el cas, voldries saber si        

estàs interactuant amb un robot? 

 

Aquestes preguntes estan directament    

relacionades tant amb el 1r punt del marc pràctic (la dignitat humana i la infantilització dels                

humans) en major mesura com en altres punts com ara les emocions dels humans davants dels                

robots i el dret a la privacitat dels humans. Es tracta del punt en el qual es dubta si a les persones els                       

hi agradaria estar totalment supervisats per un robot, com si se’ls apartés de la societat i estigués a                  

la mercè d’aquestes màquines; i que s’enganyin a si mateixos pensant que estan interactuant amb               

coses amb humanitat. Com era d’esperar, en aquests casos, la majoria afirma no voler estar               

totalment cuidades i monitorades —amb un 74% de les respostes—; però si saber si estan               

interactuant amb un robot —amb un 81,1% de les respostes. 

 

7. Com t’agradaria que es controlés el robot? 

 

8. Com vols que el robot escollís? 

 

Les següents qüestions van d’acord amb el 2n punt: l’autonomia i la independència, tant de               

l’humà davant del robot com del robot davant dels humans respectivament. En la 1a, es podia                
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escollir un nombre de l’1 al 5 per dir el nivell d’automatització amb el que el robot funcionaria                  

(estan la majoria en un entremig amb tendències cap a l'automatització amb un 37,8% de les                

respostes en el primer cas i un 26% en el segon cas) i en la 2a es tracten les decisions que la                      

màquina pot escollir i que podrien afectar els humans (amb la majoria de gent, la qual és un 61,7%,                   

pensant que voldrien rebre suggeriments i poder-ne escollir la millor segons ells). 

 

9. Li donaries una arma a un robot? 

 

10. Si fos necessari, enviaries a robots en comptes de persones a la guerra? [Tingues en compte                

que cap la possibilitat que no tot el món escolli el mateix que tu] 

 

Aquestes preguntes es relacionen amb el 3r punt: la justícia,          

l’equitat i la solidaritat; però més centrat en l’àmbit bèl·lic de la paraula.             

En ambdós casos es tracten de donar armes a robots per a motius de protecció i, possiblement,                 

matar. Especialment, en la pregunta núm. 10, he insistit que la decisió que es prendria potser no és                  

la que tothom escolliria perquè potser altres persones pensarien a enviar a humans abans de robots                

per diversos motius (com ara costos o falta d’avenços tecnològics) i que podrien acabar amb més                

morts humanes que no pas en el cas de que ambdós bàndols tinguessin humans. Pensant-ho d’una                

altra manera, si tothom estigués a favor d’enviar robots abans que persones a guerres, aquestes o no                 

tindrien sentit o acabarien amb més morts de civils per poder fer por i temors. Aleshores, després                 

de veure els resultats, podem veure que les persones prefereixen persistir la vida humana si és                

possible, estan totalment en contra de tenir robots amb armes (amb un 56,1% de les respostes en                 

aquesta opció) i, a ser possible, enviarien robots a la guerra abans que als humans (amb un 70,4%                  

dels resultats). 
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11. A l’aplicar-li components robots a una persona (com per exemple una pròtesi o un              

marcapassos), quan aquesta deixa de ser-ho? 

Aquesta pregunta la vaig incloure per veure un altre aspecte d’un punt anterior als ja               

tractats. Volia veure quan la gent deixa de tractar a les persones de la mateixa forma si aquestes                  

tenen un component mecànic que els ajuda a viure, és a dir, de la deshumanització o mecanització                 

de l’humà. La majoria de gent, la qual és un 43,9%, pensa que és només quan se suplanta el cervell                    

d’una persona que aquesta deixa de ser-ho, donant a entendre també que les persones pensen que el                 

que ens fa humans és el cervell. 

 

12. Quina sensació et fa sentir el pensament d’un robot “amb          

vida”? [Amb “tenir vida” em refereixo a aparentar ser un ésser           

viu] 

 

 

 

 

 

13. Li donaries consciència a un robot? 
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14. Creus que els robots necessiten respecte, dignitat i identitat         

pròpia? 

 

Per acabar amb l’enquesta, he tractat els últims punts del codi:           

els drets del robot (com ara el respecte, la dignitat i la identitat pròpia).              

Després de totes aquestes preguntes i de, per tant, les diverses situacions en les quals he posat als                  

enquestats, al final he pensat que la millor forma d’acabar és amb una pregunta relacionada amb els                 

drets d’aquestes màquines. Les respostes, com es pot veure, han estat variades. En la primera               

pregunta, els resultats han estat majoritàriament incerts —amb un 43,4%— i positives —amb un              

35,7%— i en la segona, les respostes s’han repartit entre totes les opcions; però majoritàriament               

han recaigut en el no —amb un 43,4%—. Per tant, puc afirmar que la situació, en aquests àmbits,                  

encara és incerta i, en aquests moments, la gent o no sap què contestar perquè no tenen suficient                  

experiència amb els robots o pensen que hi ha més dubtes a resoldre abans d’aquest. 

 

4. Valoracions de la gent 

L’última part, tot i opcional, es tracta d’una valoració de l’enquesta pretendent veure             

l’opinió de la gent sobre aquesta i poder tenir una idea general de com fer una enquesta en un futur.                    

Hom pot destacar que les preguntes eren de resposta lliure, o sigui que hi han hagut opinions                 

bastant variades, i que hi ha opinions tant de gent corrent com d’experts en el tema. 

4.1. Què ha anat bé? 

Els termes que s’han repetit més al llarg d’aquest apartat ha estat la temàtica, la qual                

afirmen que és original i interessant per reflexionar; la varietat de preguntes i d’opcions a escollir                

que hi havia i la professionalitat d’aquesta. 

 

En general, puc pensar que l’enquesta ha estat encertada en assolir l’objectiu que buscava              

amb bons resultats en la majoria de gent; per tant, puc estar content amb el resultat general. Podria                  

donar èmfasi en el fet que han valorat l’enquesta sense conèixer al 100% els objectius d’aquesta, o                 

sigui que l'opinió podria haver variat degut a això. 

62 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

4.2. Què es podria millorar? 

Tot i això, també hi ha varis aspectes d’aquesta que es podrien millorar. Les tres               

característiques que més s’han repetit han estat l’extensió (la qual pensen que és massa llarga), cosa                

comprensible perquè eren més de 30 preguntes; l’expressivitat d’algunes preguntes, ja que no eren              

gaire clares o específiques; i les opcions a donar, ja que, al contrari de l’anterior, eren massa                 

específiques. 

 

Altres factors a destacar han estat el test de personalitat, del qual m’han recomanat que               

utilitzés un altre anomenat “Big Five”, el qual està més recolzat per la ciència i, en comptes de                  

mesurar 4 qualitats, en mesura 5[ ]; la concepció que tenia del robot, ja que, com que no l’havia                  123

explicada, els experts en AI m’han explicat que també podia no ser un concepte físic, sinó                

directament un programa; i, per part meva, el núm de gent enquestada, ja que, si hagués sigut una                  

quantitat major, possiblement el resultat hauria sigut més exacte i precís. 

4.3. Nota mitjana 

Per finalitzar completament l’enquesta, tenim aquest gràfic que ens mostra que la nota final              

que aquesta enquesta ha rebut ha estat un 7,93, és a dir, aproximadament un 8. 

 

  

123Big Five personality test (s.d.) Extret de Wikipedia. Recuperat de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits 
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CONCLUSIONS 

Així doncs, responent a la hipòtesi plantejada al començament, el codi de màximes que              

afectaria a tota intel·ligència artificial que existeixi però, sobretot, a robots físics, seria el següent: 

 

1. Tot robot ha de seguir aquestes màximes sense oposició. 
 

2. Si existís la possibilitat, en cap cas el robot podrà estar al mateix nivell de drets (sobretot de                  

llibertat i autonomia) i capacitats cognitives/emocionals que l’humà. 

2.1. Tanmateix, un humà amb components robòtiques no deixarà de ser-ho per           

tenir-les. 
 

3. El robot, obviant totes les capacitats que pugui tenir i les consideracions subjectives de              

cada individu, hauria de ser considerat de manera oficial com un tipus d’eina amb un nivell                

de complexitat determinat. 

3.1. Podran, però, tenir una identificació pròpia, la qual, en comparació a la            

identificació d’un humà, serà molt més limitada. 
 

4. El robot ha de complir, en tota la capacitat possible, les lleis de la robòtica escrites per                 

Isaac Asimov[ ], que recordem que són: 124

4.1. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser                 

humà prengui mal. 

4.1.1. Aquesta es pot reinterpretar com la llei Zero, canviant-la per “Un robot no             

pot fer mal a la Humanitat o, per inacció, permetre que la Humanitat             

prengui cap mal.” Tot i això, sobretot en el cas, en concret, dels cotxes              

autònoms, la màquina hauria d’assegurar, en la capacitat més gran          

possible, que complirà les màximes tenint en compte en primer lloc           

l’humà.Ll 

4.2. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte              

amb la primera llei. 

4.3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta              

protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. 

124Asimov, I., p.23 
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5. El robot ha de tenir en compte en tot moment els valor humans principals, com ara: 

5.1. La dignitat 

5.1.1. Els humans han de ser respectats i, per tant, no haurien de ser tractats de               

manera denigrant pels robots. 

5.1.2. Consegüentment, per respectar-la, hauran de complir la ja mencionada 1a          

llei de la robòtica. 

5.2. L’autonomia i independència: 

5.2.1. Per assegurar que aquesta no es violi, els robots no podran privar            

d’autonomia a l’humà ni impedir que, per tant, aquest sigui independent           

per qualsevol motiu. 

5.2.2. En conseqüència, per respectar-la, hauran de complir la ja mencionada 2a           

llei de la robòtica. 

5.2.3. En el cas de la presa de decisions en situacions concretes o de paradoxes              

puntuals (com ara el fet d’assegurar la independència i la seguretat de            

l’humà), el robot hauria de seguir el mètode de la meta-decisió quan            

aquesta sigui operativa. 

5.2.4. En cas que no fos possible, la decisió sobre què realitzar a continuació             

passarà a mans d’un usuari proper a l’original, com ara un familiar o             

personal autoritzat. 

5.3. La justícia, l’equitat i la solidaritat cap als éssers humans: 

5.3.1. Els robots hauran de tractar a les persones amb equitat i imparcialitat. 

5.3.2. En alguns casos en els quals puguin influenciar alguns factors com l’edat o             

l’estat físic i mental (com ara els de pacients ingressats en un centre de              

salut o de persones amb la necessitat de tractes especials), els robots            

hauran de seguir els protocols necessaris per poder tractar aquestes          

persones partint de les seves necessitats, sempre i quan es pugui complir            

amb la màxima capacitat possible el punt anterior. 

5.4. La protecció de l’ésser humà: 

5.4.1. En cas que el robot mal funcionés, l’humà hauria d’estar protegit i            

assegurat davant d’aquest tipus de problemes. El culpable, doncs, d’aquest          

problema dependria de la natura d’aquest problema i, com a conseqüència,           

seria sancionat. 
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5.4.2. En cas de que fos necessari, els robots haurien de participar en la protecció              

de l’espècie humana davant d’amenaces tant a gran escala com ara           

pandèmies o guerres o a petita com un atac puntual cap a un individu per               

part de, per exemple, un animal, si estan en la capacitat de fer-ho; però, en               

la majoria de cops, s’haurà d’evitar que aquests puguin ser portadors           

d’objectes considerats com a armes. 

5.5. La privacitat de l’ésser humà: 

5.5.1. Quan es necessiti vigilar activament a un humà (per qüestions mèdiques o            

jurídiques), sempre serà aquest qui escollirà quan vol o no ser-ho amb            

totalitat. 

5.5.2. Si no pogués ser (és a dir, si l’humà a vigilar no estigués en les condicions                

mentals per fer la decisió), aleshores seria un familiar o tutor legal            

l’encarregat de prendre la decisió. 
 

6. Les companyies creadores i compradores de robots hauran de complir les lleis i pagar els               

impostos pertinents en el cas que es vulguin implantar-ne per poder substituir mà d’obra              

humana per poder regular i evitar possibles monopolitzacions d’aquesta indústria. 
 

7. La tecnologia AI ha de viure amb les precondicions bàsiques de la vida en el planeta, la                 

prosperitat continua dels homes i la preservació d’un bon entorn per les futures             

generacions[ ] en ment.  125

7.1. Haurien d’estar preparats per utilitzar energies renovables en la capacitat més gran            

possible i també haurien de participar en activitats ecològiques, sempre que l’ús            

d’aquestes màquines no sigui igualment contaminant. 

 

Després de totes aquestes qüestions i debats plantejats, ha arribat l’hora de fer una              

conclusió i opinió finals sobre el tema. Aquest treball ha estat entretingut i interessant de realitzar,                

ja que he pogut veure la poca importància que es dona a un tema que cada vegada està tornant-se                   

més proper com ho són ara les pròtesis robòtiques o la intel·ligència artificial en general (i que pot                  

arribar a ser perillós si no és tractat correctament); i també sobre tots els temes que afecten aquest                  

apartat de la robòtica, dels quals he vist la importància que tenen en la societat i els punts de vista                    

125Unió Europea. “Statement…”. p.16 

66 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 
que existeixen entorn d’aquests tòpics. Ara bé, hi ha diverses coses de les quals m’he adonat durant                 

el treball que possiblement hagin influenciat el resultat final del treball.  

  

Primerament, em vaig adonar que no existeixen codis de màximes absolutes. Les ciències             

socials sempre estan en constant debat: mai s’arribarà a una resposta concreta, ja que aquesta depèn                

dels factors que es tinguin en consideració. En el meu cas, he optat per fer ús de l’objectivitat; però                   

hi ha molts casos en els quals són les emocions les que tenen un paper important i aquestes són                   

subjectives i, de vegades, impossibles de descriure amb un significat ple o conclusiu (sense optar,               

és clar, per la definició més biològica o científica d’aquesta, que, al final, mai arribarà a descriure                 

com cadascú viu una emoció). També he tingut en compte una visió més relacionada amb la                

seguretat de l’usuari; però al final sempre donava, en certa mesura, diferents tipus de llibertats. És                

impossible arribar una conclusió concreta que perduri eternament en el temps. Com explicava             

Angulo, “no hi ha màximes ni en robòtica ni en cap lloc”, vist que “hi han molts casos i moltes                    

opcions en els que una màxima no es complirà”. Cal afirmar que és impossible crear un seguit de                  

normes a gust de tothom, ja que cadascú té una opinió sobre cada tema relacionat amb ciències                 

socials (com ho és l’ètica) i també aquesta anirà evolucionant durant el temps a causa de les                 

millores que puguin arribar a existir i, en possible conseqüència, el canvi de mentalitat que es pugui                 

tenir dels robots quan aquests estiguin totalment integrats en la societat. 

 

En segon lloc, he esbrinat que, tot i la informació mostrada i estudiada, encara penso que                

no tinc el 100% del coneixement i la capacitat de realitzar un codi de màximes en condicions                 

(tenint en compte que se'n pogués fer un que pogués complaure a tothom). Es podria haver fet un                  

millor treball de l’enquesta; però, per culpa dels meus coneixements reduïts en estadística,             

possiblement molts factors que podrien haver-se analitzat amb més profunditat s’han deixat de             

banda o omesos. També podria haver mencionat ètiques menys conegudes que podrien haver sigut              

interessants afegir-les per veure diferents punts de vista que podrien haver canviat alguna de les               

meves afirmacions; però, al només tenir coneixement de l’ètica de manera més general, no he pogut                

profunditzar molt més del que es pot veure en aquest bloc de pàgines. 

 

Així doncs penso que aquestes “màximes” (i el treball en si) haurien de servir més com a                 

guia a tenir en compte a l’hora de crear robots que funcionin i que assegurin en tota mesura                  

possible la seguretat i el benestar dels humans i la humanitat com a tal. Tot i això, espero que hagi                    

sigut del vostre grat i que pugui servir de base per poder crear nous i millors codis en un futur. 

67 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

ANNEXOS 
1. Apunts utilitzats  . 

1.1. Primeres concepcions             69 

1.2. Medis varis               . 

1.2.1. Conceptuals            71 

1.2.2. UE            79 

1.2.3. Entrevista Revista Forbes a Julie Carpenter             83 

1.2.4. Robots als llocs de treball            85 

1.2.5. Robots a Catalunya            86 

1.3. Estudis i Xerrades  . 

1.3.1. “Granny and the robots/The Future of Robot Caregivers”            88 

1.3.2. “Robotic Nurses”              91 

1.3.3. “Faneuil Hall Boston - The ethics of apps and smart machines”         94 

1.3.4. Xerrada Ètica Cosmocaixa                                       94 

1.4. Obres de ficció  . 

1.4.1. “Jo, Robot”                                                  107 

1.4.2. “Detroit: Become Human”          110  

1.5. Varis          111 

2. Informació no utilitizada  . 

2.1. Tecnòpoli          113 

2.2. Ètica hacker          114 

3. Entrevistes  . 

3.1. Josep Maria Basart          115 

3.2. Cecilio Angulo           132 

3.3. Miquel Martí          142 

3.4. Hospital de Granollers (No realitzada)          146  

4. Documents de l’enquesta 

4.1. Formulari d’exemple          147 

4.2. Cartell          160 

  

68 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

APUNTS UTILITZATS 
(Informació utilitzada pel treball) 

Primeres concepcions 
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Argó 

○ Les coses es poden veure de moltes maneres -> Pensament alternatiu* 

○ 1ª sessió: Metodología, bibliografía, recursos... 

○ Comunicació (ens hem de posar en contacte): argo.ice@uab.cat 

○ UAB: Defineix l'objectiu, proporciona fonts d'info i ajuts/suports 

○ Min. 3 sessions (Inici, seguiment, final) CAL ASSISTIR 

○ Constar a la portada el nom del tutor de la UAB 

○ Quan acabem el treball, enviar el treball i la nota obtinguda + valoració de l'ajut i                

títol 

○ Interlocutor: La Lita 

○ Última semana de julio: Curso de aprender a explicar de manera divertida            

(www.thebigvantheory.com) 

Planificació inicial 

Hipòtesi: Quins són els límits de la humanització del robot? 

● Teoria 

○ Ètica de Kant -> 1r códi ètic 

○ Tecnoetica: Qualsevol aplicació necesita un codi ètic 

○ Historia dels robots 
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○ Que entenem per robot domèstic? 

○ Que parlem per humà? En quin moment parlem d’algu que no es humà 

○ Capacitats d’autoaprenentatge (Límit?) 

○ “Potser novetat és pitjor que la tecnologia anterior”, efectes colaterals/subproductes          

indesitjats 

○ Drons ambulancia? 

● Práctica 

○ Entrevista a Juan Vaquerizo (Gossos robots, “Quan un robot és més humà, dona             

més por?”) 

○ Fonament generals dels robots domestics INVIOLABLES 

○ Principis jerarquics 

○ Dissertació filosòfica 

Altres 

● Robot = Esclau 

● Tenir robots amb emocions suposaria que tinguem el risc de que es rebelin contra nosaltres 

● No poden arribar al mateix nivell que nosaltres, ja que poden arribar a ser mortals i 

autodestructius 

● Si consideréssim que una inteligència artificial que és capaç d’aprendre sola no pot té 

sentiments perquè és un programa, no es podría considerar un argument vàlid perquè, per 

regla de 3, els humans tampoc podríem tenir sentiments perquè, de manera simplificada, 

som electricitat en base orgànica. 

● Tècnicament a través d’aprenentatge propi i raonaments lògics, una màquina sería capaç de 

desenvolupar sentiments en base a les reaccions que té i el seu codi étic-moral (sense 

arribar al nivell d’una persona amb instints). 

● Realment les emocions no suposarien una amenaça, sinó els instints; per tant, a un robot no 

se li poden implantar instints innats (o la capacitat de tenir-los i/o desenvolupar-los) 

 

Medis varis 
Conceptuals 

http://eticaenrobotica.blogspot.com/ (Ètica de robots) 

● Regles d’Asimov 

○ Principis de l’imperatiu moral categòric de Kant 
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○ No funcionen del tot 

○ No es poden aplicar en l’actualitat, ja que no les poden entendre. 

● Punts a tenir en compte 

○ Ús responsable/irresponsable que se’n pot fer dels robots 

■ Les persones i el públic general haurien de ser els que marquin els límits              

adequats. 

○ Com els humans han de tractar als objectes tecnològics, com els robots autònoms o              

per usos militars 

○ Problemes entre interacció de robots i persones 

○ Usos dels robots com armes de guerra 

■ Avanços tecnològics provoquen que els robots autònoms poden ser         

perillosos en la guerra 

■ No tardarem molt en posar una ametralladora o llençamisils a un robot 

● Actualment, a Iraq, hi havien més de 5000 robots militars, amb la            

funció de buscar explosius. 

● També existeixen avions sense pilot (Global Hawks) 

■ Punt principal a tenir en compte: Preservar la vida humana 

○ Respecte a la dignitat humana 

■ Essència de l’ésser 

■ Valors que integren a una persona 

■ Ajuda a definir la seva perspectiva en dilemes morals i ètics 

■ Individualitat de l’usuari 

 

● Equip internacional de científics i acadèmics (EUropean RObotics research Network,          

EURON) elabora un prototip de “còdi ètic” 

○ Asegurar-se el control dels humans sobre els robots 

○ Prevenir la seva utilització nociva o ilegal 

○ Protegir les dades obtingudes per robots 

○ Rastrejar i gravar les activitats dels robots 

○ Donar una identificació única a cada robot. 

 

● Persona = Autònoma quan: 

○ Pot crear normes i regles per ells mateixos, i són conscients i auto-liderats 
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○ Qüestiona els valors de la societat i la seva familiar 

○ Reflexiona sobre les accions pròpies i les del món 

○ No es regeix pel que li diuen 

○ Busca felicitat en el que fa 

○ NO quan pot fer les coses per si mateix, ja que les persones que necessiten de                

màquines per poder viure (Ex: Marcapassos) poden ser autònomes 

 

● Robot = Autònom quan 

○ Fa funcions sense la ajuda o control d’un ésser humà 

● Problema: Com ensenyem a un robot a respectar la vida i l’ètica i d’acord a quin criteri. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robótica 

● Un robot és un dispositiu o mecanisme articulat que desenvolupa moviments o funcions             

automàtiques seguint instruccions externes o unes regles que li han estat incorporades. 

○ Joaquim Elcacho, Més d'un segle de cursa robòtica, Theknos, nº172, abril de 2013,             

pàgs. 20-25. DL B-35390-67, ISSN 1137-0017 (català) 

● Androide: Robot amb aparença humana 

● Ciborg (“cybernetic organsim”): Persona amb una implantació d’un aparell electrònic al           

cos com a extensió d’algun dels seus sentits o com a part del cos 

○ Ex: Qualsevol persona amb una pròtesi automàtica 

 

● Etimologia de la paraula: 

○ Vocable txec “Robota” 

■ Servitud 

■ Treball forçat 

■ Esclavitud 

 

● Principis aplicables: 

[https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofro

botics Engineering and Physical Sciences Research Council. Principles of robotics: 

regulating robots in the real world]» (en anglès), 14-12-2015. [Consulta: 27 d’octubre 

2015]. 
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○ Els robots són eines multiús. No han de ser dissenyats únicament o estrictament per              

matar o fer mal als humans, excepte per interessos de seguretat nacional. 

○ Els humans, no els robots, són agents responsables. Els robots haurien d’ésser            

dissenyats i utilitzats per complir amb la legislació existent i amb els drets i              

llibertats fonamentals, incloent la privadesa. 

○ Els robots són productes. Haurien d’ésser dissenyats utilitzant processos que          

assegurin la seva seguretat i integritat. 

○ Els robots són artefactes manufacturats. No han d’ésser dissenyats de forma           

negligent per abusar i aprofitar-se de persones vulnerables. La seva naturalesa de            

màquina hauria de ser transparent. 

○ La persona amb responsabilitat legal sobre un robot hauria de fer-se’n responsable. 

○ Creiem que els robots tenen prou potencial com per a proporcionar un enorme             

impacte positiu a la societat. Volem fomentar la investigació responsable en           

robòtica. 

○ Males pràctiques ens fan mal a tots. 

○ Abordar les preocupacions del públic ens ajudarà a tots a progressar. 

○ És important demostrar que nosaltres, com especialistes en robots, estem          

compromesos amb els millors estàndards pel que fa a bones pràctiques. 

○ Per a entendre el context i conseqüències de les nostres investigacions, hauríem de             

treballar amb experts d’altres disciplines tals com les ciències socials, les lleis, la             

filosofia i les arts. 

○ Hauríem de considerar ser transparents: hi ha límits pel que fa a què hauria d’estar               

obertament disponible? 

○ Quan veiem publicacions errònies a la premsa, ens comprometem a contactar al            

més aviat possible amb els periodistes. 

 

● Legislació vigent 

○ Dins l’estat espanyol, l'AENOR ha redactat normes aplicables a robots industrials i            

robots no industrials.[42] 

■ Norma UNE-EN ISO 10218-1:2012. Robots i dispositius robòtics.        

Requisits de seguretat per a robots industrials. S’especifiquen els requisits i           

directrius per a un disseny segur, les mesures de protecció i la informació             
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per a l’ús de robots industrials. Aquesta norma descriu els riscs bàsics            

associats als robots i proporciona els requisits per eliminar o reduir els            

perills associats. 

■ Norma UNE-EN ISO 13482:2014. Requisits de seguretat per a robots no           

industrials. Robots d’assistència personal no mèdics. S’especifiquen els        

requisits i directius per a un disseny segur, les mesures de protecció i la              

informació per a l’ús de robots d’assistència personal, en particular per als            

següents tipus de robot. 

 

http://www.alcoberro.info/docs/assets/pdf/CAREETHICS01.pdf (Ètica de la cura) 

● Moviment dels 80 feminista 

● Diferent manera de tractar els problemes ètics a partir de les consideracions de gènere. 

○ Veu femenina: Propera als sentiments i a la intimitat 

○ Diferent veu moral per plantejar temes de justícia i ètica 

○ Punt de vista diferencialista 

○ Pensar des del cos, des de les emocions i des de les relacions humanes 

■ “Maternalista” (Sentiment matern) 

■ Vivim en un conjunt de relacions humanes concretes en que la cura mútua             

(dels humans entre ells, però també amb la natura) basteix l’enfilall de            

relacions que sosté la vida. 

● Encarnada en el dia a dia, les relacions de les persones 

● “Els homes lluiten per poder, les dones parlen i arriben a acords”; però l’ètica hauria de ser                 

per a tothom (és a dir, tothom hauria de tenir aquesta veu femenina) 

● Cura > Justícia 

 

http://www.alcoberro.info/V1/etica1.htm (Ètica) 

● Etimologia: “Êthos” i “Éthos”, que significa “forma de vida”. 

● Significat: Relatiu o pertanyent a la ciència de la moral, a l'acció moral; als sentiments,               

deures, capteniments morals // Ciència que tracta de la moral i de les obligacions de l'home. 

● Moralitat: Que concerneix als costums, actes i pensaments humans respecte la llei moral.             

Ciència de la conducta, de les accions humanes i de la bonesa o malesa d’aquestes. 

● Tipus: 

○ Normativa 
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○ Teleològica (Telos = Virtud, concepte del bé): Ètica centrada en una finalitat            

màxima 

■ Ex: Felicitat pròpia (Eudemonisme) o Plaer (Hedonisme) 

■ Ex: Felicitat de la major quantitat de gent possible (Utilitarisme de Mill) 

○ Deontològica (Deon = Deure): Planteja forma (què he de fer) pero no si és bona o                

dolenta 

■ Obligació (es pot incumplir) =/= Necessitat (no es pot incumplir 

http://www.alcoberro.info/planes/kant0.htm 

■ Kant: (Deure absolut) 

● El deure haurien de ser formulat a partir d’un imperatiu categòric:           

Màximes que poden esdevenir universals ja que no tenen falles ni           

situacions concretes on s’hagi d’incumplir aquest deure. 

○ Problema: No té en compte situacions concretes       

(Imperatiu hipotètic), es pot contraure a si mateixa i no hi           

ha lloc per a inclinacions 

● Regla d’or = Imperatiu hipotètic 

http://www.alcoberro.info/V1/etica6.htm 

● Quatrilogi del deure: 

○ Tradicionalment es considera que el concepte de deure        

inclou quatre facetes que estan implicades entre sí: 

i. Saber: que implica actuar i gestionar. El saber        

afirma l'acció. Només hi ha deure quan el subjecte         

sap què vol. 

ii. Voler: que implica la bona voluntat. Només hi ha         

deure quan la voluntat vol expandir-se per a fer el          

bé. 

iii. Poder: que implica fer atenció als medis i als         

contextos del voler. En la modernitat tot deure ha         

de plantejar-se com actuar en la incertesa i en la          

provisionalitat. 

iv. Esperar: que, per la seva banda, retorna al saber i          

l'implica. Fer quelcom és una virtut. L'esperança       

implica que en moure'm pel deure tinc accés a una          
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certa saviesa. L'esperança, des d'Aristòtil, implica      

caràcter i educació en els hàbits. 

○ Aquest quatrilogi indica l’autonomia que té l’humà de        

poder decidir per si mateix, de ser lliure de fer-ho i de, per             

tant, poder raonar sense cap tipus d’influència externa        

imposada. Només els humans són capaços de poder        

realitzar aquestes accions i, per tant, de tenir autonomia. 

○ Intuïcionisme (Basada en creences) 

○ Emotivisme (Basat en emocions) 

○ Descriptivisme (Tria feta a partir de Causa-Efecte, descriure és valorar) 

○ Ètica aplicada (a les necessitats i les circumstàncies de la vida social) 

■ Bioètica 

■ Drets animals 

■ Pacifisme, desobediència civil i violència 

■ Negocis 

■ Tecnologia 

 

http://www.alcoberro.info/planes/tecnoetica.htm (Tecnoètica) 

● Derivació de “ètica de l’enginyeria” (ètica professional) 

○ Qualsevol aplicació ha de tenir un codi ètic 

● Societat en una nova era: Tecnòpoli (Neil Postman) / Telèpoli (Javier Echevarría) 

○ Societat de la informació 

■ Necessitem combustible en forma d’informació (Saber és poder) 

■ Nova lògica que no cal que sigui els desitjos humans 

● Imprevisible 

● La tecnologia fa que la necessitem 

● “Tecnòpoli elimina les alternatives a ella mateixa (...) No les          

converteix en il·legals. No les converteix en immorals. Ni tan sols           

les converteix en impopulars. Les fa invisibles i, per tant,          

irrellevants. I ho fa redefinint el que volem dir per religió, art,            

família, política, història, veritat, privacitat, intel·ligència, de       

manera que les definicions que en fem encaixen en les necessitats           
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que té. En altres paraules, Tecnòpoli és una societat totalitària.          

(Tecnòpoli, p.57).” 

■ 1. És una societat homogènia i de masses, en què els individus són             

valorats no com a tals sinó com pertanyents a un grup (bàsicament el dels              

consumidors…). 

● Com tot està universalitzat, les cultures s’uneixen entre sí i es           

transmeten arreu del món 

■ 2. És una societat basada en la tecnologia. L'element que la defineix és             

-com mai fins ara- el coneixement. 

■ 3. És una societat que presenta una extensió dels signes desconeguda           

fins ara. La relació natural i immediata amb les coses, que havia anat             

disminuint progressivament, gairebé s'ha esvaït. Pràcticament només ens        

relacionem amb signes (símbols) de coses, però no amb les coses           

mateixes. En aquest sentit hom pot parlar de societat virtual. 

■ 4. És una societat de sector terciari, en què l'oferta es fonamenta en una              

energia barata i a l'abast de tothom. 

● El treball està destinat a convertir-se en deixar les tasques més           

complexes als humans i les més simples als robots 

○ Atenció al client 

■ 5. És una societat basada en el moviment constant d’informació. Sense           

canvi físic (viatges) o cultural (modes, entreteniment) no es concep avui           

una comunicació significativa en que la novetat val "per sí mateixa" i no             

pel que ens afegeix. 

● Concepcions del robot respecte l’animal màquina de Descartes (Hans, Jonas, "Aspectos           

filosóficos del darwinismo", publicada dins El principio vida. Hacia una biología filosófica            

(Ed. Trotta, Madrid, 2000): 

○ L'animal màquina cartesià és una joguina, un instrument mecànic per distreure's, 

però no per treballar com el robot. 

○ L'animal màquina cartesià s'insereix en una teoria dualista del coneixement; en 

canvi, el robot és una unitat, purament material i implica una concepció 

materialista del món. 
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○ L'animal màquina cartesià no ens fa pensar que tingui una interioritat, és un cos 

sense psique que simplement executa un programa; el robot, en canvi, sembla que 

"pensi". 

 

● Qüestions a tractar 

○ Intimitat (Cookies) 

○ Vandalisme 

■ Ètica Hacker 

● Ètica aplicada als hackers (El qual pensa que:) 

○ La informació ha de ser lliure i ha de poder-se transmetre           

amb totalitaritat i ilimitacions (Codi obert) 

○ Desconfia de les autoritats i promou la descentralització 

○ S’han de jutjar pel que fan, no pel que són (en relació a             

títols, edat, raça…) 

○ Pot crear art i bellesa dins d’un ordinador 

○ Els ordinadors poden canviar el món a millor 

● Considerats Moviment social, ja que: 

○ Colectiu no institucionat 

○ Mínima organització (Gurús) 

○ Proposa canvis socials 

○ Contrari a les normes establertes 

○ A llarg alcanç 

○ Capaç de persuadir 

○ Dret al coneixement 

○ Relació públic/privat 

○ Consideració moral dels híbrids (Ciborgs) 

○ Valoració moral de nous sentiments provocat artificialment (Ex: Cibersexe, viatjes          

virtuals) 

○ Deures objectius? 

 
Unió Europea (UE) 

http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf (Estaments que haurien de 

respectar els robots) 
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● En aquest document es recullen diferents pautes que s’hauran de tenir en compte a l’hora 

de realitzar un codi ètic en relació als robots. Es podria dir que és l’últim estament d’ètica 

de màquines. 

● Les màquines a les quals se’ls pot aplicar aquests estaments són: 

●.1. AI amb “Deep learning” 

●.2. Mechatronics avançats (AI, deep learning, ciència de dades, sensors, connectada a 

la “Internet de les coses” i amb una enginyeria mecànica i elèctrica) 

●.3. Robots que poden desenvolupar “autonomia” i, per tant, crear i realitzar tasques 

sense la decisió humana 

●.4. Robots que poden desenvolupar interaccions humanes (Digital Twins, Cobots) 

● Incògnites que surgeixen 

●.1. Seguretat: Prevenció de riscs i prejudicis 

●.2. Responsabilitat moral humana 

●.2.1. De qui seria la culpa en cas d’error? 

●.2.2. Hauriem de parlar de culpa compartida? 

●.3. Regulació i inspecció de les normes actuals 

●.4. Decisions democràtiques 

●.4.1. Els robots podrien tenir avantatges davant les persones amb propòsits 

comercials o polítics 

●.5. Transparència 

●.5.1. Quins valors serveixen per als robots? 

●.5.2. Quins valors s’han d’ensenyar a la gent? Com s’han d’organitzar les 

societats? 

●.5.3. Com podem fer que les màquines no discriminin ni separin la societat en 

“diferents tipus de persones” sense tenir en compte els drets d’igualtat i 

llibertat? 

● No podem considerar que les màquines siguin autònomes en el sentit ètic kantià de la 

paraula, ja que la autonomia dels humans de poder escollir per ells mateixos, 

d’autolegislar-se i d’autoliderar-se no la podrà obtenir mai una màquina. 

(http://www.alcoberro.info/planes/kant30.html) 

● Els robots no poden considerar els humans com dades o objectes, sinó com a éssers vius 

amb la nostra pròpia dignitat 
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● Ha de ser l’humà qui escolli per a què s’utilitzarà la tecnologia, no importa quan poderosa 

una màquina pot ser. Per tant, també hauria de sotmetre's a les conseqüències de les accions 

d’aquest. 

● “Dilema del tranvia” 

●.1. La possible ètica que es pot utilitzar en, per exemple, vehicles autònoms és la 

utilitarista (tenint en compte varies dades) 

● Hauriem de donar a una màquina un arma? Sí, pero supervisat 

● Em de saber distingir entre una AI i un ésser humà 

● Haurien d’haber limitacions d’una AI en el cas de que vulgui suggerir a un usuari basant-se 

en els seus gustos? 

● Punts on s’han fet ja normes: 

○ http://standards.ieee.org/news/2016/ethically_aligned_design.html 

○  https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx 

○ http://www.aies-conference.com/ 

○ https://www.partnershiponai.org/ 

○ https://openai.com/ 

○ https://futureoflife.org/ai-principles/ 

○ http://nouvelles.umontreal.ca/en/article/2017/11/03/montreal-declaration-for-aresp

onsible-development-of-artificial-intelligence/ 

● Problema: Punts de vista. No tothom tracta el problema amb la mateixa prioritat. 

● Per tant, es proposen diferents prerequisits inviolables que s’han de tenir en compte en 

aquest tipus de documentació: 

○ Dignitat humana 

■ Els humans són prou dignes de ser respectats 

■ Les màquines han d’estar limitades en les seves determinacions i 

classificacions davant la gent. 

■ Els humans tenen la legalitat de saber si estan davant d’un humà o d’un 

algoritme avançat i decidir segons el criteri d’aquests. 

○ Autonomia 

■ Llibertat de l’individu 

■ La màquina no pot interferir en la llibertat i el control de l’humà sobre 

aquesta i, per tant, l’han de respectar. 

○ Responsabilitat 
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■ Els sistemes “autònoms” haurien de servir el bé social global i el bé 

mediambiental i, per tant, han d’anar d’acord amb la plurilaritat dels drets 

humans 

■ Les AI i els robots no haurien de tenir riscs innacceptables de fer mal a les 

persones i no haurien de reduir ilegitimament opcions i coneixements als 

ciutadans, al contrari. 

○ Justícia, equitat i solidaritat 

■ Les AI haurien de contribuir en el bé global, comú i igualitari. Qualsevol 

dada discriminatòria hauria de ser eliminada. 

○ Democracia 

■ Decisions clau del desenvolupament d’aquest tipus de maquinària hauria 

de sortir d’un debat democràtic i de la votació del públic. 

■ La gent hauria de ser educada en les noves tecnologies i les seves 

implicacions ètiques per entendre els riscs i les oportunitats que 

comporten. 

○ Imperi de la llei i comptabilitat 

■ Les persones han de tenir la protecció de la llei davant dels robots 

“autònoms”. 

■ Els governs ha de proporcionar solucions robustes en cas d’una infracció 

d’aquest tipus ocurreix 

○ Seguretat física i mental 

■ Les màquines han de ser examinades, provades i comprovades de que 

aportin: 

● Seguretat externa de l’entorn i els usuaris 

● Seguretat interna i confiança (ex: contra hackers) 

● Seguretat emocional de la interacció de màquina i humà 

○ Protecció de dades i privacitat 

■ Totes les dades adquirides pels robots han de passar les diferents 

regulacions existents de dades per controlar-les. 

■ Les persones haurien de tenir el dret de no formar part d’aquest sistema si 

es necessari 

■ S’haurà de discutir: 

● Dret al contacte humà significant 
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● Dret a no ser catalogat o analitzat. 

○ Sostenibilitat 

■ La tecnologia AI ha de viure amb les precondicions bàsiques de la vida en 

el planeta, la prosperitat continua dels homes i la preservació d’un bon 

entorn per les futures generacions. 

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180417/442631680924/derechos-robots-ue-persona-ele

ctronica-ia.html 

http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/debate-abierto-en-la-union-europea-deben-ser-los-rob

ots-respon_201806095b1c38900cf212a7b298401b.html 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT

%2bA8-2017-0005%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 

http://www.robotics-openletter.eu/ 

 

Entrevista Revista Forbes a Julie Carpenter 
https://www.forbes.com/sites/patricklin/2016/02/01/relationships-with-robots-good-or-bad-for-hum
ans/#7f1b80647adc 

● Introducció: 

○ Com avança la tecnologia, les relacions màquina-humà estan tornant-se més          

evidents. 

○ Això pot provocar problemes de sobredependència o afecte dels humans amb les            

màquines que, per exemple, poden semblar humans o animals; per tant, poden            

haver problemes respecte amb la possible absència dels robots. 

● Entrevista amb Julie Carpenter  

○ (PhD en Ciències de l’aprenentatge + Experta en temes de relació humà-màquina) 

○ Va escriure llibre sobre les relacions màquina-humà en ambients bèlics 

 

○ Q1: El seu llibre de robots parla més d’humans 

○ A1: Jo vull estudiar les experiències individuals i aprenentatges que els humans            

realitzen davant d’aquesta relació, per així buscar patrons en relació a l’ètica            

comuns entre totes les experiències. 

 

○ Q2: Perquè va escollir els ambients bèlics com a escenari per fer els seus estudis? 
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○ A2: Els factors d’estrès davant les situacions en relació a factors com            

l’entrenament militar, la separació dels éssers estimats o el benestar tant teu com             

del teu voltant poden provocar diferents reaccions davant l’afecte entre les noves            

tecnologies i els soldats. Tot i que els robots siguin eines, poden provocar una              

adhesió personal bastant important. 

 

○ Q3: Descobriments importants 

○ A3: Tenen clar que els robots son eines i màquines; però això no impedeix que               

tinguin interaccions socials o pseudo socials. Tot i que no tinguin formes            

biològiques (i més simples), els usuaris tenen una familiarització important i un            

íntegrament de la seva personalitat amb el robot, fent que conèixer les seves             

qualitats i limitacions sigui essencial. Alguns fins i tot els consideren com a             

extensions físiques del cos o “les meves mans”. La pregunta predominant aquí va             

en relació a com les persones reaccionaran quan aquests robots tinguin una forma             

més humanoide o animal, i quina serà la relació en diferents ambients de treball a               

llarg termini. 

 

○ Q4: Perquè un humà sentiria afecció per una màquina (i més si aquesta no sembla               

humana o animal) 

○ A4: Una de les maneres d’afecte que tenim les persones amb objectes va en relació               

a les històries, sensacions i experiències que hem experimentat amb aquests. Els            

factors, però, que creen aquests llaços són la semblança que tenen les màquines als              

humans i la freqüència i el context de l’ús que se’n fa (ja que estan substituint als                 

humans en segons quina acció). També tendim a donar característiques d’éssers           

orgànics a màquines amb capacitats d’autonomia, independència, intenció i         

llibertat de moviment. Depenen de com interactuem amb les màquines, tindrem           

diferents llaços que ens apropin; i aquests llaços aniran evolucionant al igual que             

els robots ho fan. Tenim un futur incert per davant. 

 

○ Q4: Per què penses que és bo que hi hagi relacions afectives entre humans i robots                

(respecte a una referència que diu que “tenir aquest tipus de relacions podrien ser              

considerades útils i sanes”) 
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○ A4: Penso que seria sa quan és útil i no perjudicial per l’humà (com a resposta                

general), i penso que aquestes relacions afectives ocurriran de manera natural, vist            

que hi han relacions tant robots que estan preparats per aquest tipus de relacions,              

com aquells que no tenen cap tipus de sociabilitat. Una situació hipotètica que             

penso possible és aquella en la que el robot pot ser un substitut per practicar               

situacions socio-emocionals amb un entrenador o guía humà que pot utilitzar el            

robot com a medi o eina, el qual pot passar més tard a ser situacions entre humans,                 

ja que un robot pot imitar infinitament i sense jutjar-ho diferents patrons i             

personalitats humans i, sabent que les persones saben quan una màquina és, de fet,              

una màquina, aquestes situacions poden fer que millorin les interaccions amb el            

robot i, per tant, es perdin inhibicions; però és necessari que hi hagi un humà, ja                

que els robots no seran capaços de comprendre completament les emocions           

humanes, ja que no sabem què significarà tenir un robot totalment i certament             

inteligent. Quan una persona comença a agradar-li un objecte, tenen menys           

possibilitats d’abandonar-lo o disociar-lo, fent que sigui menys probable que          

s’ignorin o es tractin malament en cas de que, per exemple en els robots cuidadors,               

demanin al pacient que es prengui un medicament. Poden utilitzar-se com a            

persuadidors i, per tant, eines útils. 

 

○ Q5: Per què penses que seria dolent que hi hagi relacions afectives entre humans i               

robots 

○ A5: Els problemes venen quan això interfereix en la salut de l’usuari (i, per tant,               

els llaços es tornen extrems), i alguns exemples d’això es poden veure com a              

trames de moltes pel·lícules de ciència ficció. Són com espases de doble fil: per              

una estima davant d’un robot, això pot provocar males emocions com pèrdua,            

dependència o solitud quan aquesta es perd (com passa quan es perd un objecte              

apreciat o, en el cas dels soldats, es trenca un robot dins la guerra) i que depenen de                  

la sensibilitat de la persona i de com percibim els robots, si com a eines, amics,                

mascotes o iguals, éssent el límit que els considerem pertenences i, ergo, insanes             

com a substituts a llargs terminis (com és el cas de robots teleoperats per humans,               

que podríen provocar decepció i negació pels usuaris, ja que no tenen contacte             

directe amb l’humà). 

85 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

Robots als llocs de treball 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/robots-oportunitat-o-amenaca/video/5763129/ 

“Robots”, 30 minuts 

https://motherboard.vice.com/es/article/784ppe/el-futuro-del-trabajo-con-robots-es-el-futuro-del-ca

pitalismo 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/z4m38a/dont-fear-the-robots-taking-your-job-blame-the

-monopolies-behind-them 

https://www.marcvidal.net/blog/2017/9/19/los-robots-no-son-lo-peor-preocpate-de-los-cobots 

● Robots: Oportunitat i amenaça a l’hora. 

○ Porta passant des de fa anys. No ens adonem de l’abast i la potència d’això. 

○ No parlem de robots humanoides. Aquest problema també el provoquen Google           

(amb la substitució de varies funcions d’empreses), amb l’Excel… 

○ Patiran els que tinguin treballs tant rutinaris com especialitzats (ex: Contable,           

Radiòleg…); però no aquells que puguin afectar vides o que tinguin un caràcter             

creatiu (com per exemple metge, cirurgians, jardiners, taxistes…) 

○ 47% de llocs de treball automatitzats. 

○ Robots ens porten a un món on no caldran treballs precaris (poc estables,             

insatisfactoris…), on la gent tindrà treballs més al servei de les persones i on la               

nostra qualitat de vida millorarà. Creació destructiva de llocs de treball. 

○ Problema: Capitalisme i Monopolis que arribaran a controlar el món amb els seus             

productes tecnològics. 

○ Possible necessitat d’una nova economia que no es basi en el treball, canvis en              

aquest. 

○ Espanya no està preparada per treballar amb robots: 

■ Massa gent sense estudis, amb treballs substituits per màquines 

■ Massa gent amb masses estudis i sense llocs de treball 

● Hauriem de deixar que la gent pogués crear el seus propis robots, o haurien d’estar               

restringits? (Codi obert) 

○ Hackers i Trolls 

■ AI creades a Twitter 

■ Chatbots 
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Robots a Catalunya 

http://www.ccma.cat/324/lhospital-de-granollers-acull-una-prova-pilot-per-introduir-robots-intellig

ents-en-la-vida-de-les-persones-grans/noticia/2787626/ 

https://vimeo.com/264989948 

● Hospital de Granollers 

○ Participa en l’avaluació i coneixement clínic per poder preparar el software i les 

eines que ha de tenir el pilot 

○ Aporta la visió del pilotatge amb 24 pacients durant 3 dies 

■ Alguns eren bastant autònoms però amb complicacions per a tasques més 

complexes -> No podien viure totalment sols i necessitaven supervisió 

familiar 

● Fundació Privada Hospital Asil de Granollers -> Centre Geriatric Adolfo Montañà, centre 

socio-sanitari per a gent de la 3ra edat on es treballa amb la premisa de l’autonomia dels 

pacients. 

○ A la 3ra planta, s’ha instalat un nou aparament inteligent, on s’ha realitzat l’estudi 

pilot 

■ Sensors 

● Obertura de portes i armaris 

● Detecció d’ús d’electricitat, electrodomèstics, persianes, llums, 

temperatura… 

■ Donatello 

● Robot propi 

● Mesura diferents patrons d’activitat 

○ Velocitat de moviment 

○ Temps d’aixecada del llit o de la cadira 

○ Detecta la consumpció de la medicació donada pel metge 

○ Imporant la coordinació dels enginyers per poder començar el pilotatge real 

○ Supervisat per una enfermera de recerca 

■ Feien proves de caminar 4 metres a l’apartament o de dirigir al Donatello 

amb un iPad al metge, per exemple. 

○ Els pacients eren els que controlaven el robot 

■ Felicitat 

■ Seguretat 
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■ Autonomia i automatització 

■ Prefereixen a un robot que algú desconegut 

■ Volen intimitat 

■ Alguns tracten al Donatello com si fossin mascotes 

■ Per part de la familia, control sense cap tipus d’intrusió 

● Projecte europeu RADIO (Robots in Assisted Living Evironments) del programa Horizon 

2020 (iniciat l’any 2015). 

○ Busca solucions no intrusives (que no se sentin monitorats, de supervisió constant 

ni que substitueixin les persones per robots), eficients, viables i modulars de 

l’envelliment independent.  

○ Robots (Donatello) i domòtica (apartament inteligent) per a que puguin viure sols 

el màxim temps possible 

○ Degut a problemes de soledat o discapacitat, necessiten supervisió i, a vegades, els 

recursos humans no estan disponibles. 

○ També es pot veure si la tecnologia pot guardar i grabar diferents variables al viure 

amb pacients del centre. 

https://www.social.cat/noticia/3947/robots-per-millorar-latencio-a-persones-amb-discapacitat 

● Fundació Ave Maria a Sitges (Garraf) (2013) 

○ Nao 

■ Robot humanoide 

■ 58 cm 

■ Reconeix cares i sons 

○ Implementar la tecnologia en la vida de les persones grans. 

 
Estudis 
Granny and the robots 

● Els robots tenen efectes tant positius (ex: permeten abastir les necessitats tant dels 

cuidadors com dels necessitats) com possiblement negatius (com la demigració, la 

infantilització i l'objectificació de, en aquest cas, la gent gran; la manca de privacitat...) 

● La falta de contacte humà en cas de que la majoria d'accions siguin substituides per robots 

amb un propòsit específic i que aquests no siguin controlats pels usuaris dels robots 

provoca més risc de desenvolupar enfermetats com ara l'alzheimer, la demència i l'estrès (a 

través de, en el cas de l'estrés, la alliberació d'occitocina) 
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● Pot comportar que s'hagi d'humanitzar i donar sentiments al robot, comportant el risc de 

que es rebeli i de que pensi emotivament. 

● Com es podría donar sentiments vertaders a un robot? Realment seríen auténtics si se'ls 

donessim preprogramats? 

 

● Segons un estudi de Friedman i Kant del 2003, es va arriba a la conclusió que hi han 12 

valors humans implicats en el desenvolupament tecnològic: benestar, propietat, privacitat, 

llibertat de prejudicis, ús universal, confiança, autonomía, consentiment informat, 

seguretat, identitat, calma i sustenibilitat medioambiental. 

● El robot no hauría de ser un denigrant per a la gent que cuida, és a dir, que un robot cuidi 

d'una persona no significa que s'estigui deixant el "trabajo sucio" per una màquina ni ha de 

significar perdre sociabilitat. Deixar els avis en contacte total de robots pot considerar-se 

no ètic i fins i tot cruel, ja que normalment els que necessiten d'assistència humana es 

consideren "objectes". 

● Per poder augmentar la quantitat d'independencia o control dels que utilitzen robots, 

haurien d'estar comandats per l'usuari del robot i, a la vegada, una rutina predeterminada 

pels encarregats i unes limitacions en cas de que la vida de l'usuari empitjori; però tampoc 

sense treure-li la seva llibertat total, doncs, depenent de com estigui programat, pot 

provocar que es torni autoritari i, fins i tot, que transformi l'habitatge o l'entorn de l'usuari 

en una presó. 

● També pot ser que els avis vulguin l'assitència d'un robot en cas de fer accions més 

privades com ara anar al lavabo o banyar-se. Tot i això, també ha de ser l'usuari el que 

controlés quan o no pot un robot monitorar-los per així poder mantenir la seva privacitat 

(en cas de que no estigui capacitat, hauria de ser un familiar proper qui controlés les hores 

del monitor) 

● S'hauria de buscar la manera en la que un robot pugui saber o no quan una situació és 

perillosa o no en base a unes condicions imposades tant en el seu codi com per l'usuari i el 

cuidador. 

● Els robots mascota han provocat una reducció en els nivells de solitud i estrés dels avis i un 

augment en la sociabilitat tant entre altres usuaris del grup com entre els familiars al 

donar-lis un focus d'atenció; però això pot estar degut a que l'alternativa al robot no sigui 

estimulant. A més, els cuidadors afirmen que animals de joguina són més populars i que es 
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perd l'interés en el robot al cap d'un mes; ergo un robot d'aquest estil no pot ser un substitut 

a una companyia real i humana. 

● El deixar a l'avi distret amb la joguina pot suposar una infantilització d'aquest, ja que se'l 

tracta com a un nen a qui s'ha de mantenir així per a que no molesti o com si estiguessin 

tenint una segona infancia. 

 

● Per a que un avi es pugui beneficiar del robot mascota de manera significativa sense pensar 

que és una joguina, aquest hauria de delusionar-se i pensar que el robot es real o, com a 

mínim, antropolitzar-lo. Encara que sembli negatiu, es un fet que els humans realitzem per 

tal d'enganyar-nos i ser més feliços (ignorancia = felicitat) 

● Els robots son més acceptats que les joguines, tot i que siguin molt similars, ja que el robot 

es podría comparant com "La maquina guai de l'avi". 

(Vídeo més extens:https://canal.uned.es/video/5a6f5c05b1111f967a8b45fd) 

♠ El que diferencia una joguina d'un robot es que el robot serà capaç de mostrar emocions (en 

especial dolor i felicitat), provocant canvis d'actitud i comportament entre els dos objectes. Els 

robots de companyia actuals s’haurien de considerar eines de treball, i no substitucions completes o 

semicompletes dels ajudants. 

♠ El que faria que un robot fós un humà seria el fet de donar instints; pero no es podrà donar el 

mateix nivell que un humà, ja que es produiria una paradoxa: el robot sempre tindrà superioritats a 

l'humà (ja que es millorable, molt més inteligent [i, per tant, poden trobar formes de funcionar], 

curable i, per tant, un ésser inmortal) i el robot hauria de ser inferior. El robot no funcionarà en la 

mateixa societat que l'humà perquè no tindria el mateix complex codi ètic que l'humà, i, en cas de 

que sigui autodidacta, ha de tenir una limitació i normes; ja que podría considerar la mort d'una 

persona com a opció viable per, per exemple, millorar la qualitat de vida de la Terra. Tot i això, 

també s’han de fer drets universals robótics per evitar problemes racistes i de maltractament 

intencional. 

 

The Future of Robot Caregivers 

https://www.nytimes.com/2014/07/20/opinion/sunday/the-future-of-robot-caregivers.html 

● S’ha considerat els robots, amb la creixent sofisticació, com a un possible substitut a les               

persones que s’encarreguen de cuidar a les persones de la 3ª edat i com a una possible                 

solució a la solitud i la dishabilitat, ja que aquests poden ser millors que un humà que pot                  

arribar a ser abusiu, negligent o en el que no es pugui confiar i el treball de cuidador és                   

90 

https://canal.uned.es/video/5a6f5c05b1111f967a8b45fd
https://www.nytimes.com/2014/07/20/opinion/sunday/the-future-of-robot-caregivers.html


 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

tediós, incòmodament íntim, mal pagat tot i éssent quasi 24/7. A part d’això, es veu que es                 

necessiten de robots per poder abastir la creixent població de gent de la 3ª edat, ja que ens                  

poden ajudar al substituir estratègicament a les persones. 

● Tot i això, algunes persones prenen conclusions escèptiques i, de vegades, amb ràbia, ja              

que pensen que aquest no és l’exemple que hauríem de donar, doncs s’apropa al de donar-li                

l’iPad al nen per a que s’entretengui, malgrat s’hagin vist resultats positius tant amb robots               

de prova com amb contactes entre humans amb màquines. 

 
Robotic Nurses 

https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions

/robotic-nurses/index.html 

1. Com que hi han hagut millores dins de l’automatització de les màquines i la              

tecnologia (i de la salut), la gent ha pogut mantenir els seus interessos en els treballs i                 

hobbies, deixant de banda, per tant, la idea de tenir molts fills. Això ha provocat que                

la població amb una edat superior als 65 anys hagi augmentat exponencialment            

respecte a les persones amb capacitat de treballar (i no té possibilitat de que es               

redueixi a aquest ritme). 

2. Els qui sofreixen més aquest problema són els japonesos, doncs aquests tenen la major              

esperança de vida del món (amb un 30% de la població tenint una edat superior als 65) i                  

també tenen una natalitat molt pobra (1.2 naixements per dona); això ha provocat que la               
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piràmide de població hagi augmentat a la part superior i s’hagi reduït a la part inferior.               

 

Per tant, no hi ha ni gent que pugui cuidar a la gent gran, ni gent que pugui treballar                   

per pagar el deure de les pensions d’aquestes (el qual també està creixent a mesura que els                 

avis ho fan). 

La gent jove està buscant solucions a aquest problema; però s’han de buscar alternatives. 

3. Una de les solucions proposades té a veure amb una introducció de “Robots enfermera”              

dins dels hospitals, amb els quals, en el cas dels japonesos, es podrien estalviar uns 21                

bilions de dòlars en gastos de sanitat cada any. Ja s’estàn dissenyant robots que semblen i                

parlen com humans (Android demo); però actualment només existeixen robots capaços           

de produir tasques simples amb programació prèvia d’un supervisor perquè un robot            

totalment integrat i autònom provocaria un problema ètic sever que requereix que es             

crei un codi ètic. 

4. Un robot enfermera ha de ser capaç de realitzar decisions difícils diàries, sempre             

tenint en compte que ha de cumplir amb la seva programació ple-establerta i ha de               

respectar els pacients. Per posar un exemple, si un robot ha de recordar que un pacient                

s’ha de medicar i aquest es nega, ha de trobar si aquesta raó podria ser perquè, en aquest                  

cas, el medicament faci mal en comptes de curar-lo. Un altre cas podria ser quan el pacient                 

afirma fer-ho, però s’oblida; aleshores deixar el robot vigilant podria ser una falta de              

privacitat. Tampoc es pot reemplaçar totalment el contacte humà dins d’un robot. 

5. Un altre problema ve que implica que, actualment, un robot no té la capacitat de               

realitzar accions amb el mateix raonament i lògica que un humà (ja que només pot               

triar entre un “sí” i un “no”). 
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El robot hauria de ser capaç de reconèixer senyals no verbals per poder arribar a una                

conclusió. 

6. En situacions ambigües, el robot hauria de ser capaç de realitzar un sobre-raonament             

(o meta-raonament, com menciona el Dr. Gert-Jan Lokhorst) dins del raonament sobre si             

una acció és correcta o no, és a dir, hem de ser capaços de programar un raonament ètic                  

del robot (tenint en compte principis inviolables) sobre el raonament ètic. A partir d’aquí,              

s’ha creat la anomenada “Teoria de la falta d’informació”, on el robot serà capaç de               

pensar si pot realitzar una acció o no depenent de la informació que tingui,              

normalment obtinguda a partir d’assaig i error. En aquest cas, si un robot enfermer veu               

que la resposta negativa davant d’un pacient que s’ha negat a prendre medicina no és               

suficient informació com per poder fer una decisió, podrà, per exemple, notificar a un              

metge del problema i decidir per ell. 

7. Actualment els robots no són tan sofisticats com el prèviament mencionat; tot i això; alguns               

robots com Pearl ja tenen sistemes similars als parlats anteriorment. 

 

● Crec que els robots, per a que la gent no s’espanti, s’han d’integrar lentament, és a dir, 1r                  

amb un nivell depenent de l’humà (com a ajudant controlat) i després com a ajudant               

automàtic, però controlat. A partir d’aquí, la gent s’acostumarà i, per tant, no hi haurà un                

impacte gaire notori en aquest sentit. 

 

Faneuil Hall Boston - The ethics of apps and smart machines 

https://www.youtube.com/watch?v=6UScJ080uAA 

“Can machines outthink us? Grading apps, dating apps” 

● Les aplicacions d’avaluacions (de notes d’examens) permeten realitzar-les de manera          

objectiva i justa, sense cap tipus d’implicació emocional i/o fatiga per part de, per exemple,               

un professor, després d’haver corregit 80 exàmens. 

● El professor hauria d’estar al 100% quan realitza la seva feina; però això no passa. Tot i                 

que la feina dels jutges hauria de ser totalment imparcial i objectiva, estudis de jutges               

d’Israel demostren que la única diferència predictora era el temps del dia: la fatiga del jutge                

al llarg del dia alteraba les probabilitats de les persones. 

● Les aplicacions, però, al ser tan imparcials, cap la possibilitat de que no puguin cambiar               

d’opinió, ni tampoc arribaran a tenir la mateixa complexitat cognitiva i emocional de             

l’humà. Voldries ser evaluat per una màquina o preferiries un jutjat de 12 persones? 
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● Aplicacions de cites: Confiaríes en una màquina per a que et dones la parella perfecta o                

preferiríes confiar en els pares? 

● Alguns pensen que necessites cor, ànima i cos per poder realtizar bones decisions.             

Necessiten confiança; les màquines fan por, són molt incertes. Altres pensen que ha de ser               

el destí, l’accident i la imperfecció el que ajudi a trobar l’amor. Les màquines no pensen en                 

experiències personals, només busquen coincidències i, per tant, treuen la humanitat d’una            

relació. “És massa perfecta”. Però podria una aplicació crear accidents? 

● Els humans volem controlar les nostres vides, fins i tot ens quedem curts i volem controlar                

les dels altres. Si no ens parem a observar, ens perdem moltes coses de la vida. 

 
Xerrada Ètica Cosmocaixa 
ROBOTS QUE PRESCRIUEN I CUREN? MÀQUINES QUE CUIDEN? 

 
Dia: 10/10/2018 

Participants (en la imatge, d’esquerra a dreta) 

● Lydia Feito Gran: Professora en     

bioètica a la Facultat de Medicina      

de la Universitat Complutense de     

Madrid 

● (Moderador) Michele Catanzaro:   

Dr. en física i divulgador científic  

● José del R. Millán: Director de      

l'Brain-Machine Interface Lab a    

l'EPFL a Lausanne 

 

Tòpics 

➔ Exemples de robots a la exposició 

◆ Michele: 

● Besti: Mà robòtica que ajuda a alimentar a una persona amb una cullera 

● NAO: Utilitzat amb persones autistes 

● Secció d’implants, marcapasses, pròtesis 

● Hands of hope - Mans que s’activen amb el cervell 
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➔ Inici: On som? 

◆ Michele 

● Quan es parla de robòtica de salut, es pot pensar molt en ciència ficció;              

però es pot veure que ja són realitat. 

● Donen una idea de quant actual és el tema. 

◆ Lydia: 

● Robots Quirúrgics per utilitzar en operacions amb precisió (Microcirugia) 

● Robots que ajuden a donar la medicació als pacients o ajudar amb la             

movilitat de les persones 

● Robots cuidadora: Dissenyats per poder realitzar accions de cuidat i          

atenció a persones que estan en una condició fràgil (amb demències, de la             

3ra edat…) 

● El món de la robòtica s’està expandint molt en el món de la salut. 

◆ José: 

● Les cadires de rodes monitorades amb un mínim sentit d’autonomia o           

coneixement de l’entorn 

● Ús de components robòtiques per poder retornar moviment a accions que           

abans no eren possibles de realitzar per culpa d’una pèrdua de connexions            

nervioses o lessions medul·lar. No existeix en la vida quotidiana; però si en             

el laboratoris. 

● Tecnologies de reeducació de moviments per a gent que ha patit un infart             

(Com ara exoesquelets o estimuladors amb electròdes). 

● Quan una invenció comença a estar en la vida quotidiana, deixa de ser part              

d’un pensament artificial. El que avui pot semblar molt lluny, demà pot            

arribar a ser una realitat. 

● Objectiu del debat: Opinió colectiva de com volem que sigui la societat del             

futur. Quins valors volem que estiguin en el futur 

● Primer s’ha de demostrar que són tecnologies vàlides i segures per als            

pacients 

➔ Inici: On podem anar? 

◆ Lydia: 

● S’avançarà molt en robots amb capacitats d’interacció socials i de “sentir           

empatia” (Per exemple poder mantenir contacte visual, fer veure que ens           
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estan escoltant, tècniques de llenguatge) per a que semblin més propers. Es            

necessita que tinguin aquest espai de comunicabilitat ja que estaran tractant           

amb nens i gent adulta. 

● Cyborgs: Modificacions en el cos per poder fer millores en les capacitats            

físiques i mentals. 

◆ Michelle: 

● Es pot veure que els robots estan passant de ser només confinats dins d’una              

fàbrica cap a fora, el món social 

● Exemples a comparar: Braços de fàbrica aïllats en contrast amb el braç            

robòtic KUKA (que està pensat per interactuar amb les persones) 

◆ José: 

● Això no significa que els robots no vagin a desaparèixer; evolucionaran           

minoritàriament. 

● Els robots que començaran a aparèixer són els que estan dins de nosaltres.             

Comporta molts elements d’ètica: Quan serem només robots i quan serem           

persones? Quan és justificat tenir una pròtesi i quan no? La pròtesi només             

ha de suposar una suplantació o podrem tenir la “supermà” amb 10 dits o              

un 3r braç? 

➔ Inici: Quan arribarà? Quan falta? 

◆ José: 

● Si observem els robots, totes les màquines de l’exposició són rígides. En el             

cas de les articulacions i les pròtesi, necessitem primer averiguar una           

manera de trobar una estructura flexible, dúctil i rígida a la vegada per             

poder-se comparar a la del nostre cos. 

● També cal veure com podem fer per interpretar els nervis del cervell a la              

pròtesi i com s’estructurarà 

◆ Lydia: 

● També hi han limitacions de concepte. Hi ha coses que, simplement, no            

es poden implementar en una màquina (Com per exemple la relació           

ment-cos que tenim i que, probablement, és difícil de concebir com a            

possible) 

● No podem fer que siguin totalment vertaders; sempre seran una          

simulació (entenen per vertader el que és humà). Ens estem replantejant           
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pensaments filosòfics: què entenem per natura humana o llibertat? Molts          

conceptes s’estan replantejant perquè ara som capaços de simular-ho. 

● Límits ètics: Realment volem realitzar tot els projectes robòtics planejats? 

● Autonomia: Des del punt de vista moral, autonomia també es pot entendre            

com a capacitat de poder realitzar judicis. Un robot realment estarà           

capacitat per fer-ho? Serà exactament el mateix? Hauria de fer-ho? 

➔ Podrem veure robots amb les mateixes capacitats que, per exemple, té un metge (amb tot               

els seus coneixements) o una infermera? 

◆ José: 

● No crec que es reprodueixi. És un futur molt llunyà. 

● Un altre problema que hi ha és que pensem que els robots han de ser               

pensats per poder ser perfectes; però nosaltres no ho som. Tenim           

límits. 

● Les pròtesis no han de ser perfectes. Han de estar personalitzades i            

adequar-se a nosaltres. Han d’estar preparats per poder fer interaccions          

personalitzades, cosa que encara no estem preparats. 

● El Machine Learning i la Deep Learning no són la solució, sino el principi              

d’aquesta. 

➔ Debat ètic: Què es vol que es faci i què no? Volem/Hauriem de fer-ho tot? Estem preparats                 

per assumir-ho tot? Hi ha algun límit o ens haurem d’adaptar? 

◆ Lydia 

● “Jo crec que sí que hem de posar limits”. 

● Els humans estem preparats per poder adaptar-nos fàcilment relativament.         

Al principi potser hi ha una mica de rebuig; però al final ens adaptem i               

utilitzem el que se’ns dona. Estem tastant el món de la robòtica i poc a poc                

s’haurà integrant d’una manera quasi invisible; per això s’han de fer límits. 

● 1r: Aspectes de la roboètica: Què podem fer amb els robots i quins             

problemes s’estan generant? Una altra cosa es si volem implementar codis           

ètics dins dels robots? Quins valors s’haurien de tenir en compte en el             

disseny dels robots, pensant que ningun estudi és neutral, sino que aposten            

per un determinat factor (per exemple, un disseny sensible als valors)? 

● 2n: Límits de l’autonomia: Com l’autonomia dels robots pot suposar que           

puguin arribar a escollir per nosaltres? Per exemple: Pacients que han de            
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recordar la medicació. I si el pacient es neguen? Què ha de tenir en compte               

els robots abans? Com farem que el robot no passi a tenir una actitud              

limitant de la nostra llibertat? 

◆ Jose 

● Autonomia des d’un altre punt de vista: La pròtesi ens ajuda a ser més              

autònoms; però quan autònoma volem que la màquina sigui? 

● Nosaltres no som perfectes; no volem que, quan volguem fer un moviment,            

el fem completament si no és necessari. Les decisions finals d’un           

moviment són sempre per part de l’humà: inici, final, duració… 

● Per exemple: Amb les cadires de rodes automàtiques, els pacients volien           

fer la majoria d’accions que poguessin perquè sinó eren degradats de           

la humanitat. Només volen que l’ajudi, no volen una autonomia          

excessiva; només la necessària per poder fer les accions que no poden fer. 

● “No quiero una autonomia excesiva; solo una autonomia que compense lo           

que yo no puedo hacer aquí y ahora, no más allá.” 

➔ En un escenari de robots cuidadors, no es contradictori que existeixin quan s’està demanant              

que hi hagi més humanitat en les persones que atenen? 

◆ Lydia 

● Jo crec que es profundament inadequat. Hi ha un interés econòmic en la             

implementació de robots cuidadores per així treure llocs de treball que           

resulten més cars, per tant hi ha una certa pressió. 

● El cuidat és una relació entre persones amb reciprocitat: es poden           

comunicar cuidador i pacient, es poden crear enllaços de confiança,          

empatia… Fins i tot pel cuidador és millor poder rebre un feedback del             

pacient sobre la situació que té. També estan els factors de contacte físic             

que suposa un cert suport emocional. 

● És molt complicat, doncs, veure que això sigui totalment substituït per un            

robot. El robot pot ser una ajuda o un complement. És més, per             

exemple poder aixecar una persona, entre un robot grúa i un exoesquelet            

per facilitar l’acció, jo penso que es millor l’exoesquelet, perquè així hi ha             

aquest contacte. 
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◆ José: 

● No es pot pensar que un robot podrà fer tot el que pot fer una persona,                

sobretot coses específiques com proporcionar la millor qualitat. Només pot          

ajudar a, per exemple, diagnosticar i donar informació del pacient al           

doctor. 

● Hi hauran tasques que s’hauran d’automatitzar no per a que es           

substitueixin el personal, sino per a que les persones especialitzades          

puguin mantenir aquests llaços d’empatia. 

● Exemple: Robots de reeducació que ajuden a recuperar moviments perduts          

per un ictus (Depenent de la intensitat en la que es faci la recuperació, el               

moviment es recupera més o menys ràpidament). Si tenim persones que           

estiguin constantment ajudant a fer les accions repetitives que han de           

seguir els pacients, seria molt poc eficient; en canvi, es poden tenir robots             

que ajudin a fer aquestes accions amb el doctor supervisant i           

socialitzant amb el robot. 

● Tot i això, aquest problema està molt més present a occident. Una empresa             

a la Xina em van contactar per poder crear robots cangur pels nens. Ells ho               

veuen com una solució fàcil i eficaç al problema. 

◆ Lydia: 

● La qüestió es si això realment funciona. S’han vist estudis de nens amb             

robots de companyia i fins i tot mascotes que veuen que als usuaris els              

produeix molta fascinació; però, si dotessim a les màquines de capacitats           

d’educar menys limitades que les actuals, realment seria una bona          

educació per a ells? 

● Amb experiments amb robots mare i ximpanzés es veu que la deprivació            

d’afecte per part dels primers era negatiu per als segons, i això no ho              

podem pas provar amb nens. 

◆ José: 

● No he dit pas que això fos genial, només dic que, en algunes societats,              

aquesta solució es veu completament normal. 
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➔ Els robots ens treuran els llocs de treball actuals de cuidadors o només es veurà un canvi en                  

aquests? 

◆ Lydia: 

● Es veu una amenaça potencial d’aquesta substitució de l’humà pel robot.           

També es poden veure que treballs com per exemple en cadenes de            

muntatge que són tremendament denigrants per a les persones i que, amb            

les màquines, els estem donant una millor oportunitat de vida. 

● Hi ha un problema, però: hauriem de ser molt innovadors per poder donar             

llocs de treball alternatius per a que les persones puguin desenvolupar           

característiques més interessants, i per això possiblement encara no estem          

preparats. 

● Ni els escenaris molt optimistes ni els més apocalíptics són els més            

acertats. Hi hauran disfuncions en la primera introducció dels robots          

en la societat i aquest ja mencionat rebuig; però, si som suficientment            

savis, sabrem reconduir. 

◆ José: 

● Si que hi han robots a clíniques que estan substituint els treballs físics i              

pesats dels fisioterapeutes (com els treballs de transport del pacient). Si           

aquestes persones son substituides pel robot per realitzar aquesta         

acció, podran realitzar treballs de millor qualitat. 

● En llocs com Alemanya o Suïssa falta personal especialitzat per a fer el             

treball. 

➔ Sobre el tema d’aparells que ajuden a les persones com ara les pròtesis o rellotges que                

marquen les vitals, quan és curar i quan es tracta de redissenyar a l’ésser humà? On posem                 

el fre? 

◆ Lydia: 

● No hi han límits clars. De fet, una característica de l’ésser humà és             

millorar. Tots volen estar més sans, tenir millor qualitats físiques i           

intel·lectuals. Si tenim mètodes per poder-ho fer, tothom estarà         

temptat per poder-ho fer i això realment no és negatiu, ja que és el que               

promou l’esforç. 

● Amb aquestes eines que podem passar de curar i millora (que s’hauria            

de definir què és millora i seria un tema llarg) podem perdre valors com              
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ara l’esforç o la cultura de lluitar per obtenir segons quines coses. Ara             

també penso en altres exemples com els neurofàrmacs que ajuden a           

millorar aquestes característiques. 

● El mercat ho posarà a la nostra disposició i serà difícil resistir-se d’alguna             

manera i, com que no tothom tindrà accés a aquest tipus de            

possibilitats, provocarà desigualtat i injústicia. 

◆ José: 

● Clarament no hi ha un límit clar i és per això que estem aquí. Tot i això, no                  

sóc jo qui té la solució, sou vosaltres qui sabeu què és factible i que volem                

obtenir en el demà per a que hi hagi un marc polític, legal i ètic que ens                 

digui el que voldriem fer com a societat i el que no. 

● Tothom té clar que volen, per exemple, pròtesis que ajudin a moure's i fer              

treballs sense fer esforç; però això és just? 

● El nostre cervell és el que és perquè ha evolucionat juntament amb el             

nostre cos. Sense aquest, no tindriem la mateixa intel·ligència que          

tenim ara. S’afirma que el cervell només està per controlar el nostre cos,             

ja que, si no el controlem, no podriem realitzar les nostres funcions vitals.             

Si nosaltres comencem a introduir parts al nostre cos o implementem           

el nostre cervell a una màquina, tindriem el mateix cervell? Serà humà?            

Serà diferent perquè no tindrà el mateix cos. 

◆ Lydia: 

● Nick Bostrom que ho exemplifica utilitzant unes ulleres. Si les utilitzem           

per millorar la vista, ningú es queixa. Si ens posem lents de contacte o fins               

i tot posar-nos lents intraoculars i tampoc es diria res; però si ens posem              

un chip cerebral, tot s’alarma pensant que això és alterar la natura            

humana; però realment això pot no ser un pas en contra de la natura, sino               

per recuperar la visió. 

● Es poden també afegir funcions que incrementin les capacitats visuals de           

l’usuari, entrant en el món de la millora. No és clar distingir quan és un               

efecte terapèutic i quan una millora, provocant a vegades temor per poder            

millorar a l’individu en comptes d’ajudar-lo. 
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➔ S’estan veient propostes i idees en la UE d’aquesta temàtica. Quines penseu que s’haurien              

de seguir? Penseu que estem preparats legalment o realment fa falta actualitzar-lo? 

◆ Jose: 

● Hi han algunes iniciatives que tenen molt de sentit, per exemple les            

protestes en contra de robots potencialment assassins. Vist el grau de           

sofisticació que poden obtenir, poden arribar a ser molt perillosos. 

● També es pensa que els robots no haurien de tenir molta autonomia, ja que,              

al final, és l’humà qui té la última paraula. S’ha de respetar sempre             

l’autonomia humana, que sigui sempre la persona qui prengui la          

última decisió. Això vol dir que el robot pot fer varies coses per             

compensar; però sempre sota la tutela de la persona: pacient, doctor,           

usuari… 

● Analogia a veure: El cavall i el genet. Sense el genet, el cavall mai podrà               

guanyar la carrera. 

● El robot sempre està fent decisions constantment. És molt complicat          

entendre-les totes; però en qualsevol cas, s’ha de tenir molt clar del com             

i el perquè el robot arriba a fer o suggerir accions, aspecte en el que no                

ens estem centrant. Encara s’ha d’averiguar com podem fer un robot           

transparent. 

◆ Lydia: 

● Jo crec que és un element capital, fins i tot perquè la categoria en joc és la                 

de la responsabilitat. D’alguna manera sempre està en joc el saber qui            

és responsable de les accions del robot. Si no sabem com actua el robot i               

perquè, d’alguna forma no ens podrem fer responsables; però sempre          

aquesta responsabilitat recaurà sobre l’ésser humà. 

● Hi han autors que parlen que aquesta responsabilitat és molt semblant a            

una paterno-filial, (que d’alguna manera són com creacions seves) i des           

d’aquí es planteja una responsabilitat subsidiaria; però jo crec que hi han            

elements que estan posant això en qüestió. 

● Està la solució del Parlament Europeu del 2017 de normes de dret civil             

reconèixer personalitat electrònica als robots, criticada per anticiparse        

perquè probablement encara no tenim robots que tenen aquesta suficient          

autonomia que tenim les persones i ràpidament tecnòlegs, científics i          
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experts en el tema han realitzat una carta en contra aquesta proposta perquè             

sembla que es vulgui atribuir aquesta responsabilitat als robots i que, per            

tant, l’humà no tindrà el control sobre el robot i se la atribuiria a la               

màquina en sí. De pensar que tenen personalitat, s’hauria de pensar que            

també tenen drets, entrant en un escenari totalment diferent en el que            

potencialment estem creant altres humans susceptibles als mateixos        

sistemes legals i morals que nosaltres. 

● També hem de tenir prudència. S’ha d’anar analitzant la situació i s’ha            

de realitzar conjuntament. 

Q&A 

➔ Comentari sobre la concepció del robot i el diàleg 

◆ Pensa que ells creuen que només han de ser físics; però hi han robots que són                

completament autònoms.  

◆ També pensa que el concepte discutit és molt antropomòrfic: moltes màquines           

prenen decisions sense tenir una presència física. És la part bàsica: la major part              

de les decisions que prenen no tenen una versió física. La IA no necessita un cos. 

◆ Es parla de que els robots haurien d’explicar els procediments que segueixen per             

tenir les conclusions a les quals arriben des de l’any 1984. No es nou; la gent ho                 

obliden. 

◆ En el cas dels transplants, passar un cervell d’un cos a un altre es un canvi de                 

persona, no un canvi de cos. 

◆ Jo no crec que estiguem tan lluny de tenir IA avançades capaces de sentir emocions               

i empatia; simplement no serà com la dels humans i no ho hem d’esperar d’aquesta               

manera. Hem de deixar la mímesis aristotèlica[ ] i deixar de pensar que els robots              126

són una cosa humana; però poden ser més que això. 

◆ L’objectiu final no és fer una IA dolenta (com ja ho és ara), sino una distinta que                 

sigui capaç de dialogar amb nosaltres, perquè, si no hi ha diàleg, estem negat la               

capacitat intel·lectual del robot. El que tú necesites és un altre amb el que puguis               

parlar. 

◆ Anècdota: Perquè Déu necessita crear a l’humà? Per a que es comenci a admirar              

a l’ésser humà, ha d’haver un altre amb el que poder-ho dialogar. Fins que no               

126Concepte utilitzat per Aristóteles d’imitar la realitat per qüestions estètiques. 
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tinguem un ésser amb una inteligència distinta a la nostra, no podrem realitzar un              

diàleg, com ara s’ha dit que els orientals no tenen problemes amb els robots; però               

nosaltres sí. 

➔ Cotxes autònoms: Ordre de preferència 

◆ Lydia: 

● Probablement no som conscients que, quan estem programant a un          

robot, s’estan tenint en compte ja teories ètiques subjacents i s’està           

escollint amb un criteri. 

● Exemple (Cotxe automàtic): Es creu que el criteri a seguir és           

l’utilitarista; per tant, si s’ha de matar a una persona abans de dues,             

millor. Però aquesta és només una possible teoria ètica, probablement si es            

pregunta al conductor a qui ha de protegir abans, probablement          

s’escolleixi a ell mateix, ja que pensa que ha de garantir la seva pròpia              

seguretat. Una altra teoria diu que no es pot matar a ningú si es pot               

evitar, en relació amb el respecte cap a la dignitat humana. Segons aquesta             

teoria, entrariem en paràlisi (no es podria escollir). En el fons s’ha            

d’escollir una teoria ètica. 

➔ Qüestions a resoldres sobre els cotxes automàtics i la implicació de la gent 

◆ José: 

● Jo no crec que la societat estigui mirant a un altre costat. Evidentment hi              

han robots amb IA autònoma; però això no te res a veure amb els implica               

ara (la salut). 

● Penso que el debat que està ocurrint sobre l’ètica no és que ens             

haurem d’enfrontar a aquests dilemes (com ara el del cotxe de Tesla que             

va matar a una persona). El debat és quin tipus d’autonomia tindran            

aquests cotxes, perquè, sincerament, que aixequi la mà aquella persona          

que vol gastar-se diners en un cotxe que farà de taxi. Jo no el compro,               

perquè el vull gaudir. 

● Vull un cotxe que millori la meva experiència de conducció, que em            

faci sentir com un pilot de fórmula 1 amb tota seguretat i respectant totes              

les normes de circulació. Un cotxe que em faci fer maniobres que ni             

somiant sabria fer. Si us heu montat en un cotxe autònom i heu adelantat a               

cotxes a més de 100km/h a l’autopista, “us feu pipi”. 
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◆ Michele: 

● També afegir l’exemple d’una ambulància automàtica, en la que hi ha un            

grau més d’implicació al portar un malalt. 

◆ José: 

● Jo volia afegir que el grau d’autonomia no serà ni 0 ni 100, sinó que               

s’adequarà segons el moment. Hi haurà algun punt en el que el cotxe farà              

de taxi i d’altres en els que el conductor voldrà conduir i això encara no               

està resolt. Al final el punt a tenir en compte és fins a quin punt               

d’interacció arribaran les màquines. 

● Reflexió 1: En l’accident de Tesla, tothom s’estava culpant entre ells; però            

ningú va anar a verificar quants accidents es tenen a lloc en un cotxe              

automàtic i quants en un cotxe normal.  

● Reflexió 2: Per què s’exigeix més a la tecnologia que a les persones?             

Pot semblar lògic i just; però hi han encara qüestions al darrere com ara              

valors implícits que encara no hem sigut capaços de formular. 

➔ On posem el límit entre enfermetat i variabilitat de les persones en els robots que curen? En                 

el cas dels robots per a gent autista, on posem el límit de necessitat diagnosticada i de                 

persona que realment ho pot necessitar? 

◆ Lydia: 

● Probablement un dels escenaris que hem presentat són els de jústicia: s’ha            

de veure si podem fer que els robots arribin a totes les persones que ho               

puguin necessitar. Diria que, sense això, estariem fent més desigualtats:          

on està el motiu pel qual uns tenen més drets que altres. 

● No obstant, aquest robot per a persones autistes té un objectiu curatiu;            

d’alguna manera és un element de rehabilitació per a que pugui socialitzar            

i és una ajuda en aquest sentit. Hi ha una línia difusa entre la cura i                

l’ajuda terapèutica i entre el que hi ha cura i millora. 

◆ José: 

● Volia aprofitar per afegir que el comentari és molt rellevant: qui té dret a              

accedir a un cert tipus de tecnologia? És un problema que és molt seriós:              

nosaltres depenem d’una normativa en el nostre sistema de sanitat que diu            

a quines coses se’ls donarà suport i a quines no i en quines condicions un               
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pacient tindrà dret a accedir a un cert tipus d’assistència i quan no. Amb              

això vull dir 2 coses 

● 1. Aquestes qüestions ja formen part del sistema des d’abans de que            

existís la robòtica; però gràcies a aquest nou element tecnològic en           

som conscients. 

● 2. Per a que un robot tingui suport de la seguretat social, el camí és               

molt penós. És una barrera que existeix avui en dia que impideix que els              

desenvolupaments dels laboratoris puguin sortir d’aquests. Nosaltres, com        

a investigadors, ens castiguem constantment perquè no podem patentar les          

nostres investigacions del laboratori quan en realitat és un problema social           

sobre com podem facilitar aquest recorregut (que hem de fer igualment, ja            

que si un robot no és eficaç, no es posarà en el mercat), ja que els tests que                  

s’han de realitzar costen molts diners i ningú hi vol invertir. 

● Ens hem de restringir al marc del diagnòstic, perquè sinó estariem en            

el passat. D’aquí passem, doncs, a una desigualtat on cadascú s’ho paga            

(que passarà sempre) i qui no tingui no s’ho paga. 

◆ Lydia: 

● Diria que les persones són més vulnerables també pels mecanisme que           

tenen per poder enfrontar-se a l'adversitat: hi han societats que són més            

còmodes i donen més eines i altres en les que no. La robòtica podria ser               

un mecanisme de compensació: en els llocs més vulnerables seria on           

s’hauria de donar primer per poder-los ajudar. 

➔ Da Vinci: Robot quirúrgic que promet no fer errors. Si falla, de qui és la responsabilitat?                

De l’enginyer, del cirujà? 

◆ José: 

● Avui en dia tenim cotxes que estan realitzant moltes decisions per a            

nosaltres. Si tenim un accident amb aquest, de qui és la           

responsabilitat? Hi hauran casos en els que sigui del conductor i altres            

del constructor per culpa d’una falla en el diseny. El marc no canvia. 

◆ Lydia: 

● Jo també crec que depengui. En un robot que sigui operat per un cirujà, la               

culpa aniria al cirujà si la seva acció és incorrecta; però si és una falla del                

software, aleshores la culpa seria del programador. 
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◆ José: 

● Amb això ens referim a la companyia en sí 

➔ Monopolis de la robòtica. Com els podem regular per a que no es puguin tornar potències                

poderoses i com podem no dependre de la tecnologia? 

◆ Lydia: 

● És la pregunta del milió, no només en la robòtica sinó en qualsevol             

escenari. 

◆ José: 

● Hi han lleis que impedeixen la formació de monopolis. Quan algú vol            

començar a entrar en el món de la robòtica, s’han d’especialitzar en un             

apartat i, quan intenten monopolitzar les altres, es pot impedir precisament           

per a que no només una controli tot el mercat. 

◆ Michele: 

● Un altre problemes són que si que hi han grans corporacions com ara             

Google o Facebook. 

◆ José: 

● Això és un altre problema: ara estem demonitzant a Google; però aquesta            

ha tingut la gosadia de dir que, sense diners públics, nosaltres farem            

les coses que ningú gosa fer. Van posar al carrer el cotxe automàtic amb              

totes les implicacions que això comportava. Google està invertint i          

avançant en l’àmbit de la IA d’una forma brutal que cap entitat pública és              

capaç de realitzar. 

● Ara, tenim un problema: com Google, hi han els mateixos monopolis a la             

Índia, a la Xina i al Japó que estan obtenint moltes dades i ara ens estem                

treient els cabells. Hem de dissenyar un nou consorci públic i privat i             

tenir en compte tots aquests problemes; però la humanitat només          

funciona si s’ha d’enfrontar a riscs. Si no hi han problemes; perquè            

m’haig d’esforçar? 

 
Análisi d’obres 
Jo, Robot 

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/librosdigitales/Isaac%20Asimov%20-%20Yo%20Robot.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/I,_Robot#Contents 
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● Histories curtes on es tracten les tres lleis de la robòtica implementades per Asimov 

○ 1. Un robot no ha de fer mal a un ésser humà o, per la seva inacció, deixar que un                    

ésser humà pateixi mal.  

○ 2. Un robot ha d’obeïr les ordres que li son donades per un ésser humà, excepte                

quan aquestes órdres estan en oposició amb la primera Llei.  

○ 3. Un robot ha de protegir la seva pròpia existencia, fins on aquesta protecció no               

estigui en conflicte amb la primera o la segona Llei 

 

1. Robbie 

1.1. Atracció emocional: Una nena considera un robot (RB-1, “Robbie”) com si fós            

una persona (provocant així que s’encapritxi amb el robot i es desanimi quan els              

seus pares el tiren) 

1.2. Quan van a buscar-lo, el robot salva a Glòria quan hi ha un problema dins la                

fàbrica on era. 

1.3. Dilema entre si el robot es considera una màquina (un monstre sense sentiments) o              

una part més de la familia 

 

2. Cercle viciós 

2.1. Conflicte entre les lleis: Speedy (un robot avançat) no pot decidir si realitzar             

l’acció de l’humà (2a llei) o protegir la seva existència de malfuncionar per culpa              

d’aquest mineral (3a llei), pel qual arriba a un punt en el qual es considera que està                 

“ebri” 

2.2. Al final, fan ús de la 1a llei posant en risc la vida d’un dels humans, fent que                  

Speedy reaccioni i actui. 

 

3. Raó 

3.1. Religió: QT-1, “Cutie”, crea, en una estació espacial controlada per robots, la seva             

pròpia religió en la qual el senyor suprem és el transformador d’energia. Afirma             

que tot el que hi ha a l’exterior no existeix i que els humans que visitaven les                 

instal·lacions eren insignificants i, per tant, utilitzables. 

3.2. Guanya consciència de si mateix perquè pensa (Descartes) 
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3.3. Al final es deixa que continuï amb el seu treball, ja que no inflingeix les lleis de la                  

robòtica (les fa involuntàriament); però el que fa ho fa per benefici propi i, com ho                

fa tan bé, no es dona importància en eliminar la religió que ha creat. 

 

4. Atrapa aquella llebre 

4.1. Histèria: DV-5, “Dave”, pateix un Heisenbug, és a dir, un error de software que,              

quan s’intenta estudiar, desapareix. 

4.2. En aquest cas, el robot funciona perfectament excepte quan es deixa sense            

supervisió, on comença a moure independement totes les seves parts del cos,            

provocant així una sobrecàrrega d’ordres que impideix que faci la seva acció            

pleestablerta 

4.3. Maten a un dels subsidiaris per poder fer que la 1a llei pugui funcionar. 

 

5. Mentider! 

5.1. Telepatía i mentides: RB-34, “Herbie”, pot llegir ments i explica els pensaments a             

altres persones 

5.2. Com que té en compte la 1a Llei, menteix algunes vegades per no fer mal               

sentimentalment a les persones 

5.3. Quan mentint en fa, té un bloqueig mental. 

5.3.1. Imperatiu categòric no funciona 

 

6. Petit robot perdut 

6.1. Sentit literal: NS-2, “Nestor”, es perd al prendre’s literalment l’acció de que “es             

perdi” (la qual era un insult) 

6.2. També té la 1a llei modificada, ja que pot no intervenir en una acció en la qual es farà                   

mal a un humà si aquesta no es provocada pel robot. Han de trobar al robot, ja que les                   

persones protestarien que n’hi hagués un amb les normes alterades. 

6.3. Al final, es destrueix a partir de que un dels protagonistes faci que es reveli. 

 

7. Fugida! 

7.1. Decisions en mans dels robots: Es crea un robot (anomenat “El cervell”) que permet              

buscar una solució per un problema que implica varis temes. 
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7.2. Es veu que, en una part, soluciona el problema; però en unes altres és un idiota                

complert (ja que viola la 1a llei al prendre les morts humanes com una broma) 

 

8. Evidencia 

8.1. Humanitat: S’intenta provar que Byrley és un robot o un humà a base de diferents               

tests. Un d’aquests tests fa que Byrley faci mal a un altre ésser humà, provocant que                

s’afirmi que és humà, ja que un robot no pot violar mai les lleis de la robòtica. 

8.2. Al final queda la qüestió oberta quan es revela que es podria fer mal a un humà quan                  

aquest humà és, en realitat, un androide. 

 

9. El conflicte evitable 

9.1. Utilitarisme: Els robots ara prenen la primera Llei com si “un robot no pot lastimar a                

la humanitat”, permeten així que puguin seguir un protocol on puguin fer mal als              

humans, amb la excusa de que ho fan “pel bé comú”. 

 

Detroit: Become Human 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgm-dfSwUXg 

http://www.quanticdream.com 

● Detroit: Become Human es una obra de ciència ficció creada per David Cage i la               

companyia de videojocs “Quauntic Dream” i acabada l’any 2018. La premissa de l’obra és              

que, a l’any 2038, els humans viuen juntament amb androides amb el mateix nivell              

intelectual i físic que un humà (o fins i tot superior) que són utilitzats com a esclaus, amb la                   

conseqüència de que es rebel·len contra els humans. Els protagonistes que controles són 3              

androides: Connor, un detectiu que està investigant la malfunció d’aquests androides;           

Markus, el líder de la revolució a favor dels drets dels androides; i Kara, una criada que                 

escapa d’una familia abusiva amb la filla del pare (la qual acaba éssent un androide) 

● El paral·lelisme que trobem en aquesta obra amb el racisme és clara. Estan parlant d’un               

conjunt de gent amb capacitats superiors a les dels humans els quals estan oprimits per una                

societat amb privilegis perquè, com que els androides realitzen la majoria de treballs,             

només un 0.4% de la població utilitza el 94% de l’economia total i l’aturada és               

increíblement alta (apart d’altres problemes relacionats amb l’ecologia com l’escalfament          

global i la desaparició de la majoria de la fauna que no es tracten amb profunditat, sino que                  

es deixen en un 2n plà); però el problema ve quan comparem el racisme de la gent amb pell                   
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fosca per culpa de la desaparició de la seva cultura amb l’excusa de, per exemple, trets                

físics amb la d’una màquina que la seva única existència és la de servir a l’humà i que, per                   

alguna raó que no acabo de comprendre, pot obtenir consciència de si mateix com a               

individu amb aspiracions. 

● Una societat on androides puguin viure al mateix nivell que els humans només pot              

provocar incògnites i/o problemes socials. Per exemple, en la societat de Cage, els             

androides tenen diferents trets i, fins i tot, hi han androides infants que permeten tenir               

l’experiència de tenir un fill sense cap tipus de repercusió a llarg termini ja que, si ja no es                   

vol, es pot tirar (però, quan es fa, com que el robot està programat per sentir emocions, es                  

pot traumatitzar i malfuncionar). Les preguntes que em venen són: com creixen els nens              

androide? Poden viure amb altres nens? Poden estudiar, anar a l’escola? Com volen que              

l’experiència sigui total quan només poden ésser d’una manera concreta (és a dir, no poden               

créixer)? També està el problema de la superpoblació. Si els androides són superhumans,             

poden morir de manera natural? S’ha vist que poden morir quan sels debilita; però també               

poden canviar les parts del seu cos al seu gust; per tant quina és l’esperança de vida d’un                  

androide? La que durin els materials dels quals està fet? I això quant és? 

● Aleshores, l’altra solució és la de crear androides amb les mateixes qualitats que els              

humans, és a dir, que es cansin, que sentin por i que siguin humans en si mateix. Llavorens                  

seria com crear un altre ésser humà i, per tant, perquè fer-ho, quan ens podem reproduïr? 

● Detroit: Become Human mostra una distopia on els humans tenen la brillant idea de crear               

robots amb emocions, provocant així que es rebel·lin. D’aquest error hauriem d’aprendre a             

l’hora de crear robots: no podem permetre que es rebel·lin. Són eines, no han de poder                

sentir. Es produiria una paradoxa on el robot, el qual ha de ser inferior a l’humà, sigui                 

superior a aquest. 

 
Varis 
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170116/robots-inteligencia-artificial-y-etica-articulo-bo

urdin-5747045 

● Situació d’un robot que pugui matar, no com un arma (és a dir, teleoperat per un humà), 

sinó de manera autònoma. 

● S’han creat campanyes per prohibir-los (“Stop Killer Robots!”) 
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https://www.lanacion.com.ar/1896479-la-moral-de-los-robots-el-codigo-de-etica-en-los-procesos-d

e-innovacion 

● L’exemple de les 5 persones contra 1 en les vies del tren provoca que la creació de, per 

exemple, vehicles automàtics, sigui encara qüestionada moralment. 

● Tot i que és possible que redueixi el nombre d’accidents a l’any (1.300.000 vides salvades) 

i que està finançada pel govern dels EEUU, encara un 10% dels accidents podrien estar 

provocats per aquest tipus de robots (i serien d’una natura que anomenen “sinistra”). 

● Eleccions de “qui ha de morir” encara no estan contemplades per les lleis d’Asimov 

● Ètica més comuna: UTILITARISTA (exceptuant que la decisió de l’automòbil hagi de ser 

matar al conductor, provocant un dilema sense solució) 

● La gent intenta realitzar el màxim esforç per evitar un accident (tot i que no sigui 

necessari). 

● Solució plantejada: Fer ús d’impulsos sense passar per cap tipus de pensament racional, per 

així no poder identificar si l’acció va ésser realitzada pel pilot automàtic o per la persona. 

 

https://elpais.com/tecnologia/2007/03/07/actualidad/1173261661_850215.html 

● PRIMERA CARTA DE LLEIS ÈTIQUES DE LA ROBÒTICA: Corea del Sur (2007) 

● Creat per científics i escriptors de novel·les de ficció. 

● Tenen en compte els avenços tecnològics 

● Inspirades per Asimov 

● Estudis demostren que, en 50 anys, els robots demandaran els mateixos drets que els 

humans. 

● "En el siglo XXI los humanos tendrán que convivir con la primera inteligencia artificial 

extraterrestre en la historia de la humanidad: los robots. Será un encuentro que provocará 

problemas de tipo ético, social y económico” 
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INFORMACIÓ NO UTILITZADA 
(Parts del treball extretes d’aquest per falta d’espai i importància) 

La societat del moment: la Tecnòpoli 
La tecnologia forma part de les nostres vides, i això no es pot negar. Els robots ja són una                   

necessitat i una eina molt útil per a les tasques del dia a dia (com ja s’ha explicat abans). Com a                     

societat cal mencionar que, en l’àmbit tecnològic, vivim en l’anomenada tecnoètica[56], explicada            

per filòsofs com Javier Echevarría i sociòlegs com Neil Postman. Ells dos explicaven que vivim en                

la Telèpoli o Tecnòpoli respectivament, una societat on la moneda de canvi és la informació i el                 

coneixement. Segons Portman, “Tecnòpoli elimina les alternatives a ella mateixa (...) No les             

converteix en il·legals. No les converteix en immorals. Ni tan sols les converteix en impopulars.               

Les fa invisibles i, per tant, irrellevants. I ho fa redefinint el que volem dir per religió, art, família,                   

política, història, veritat, privacitat, intel·ligència, de manera que les definicions que en fem             

encaixen en les necessitats que té. En altres paraules, Tecnòpoli és una societat totalitària.[ ]”.              127

Altres característiques que la defineixen són que: 

● És una societat homogènia i de masses. Els individus són valorats no com a tals               

sinó com pertanyents a un grup (bàsicament el dels consumidors…) i, com tot està              

universalitzat, les cultures s’uneixen entre si i es transmeten arreu del món 

● És una societat virtual. Aquesta es presenta una extensió dels signes desconeguda            

fins ara. La relació natural i immediata amb les coses, que havia anat disminuint              

progressivament, gairebé s'ha esvaït. Pràcticament només ens relacionem amb         

signes (símbols) de coses, però no amb les coses mateixes. 

● És una societat de sector terciari. L’oferta es fonamenta en una energia barata i a               

l'abast de tothom i on el treball està destinat a convertir-se a deixar les tasques més                

complexes als humans (com ara l’atenció al client) i les més simples als robots. 

● És una societat basada en el moviment constant d’informació. Sense canvi físic            

(viatges) o cultural (modes, entreteniment) no es concep avui una comunicació           

significativa en la qual la novetat val "per si mateixa" i no pel que ens afegeix. 

 

127Postman, N. (1992) Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. (R. Alcoberro). New York, NY: Random 
House, Inc. p. 48. (Treball original publicat el 1993) 

113 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 

El motiu pel qual això és important és perquè la societat, com la coneixem, canviarà               

radicalment els pilars que l’aguanten, ja siguin l’economia, la política i, en definitiva, temes              

culturals i socials que possiblement influencïin en el futur. 

 

L’ètica Hacker 
Per últim, l’ètica hacker es tracta d’un codi aplicat als hackers que explica que la               

informació ha de ser lliure i ha de poder-se transmetre amb totalitat i sense límits (és a dir, que tot                    

hauria de ser amb codi obert), que s’ha de desconfiar de les autoritats i promoure la                

descentralització, que s’han de jutjar pel que fan, no pel que són (en relació a títols, edat, raça…),                  

que es pot crear art i bellesa dins d’un ordinador i que aquests poden canviar el món a millor, i és                     

considerat un moviment social perquè és un col·lectiu no institucional amb una mínima             

organització —en aquest cas Gurús— que proposa canvis socials és contrari a les normes              

establertes, és a llarg abast i és capaç de persuadir. 
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Josep Maria Basart i Muñoz 
Tecnòleg de nombres i lletres 

Va néixer a Girona el setembre del 1960, però sempre va viure a Sant Feliu de Guíxols fins a l’any                    

1978. Llicenciat en ciències (informàtica) en la UAB l’any 1984, el sr. Josep Maria Basart va                

començar a treballar de professor ajudant a la UAB el mateix any; però, deu anys després d’obtenir                 

el seu doctorat d’informàtica l’any 1988, acaba la seva llicenciatura en filosofia per, com ja ha                

explicat en altres entrevistes, “ampliar els seus horitzons”. Ens trobem, doncs, amb un home en               

àmbits molt oposats; però que a la vegada s’interrelacionen en l’anomenada ètica de robots. En               

aquesta entrevista veurem com un il·lustrat del tema crearia una ètica pragmàtica de robots. 

 

[Aquesta és una transcripció majoritàriament directa de l’entrevista realitzada, amb detalls de            

redacció corregits. En cursiva i entre parèntesis estaran els meus comentaris durant les             

intervencions de l’entrevistat i en negreta les preguntes principals i les que han sorgit durant               

l’entrevista]. 

 

Doncs, aquesta entrevista bàsicament són preguntes relacionades més amb l'ètica de robots (que és              

el que vull fer jo, el codi) i volia demanar la teva opinió sobre el tema en general. No sobre el codi                      

en sí, si no sobre els diferents tòpics del mail que em vas enviar sobre les normes de la Unió                    

Europea, que parla per exemple de dignitat, de política, de seguretat… doncs del que opines tú. 

 

1. Per què creu que l’ètica i la robòtica poden anar conjuntament? 

Jo no crec que puguin anar conjuntament. Jo crec que han d’anar conjuntament, que són               

coses diferents. Des del moment que la robòtica crea productes que es posen, en principi, es posen                 

al servei de les persones. Aleshores tenen uns efectes sobre les persones. Tenen una incidència               

sobre les persones i, per tant, aquesta incidència pot ser d’una mena, pot ser d’un altre; pot ser que                   

faciliti o que promogui certes coses o bé que en promogui unes altres. Aquest servei també té, en el                   

fons, uns certs valors; també hi ha una ideologia darrere de la robòtica i, per tant, aquesta pot ser                   

d’una mena o pot ser d’un altre. Llavors la pregunta ètica no és que pugui aparèixer, sinó que ha                   

d’aparèixer. 
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2. Quins drets bàsics han de complir sempre els robots en relació a les persones i               

viceversa? Què hauria de complir un robot per respectar bé una persona i al revés? 

La situació no és simètrica: éssers humans i robots no estem al mateix nivell. Per les                

persones ja fa molt de temps que reconeixem certs drets. De fet, els drets no es tenen ni es deixen                    

de tenir, sinó que són reconeguts o no són reconeguts. Si són reconeguts, els tens; si no te’ls                  

reconeixen, no els tens. Aleshores en els éssers humans estem en el joc aquest, que és un bon joc de                    

reconèixer-nos drets. Tota mena de drets diversos: polítics, econòmics, de llibertats, de moviments,             

d’actuació, de creences, etc. Això pels éssers humans és clar; però encara no hem entrat en una fase                  

de reconeixement de drets pels robots. Amb això no estic pas dient que no en puguin arribar a tenir                   

o que no n’hagin de tenir, no sé què ha de passar en el futur —ja es veurà què passarà—; però ara                      

mateix no estem al mateix nivell robots i- (No estem al mateix nivell cognitiu) No, en absolut. Ni                  

moral. Per tant, el que sí que és molt clar han de respectar, s’hauria de concretar quins elements                  

entenem com a fonamentals en relació a les persones. 

 

Hi ha coses evidents com, per exemple, no fer-nos mai mal. Passi el que passi, un robot no                  

pot agredir a una persona; no hi ha excusa possible perquè un robot faci mal a una persona. (La                   

primera llei d’Asimov, bàsicament) Això ha d’estar garantit. Es pot desgranar més i concretar més i                

veure, doncs, en quines conseqüències pràctiques comporta això. Les lleis aquestes de l’Asiimov és              

una possibilitat; però el que està clar és que, siguin unes o siguin unes altres, les coses a respectar                   

en la direcció “robots-ésser humans” no és el mateix, si més res no en el dia d’avui, que la direcció                    

“humans-robots”. Per tant no els podem posar en el mateix plat. 

 

Una altra cosa és si, un altre dia, doncs, sorgís en els robots —que, de moment, és una cosa                   

bastant mecànica, electrònica bàsicament— alguna cosa que fos comparable a això que anomenem,             

tot i que no sabem què és, la consciència humana. Llavors, si el robot fos conscient d’ell mateix,                  

potser sí això ens mouria a veure’ls diferents; però aquest no és el cas en el dia d’avui. Per tant, la                     

nostra relació amb els robots no la podem pas concebre que ha de ser simètrica a la dels robots amb                    

nosaltres: ha de quedar molt clar que els robots, avui dia, estan al nostre servei. No són el nostre                   

germà, són màquines al nostre servei al nostre servei. 

 

O sigui perquè poguessin tenir trets simètrics o similars, haurien de tenir consciència; una              

possibilitat és que, si tinguessin consciència, es plantejaria això. 
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A mi em fa l’efecte que, si mai s’arribés a reconèixer que els robots són conscients d’ells                 

mateixos —de la seva existència—, aleshores això ens portaria a veure’ls d’una altra manera. No sé                

quines conseqüències portaria perquè és una situació hipotètica, és un suposar; però segurament             

donaria pas a ampliar la nostra visió. 

 

3. Com tractaria un codi ètic d’aquest tipus? De manera objectiva o tindries en compte              

les emocions de les persones?  

(Tindries més en compte les experiències com se senten les experiències de les persones              

que buscarien una manera objectiva de trobar un codi) Quan dius un codi ètic a què et refereixes?                  

(Un codi normatiu) Un codi normatiu del comportament dels robots (del comportament dels robots,              

sí) en relació a les persones. (Sí, o sigui tindria més en compte una objectivitat més racional o                  

tindria en compte les experiències de les persones per poder crear més especificacions?) 

 

És una pregunta difícil, perquè segurament es pot enfocar de més d’una manera; no crec               

que hi hagi una resposta correcta. Repeteixo el que he dit abans: jo crec que l’essencial, o sigui, el                   

propòsit d’elaborar un codi ètic d’actuació dels robots en relació a les persones, de fet, per mi ja és                   

una expressió una mica polèmica, això de “codi ètic dels robots en relació a les persones” perquè, si                  

ens fixem en l'expressió, un “codi ètic pels robots” implica que reconeixem en els robots la                

capacitat d’actuar èticament; però això, avui dia, no és així, perquè aquesta capacitat d’actuar              

èticament, que la reconeixem en les persones, implica que reconeixem també en les persones com               

ara la llibertat de prendre una decisió o prendre una altra decisió.  

 

Entenem que, si hi ha ètica, és perquè donem per vàlid —que no vol dir pas que hagi de ser                    

així— que els éssers humans tenim un cert grau de llibertat. No la llibertat absoluta; però un cert                  

grau de llibertat que ens permet fer o no fer una determinada acció, escollir o no escollir una certa                   

possibilitat. Tu pots disparar o no disparar la pistola; la pistola no es dispara sola. Per tant, en els                   

éssers humans acceptem que hi ha aquesta dimensió de llibertat. Si no l’acceptéssim, no hi hauria                

ètica perquè, si els éssers humans no fóssim lliures, no seríem responsables. Si no ets lliure de triar,                  

fas el que et toca fer i, per tant, no tens cap grau de responsabilitat. Si no hi ha llibertat, no hi ha                       

ètica. Llavors, si volem parlar de codis ètics pels robots, estem dient que reconeixem llibertat en els                 

robots; però això és així? Realment estem construint robots que tenen aquesta llibertat que entenem               

que tenen les persones i, per tant, que poden decidir actuar o no actuar èticament?  
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Hi ha alguns robots que tenen pensament o algoritmes que permeten, com ho va              

explicar a la 1a reunió[ ], capacitats d’autoaprenentatge, que poden relacionar-se, obtenir           128

informació i decidir, per exemple els algoritmes de YouTube, suggerir-te el que tu vols veure               

segons el que has vist, o sigui que han agafat informació, l’han processat i te l’han donada,                 

sense tenir en compte si aquesta informació volies que l’analitzessin o no. 

Sí, certament; però aquí no té per què aparèixer una dimensió ètica. Aquí el que hi ha és                  

una dimensió pràctica d’aconseguir uns certs resultats. Llavors és possible que els robots, si estan               

programats de certes maneres, tingui la capacitat d’escollir una via o una altra per arribar a                

aconseguir un cert objectiu. Això estem d’acord; però això no és exactament el mateix que la                

llibertat, sinó que es presenten —o se li presenten o és capaç de posar en joc— un cert conjunt de                    

possibilitats i que d’aquí una es dugui a la pràctica. Per això, al meu entendre queda lluny del que                   

és la llibertat. I en 2n lloc dic que això no té per què ser una actitud ètica perquè, en una actitud                      

ètica, sempre entra, tal com hem entès l’ètica fins al dia d’avui almenys, sempre entra la                

consideració dels altres, i en el que estem parlant ara sobre els robots de moment no hi ha cap                   

consideració dels altres. El que hi ha és una consideració dels resultats que el robot està buscant. 

 

Com, una consideració dels resultats? O sigui una consideració de l’entorn que té, o              

sigui de…? 

Sí, però l’entorn, quan dic consideració, vull dir una consideració moral, de conseqüències,             

de perjudicis o beneficis per a les persones. El joc del robot és aconseguir, de la millor manera                  

possible, l’objectiu que ha estat fixat. Un cop ha trobat la manera òptima d’aconseguir aquest               

objectiu, es mou en aquesta direcció; però l’objectiu en sí no és sospesat pel robot. (Com,                

sospesat?) No és valorat èticament (pel robot), clar. (Si no que valorem nosaltres, les persones,               

com actua el robot. No és el robot el que decideix èticament què està bé o no, sinó que som                    

nosaltres que pensem que el que està fent no és ètic.) Clar, perquè el robot, avui dia, no hem pas                    

aconseguit que entri en aquesta dimensió de distingir entre allò que els éssers humans considerem               

què és bo, què no és bo, què és desitjable, què és indesitjable, què és just, què és injust… Tot això                     

no ha pogut estar traduït avui dia en els robots i, ergo, no està en el seu espectre de comportament.                    

Només hi ha la cosa pràctica d’aconseguir els resultats. Ara, quins són els resultats? M’és               

indiferent. El que és important és obtenir els resultats. 

 

128 Amb això em refereixo a la primera trobada que vaig tenir amb el professor per realitzar el treball, en la que ens van 
introduir el treball i com funcionaria. 
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4. Amb què el compararia, al robot? Si hagués de descriure el robot, per exemple com               

una eina, com un esclau, un igual, un superior, com el consideraria? El tractaria com               

una cosa distinta, si no tingués categoria com a tal? 

Aquí hi ha segurament diferents tipus de construccions que genèricament podem anomenar            

robots, però que tenen característiques diferents, des de màquines molt senzilles com un robot de               

cuina per triturar menjar, barrejar-lo… Això és una cosa, un instrument més o menys sofisticat però                

un instrument al cap i a la fi, un aparell. La cosa no va més enllà; però certament comencen a                    

aparèixer robots que tenen un altre capacitat, diguem-ne, més creativa que no pas simplement              

trinxar pebrots en un bol o fer maionesa remenant els ous i l’oli. Per tant, en aquests casos més                   

creatius que responen a situacions en les quauls abans potser no s’han trobat mai; però un cop són                  

capaços de donar una resposta, aleshores en aquí paraules com ara instrument o aparell comencen a                

quedar una mica curtes; sembla que la cosa no és ben bé això. Per tant crec que es poden distingir                    

casos diferents i buscar els termes que ens hi semblin més propers a la nostra sensibilitat, en aquest                  

aspecte. S’hauria d’anar cas per cas. 

 

Si hagués d’escollir un cas majoritari (és a dir, dient que segur que tots els robots                

cauen en aquest punt)? 

No crec que hi hagi un denominador comú. Tu, abans, has fet servir la paraula superior,                

que és una paraula delicada; però certament és una evidència que, en certs aspectes —per exemple,                

aspectes de càlcul— ja fa molt de temps que robots —que anomenem ordinadors, si vols tu— que                 

calculen molt més ràpid que qualsevol ésser humà i amb molta més fiabilitat. Això està claríssim,                

en aquest sentit de capacitat de càlcul ja tenim màquines, sistemes o robots si li vols dir d’aquesta                  

manera —li diem ordinadors— que són superiors en els éssers humans quant a capacitat de càlcul                

matemàtic. Això és una evidència. 

 

5. Quan un humà, al col·locar-se pròtesis robots, deixa de ser-ho? Entrant en            

l’especulació, consideraries un robot amb un cervell humà un humà com a tal? Si es               

donés el cas, què consideraria un humà i un robot? 

És una pregunta que té altres variants que no lliguen a la qüestió dels robots, però que                 

també ens porten a pensar de la mateixa manera. Agafem una persona sencera, imaginem que se li                 

comencen a amputar parts en aquesta persona. Hi ha un moment en què, a partir d’un cert nombre                  

d’amputacions, deixi de ser una persona? (Jo considero que seria quan se li extreu el cervell, quan                 

se li amputa la part més hormonal i emocional de la persona, quan se li treu la part cognitiva que                    
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és el que fa que pensem. Quan deixa de tenir capacitat cognitiva, és quan deixa de ser humà                  

perquè no té el mateix pensament que l’humà) Si anem per aquesta direcció, ens portaria a admetre                 

que les persones que no han perdut cap pas del cos, que tenen el cos sencer però que veuen la seva                     

capacitat cognitiva disminuïda són menys persones que les altres. (Clar)  

 

Bé, no és clar! És clar des de- (Des d’aquest raonament seria lògic, però-) des d’aquesta                

argumentació- (però és moralment incorrectíssim) Des d’aquesta visió de la persona com a- Jo              

abans feia una visió de la persona des del punt de vista físic, que també es pot defensar aquesta idea                    

de persona com a cos. Cos-ment. Organisme. Però bé, has posat sobre la taula l’aspecte cognitiu, un                 

altre possibilitat. Aleshores disminució de facultats cognitives per accidents, malalties, infeccions,           

degeneracions… Mil i una maneres que hi ha i que es donen avui dia en el món de persones que                    

pateixen alguna disminució cognitiva. Aleshores ens porta a acceptar que són menys persones que              

les altres, que tenen totes les facultats? Bé, i això ens fa sentir incòmodes, dient que algun ésser                  

humà és menys persona que un altre i, si és menys persona, què comporta això? Té menys drets?                  

(No, perquè continua sent persona igualment) Però, si és menys persona, alguna cosa es              

disminueix, no? Vol dir el contrari, que té més drets perquè ha perdut alguna de les seves facultats?                  

(No, perquè llavors seria injust) Bé, però on determinen què és injust en aquests casos? Tenim el                 

llibre per consultar la pàgina 438 de disminucions cognitives “què és just i què és injust”? Està                 

escrit en algun lloc? (No, és el que pensem que està bé i que està malament) Clar, la justícia                   

humana la determinem els éssers humans i no tenim cap llibre escrit, anem escrivint llibres sobre                

això.  

 

Llavors sobre aquests casos que ara estàvem buscant com a exemple de quan una persona               

deixaria de ser persona, el com ho tractem això és una pregunta oberta (No hi ha resposta concreta,                  

tothom pot tenir la seva opinió) No crec que hi hagi una resposta que es pugui imposar sobre les                   

altres perquè qualsevol resposta està basada en uns certs criteris. Si els canvies, apareix una altra                

resposta. Tornem al començament: agafem els criteris bons. Quins són? (A què et refereixes?)              

Quins són els criteris que permeten prendre les millors decisions sobre casos com aquests? (Doncs,               

seria… Realment no sé com respondre aquesta pregunta) Perquè no hi ha un procediment formal               

per trobar la resposta, no és una cosa que depengui de la lògica. (És més… Bé, es podria considerar                   

d’una manera racional?) Sí, ja ho estem fent d’una manera racional. Tot això que estem dient no és                  

irracional. (Clar, s’ha donat a terme un procediment, sí) És completament racional. El que no ho és                 

és estrictament lògic. No hi ha aquí una seqüència de raonaments lògics perquè, si hi fos, no hi                  
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hauria dubtes, ja que la lògica d’una cosa et porta a una altra, no hi ha ambigüitats. Aquí ens                   

adonem que hi ha diferents possibilitats i ambigüitats. Aleshores ja no és racional? Sí que és                

racional. El que no ho és és un raonament lògic o matemàtic, naturalment. 

 

Si haguessis d’escollir, tenint en compte que hi ha més d’una opció, quina seria la que                

seria més encertada per a tu? 

No hi he pensat mai, en això, certament. No hi he dedicat mai aquestes preguntes de                

frontera —quan deixa de ser una persona i passa a ser més robot que no pas ésser humà—. Potser                   

no ho he fet perquè no hi he vist la necessitat o la utilitat de formular aquesta pregunta. En el que                     

hem vist fins al dia d’avui, i això ens permet estalviar-nos imaginar coses de futur —que ningú en                  

sap res—, ja ens relacionem amb persones que porten pròtesis diverses, que porten una vàlvula               

artificial en el cor, (un bypass) un bypass o que s’han operat de diverses parts del cos i també tenen                    

parts metàl·liques en lloc d’ossos i és molt habitual veure gent amb articulacions de ferro. Per tant,                 

ja ens relacionem amb persones que se’ls han substituït parts naturals per parts artificials o aparells                

per veure-hi millor o sentir-hi millor que s’implanten dins de l’orella. Les simples ulleres ja són una                 

pròtesi. 

 

Tot això ho hem anat integrant i no ens resulta gaire polèmic. Jo em puc relacionar                

perfectament amb una persona que porti un mecanisme artificial al cor, un marcapassos. No tens               

cap dificultat, no canvia res. (Continua sent persona). Si els teus genolls són de titani, a mí què? Hi                   

ha alguna cosa més que el cos, en les relacions de les persones, i les pròtesis, de moment, són                   

matèria. Sofisticada, però matèria. Per tant no veig la urgència, personalment, de plantejar-me això.              

Tot el que pugui significar millorar les condicions de vida de les persones i si les persones accepten                  

lliurement d’entrar en aquest joc de substitució, per què no? No veig que això hagi de fer que                  

deixin de ser humanes per recórrer a aquestes pròtesis. Per mi no són menys humanes, per tant, per                  

mi no hi ha cap problema. I el problema intel·lectual fins ara no m’ha interessat. 

 

6. Creu que un robot és capaç de desenvolupar emocions/gustos/interessos genuïns          

(amb, per exemple, capacitats d’autoaprenentatge) o només podem crear patrons          

simulant emocions? 

També és una pregunta difícil perquè- (No hem arribat a aquest punt encara) Clar, estem               

fent suposicions i hipòtesis del que pot passar, del que no pot passar… (Es queda pensatiu) No sé si                   

serà possible. Seria possible que, en el futur, els robots arribessin a expressar-se i actuar d’una certa                 
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manera que per a nosaltres fossin molt semblants amb les experiències que tenim en relació amb                

altres persones, i que ens fos molt difícil per als humans distingir si ens estem relacionant amb una                  

persona o amb un robot. (O sigui que totes les proves de Turing funcionessin) Podria arribar a                 

passar, sí. Llavors, si això s’arribés a donar, la situació hauria canviat molt. 

 

Una altra cosa és l’estatus que donéssim en aquests robots que es comporten d’aquesta              

manera, l’estatus de drets que parlàvem abans. (Exacte). Està obert, no necessàriament això aniria              

lligat automàticament a reconèixer’ls ja com a persones pel fet que aquests robots hagin estat               

capaços de presentar-se a nosaltres d’una manera indistingible d’una persona. Vull dir: un             

ordinador pot fer càlculs matemàtics molt ben fets i, si ens ensenya els resultats, ho mirem i diem                  

que poden estan perfectes; però això no converteix l’ordinador en matemàtic (Fa la funció d’un               

matemàtic, però no és un matemàtic) Fa una determinada funció, la part més mecànica. Segurament               

no tant la creativa d’una persona que es dedica a les matemàtiques; la mecànica sí, segur, millor                 

que la persona i, per tant, si ens ensenya els càlculs, no sabem distingir si els càlculs els ha fet una                     

persona o un ordinador perquè aquests estan ben fets. Llavors no sé si ho ha calculat un ordinador o                   

una persona, per tant un ordinador em pot enganyar presentant-se com una persona, ensenyant-me              

els seus càlculs sense poder distingir-ho d’una persona; però això no vol pas dir que l’ordinador                

s’hagi convertit en un matemàtic. 

 

Llavores què faria que el robot el poguéssim considerar com a ètic o amb facultats               

similars a la de l’humà. 

De fet —no ho sé, eh?—, en el fons, m’interessa més una altra pregunta. No en quina                 

mesura els robots es van assemblant cada vegada més en els éssers humans i tot el que es deriva                   

d’això, que és molt legítim com ara les preguntes que m’estàs formulant pel teu treball. Aquesta és                 

una direcció del lligam entre robots i persones; però hi ha una altra que està molt més deixada de                   

banda; però que no té pas menys transcendència i té molta més actualitat —perquè ja és present                 

avui en dia— que és “En quin moment les persones deixen d’actuar com a éssers humans i                 

comencen a actuar com a robots?”  

 

(En el moment en el qual ens sentim controlats per un possible superior?) És una possible                

resposta- (Ens sentim mecanitzats, seguim un mateix seguit d’ordres per tenir-nos controlats, tenim             

una sèrie de criteris que hem de seguir…) Hi ha moltes possibles respostes; però aquesta situació                

tinc la impressió que ja es dona avui en dia i, per tant, no és una qüestió de ciència-ficció, de futur.                     
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Per a mí, avui en dia, m’és molt més greu si és així —que és la visió que jo tinc; però no vull pas                        

dir que hagi de ser compartida per tothom—. És molt més greu si això realment ja està passant que,                   

per les raons que siguin, podem trobar respostes diferents. Els éssers humans sovint deixem              

d’actuar com a tal per començar a actuar com a robot —amb distància, indiferència, de manera                

mecànica, insensible a les conseqüències...— que no pas l’altra direcció de si els robots, per               

qüestions tecnològiques, estan avançant tant que es van assemblant cada vegada més en els éssers               

humans. Aquesta direcció d’aquí, de moment, no la trobo especialment problemàtica —que no vol              

pas dir que tingui preguntes d’interès, per això estàs tu fent el treball aquí—; però l’altra direcció sí                  

que té moltes preguntes d’interès i no sembla que sigui gaire motiu d’ocupació quan ja és una                 

qüestió present i actual. 

 

Ja sé que això no respon al que tu em demanaves; però… (O sigui penses que aquesta                 

pregunta no té resposta com tal de moment, sinó que hi ha més dubtes i preguntes actuals que                  

haurien d’estar contestades abans de respondre això, per exemple) Més que hi haurien, que              

podrien- (Que podrien estar contestades abans d’aquesta) Sí, sí. I potser la segona direcció que               

apuntava també ens ajudaria a donar respostes a la pregunta en l’altra direcció. 

 

7. Normalment, en un xat d’una empresa, quan pensem que estem parlant amb una             

persona, estem parlant amb un bot en realitat, una màquina pensada per respondre             

FAQ. Hi ha situacions en les quals les persones no voldrien o no caldria saber que                

estan interactuant amb un robot per qualsevol motiu? 

Possiblement té a veure amb el tipus d’interacció que tinguis amb el robot, l’automatisme.              

O sigui, en una interacció de tipus estrictament informatiu —com per exemple: A quina hora surt el                 

tren següent?—, no importa gaire que la veu que et digui “les 16:33” sigui un robot o sigui un                   

senyor o una senyora. 

 

Però, per exemple, hi ha aplicacions o màquines que ja estan creant-se anomenats             

“Chatbots”, que són robots que estan programats per poder establir converses, i hi ha              

algunes persones que potser necessiten no saber que estan interactuant amb un robot per              

aconseguir certa esperança, com quan necessiten parlar amb algú. Interiorment saben que            

estan parlant amb un robot, però estan parlant amb algú; estan socialitzant quan realment              

necessiten fer-ho. 
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En el cas que planteges, que van més enllà de qüestions informatives com ara deia dels                

horaris dels pròxims trens, jo penso que hauria de quedar sempre des del primer moment que                

l’interlocutor és una màquina. (Sense cap excepció) Sí, perquè si no es poden entrar en situacions                

realment delicades sense cap necessitat. Es poden entrar en situacions de risc i crear expectatives               

equivocades de la persona en relació amb el seu interlocutor a l’altra banda que, si d’entrada surt un                  

primer missatge que diu “A partir d’ara vostè està parlant amb una màquina” i en mig de la                  

conversa li recordi —perquè també és possible oblidar això, quan comences a enraonar— “Li              

recordem que està parlant amb una màquina”, crec que, si s’introdueix de manera sistemàtica,              

aleshores aquí ja hi han moltes possibilitats. Si et sents bé parlant amb una màquina i satisfà el que                   

necessites, continues parlant amb la màquina —per què no?—; si no et sents còmode perquè saps                

que és una màquina, abandones la conversa i ja està, ningú t’ha d’obligar a continuar parlant amb la                  

màquina si tu no vols. Ara, es necessita aquesta informació prèvia que el teu interlocutor és una                 

màquina. 

 

8. Haurem de deixar que els robots s’encarreguessin de cuidar persones activament (és a             

dir, sense ser una eina, sinó com una infermera robot encarregada d’una sèrie de              

pacients) en algun cas? Fins a quin punt la podríem substituir? 

De nou una pregunta per l’automatització. (Perquè estan considerant d’automatitzar el           

cuidat de les persones de la 3a edat, per exemple al Japó, com que hi ha un creixement de la                    

demografia d’aquesta gent i no hi ha suficient personal per abastir-ho tot, que els robots ajudin a                 

ocupar-se del treball) Ja ho estan fent. (Precisament estan fent que, l’any 2025, ja estiguin en una                 

fluïdesa bastant important). Clar, aquesta és una qüestió que té implicacions diverses, no només              

diguem de l’ètica, sinó també implicacions econòmiques. Les màquines no tenen el mateix estatus              

que els treballadors quant a deures i drets, i tenir màquines a l’atur no sembla gaire problema; però                  

tenir persones a l’atur no és el mateix: les persones tenim responsabilitats, el seu càrrec, famílies…                

Les màquines es desendollen i no existeixen, aquests deures. Per tant hi ha implicacions més enllà                

de la qüestió estrictament ètica del que estigui correcte o incorrecte en relació a una persona. 

 

En tot cas, aquest procés d’automatització de totes les activitats i tots els àmbits ja fa temps                 

que està creixent i no sembla que s’hagi d’aturar, per tant no seria realista dir d’aturar-ho perquè hi                  

hagi persones exclusivament. Segurament es pot arribar a veure que certes funcions d’atenció a              

persones grans o persones que necessiten suport, que estan malaltes o al domicili sí que es poden                 

dur a terme per màquines perfectament i que no sigui imprescindible la presència de l’infermer/ra.               
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Ara, que aquestes màquines puguin substituir completament totes les activitats d’un professional,            

avui en dia està clar que no pot ser així; però les necessitats de les persones que estan soles a casa                     

no sempre compleixen tot l’espectre de necessitats. Llavores, si d’un espectre limitat una màquina              

se’n pot fer càrrec —i a les persones els hi sembla bé—, aleshores per què no? (O sigui, hauria                   

d’estar d’acord la persona que l’utilitzi i la persona que li vol proporcionar aquest robot) i el                 

servei o l’estat que ho gestioni. Si hi ha acord entre les dues parts, no veig pas motiu per renunciar                    

això. 

 

9. En quines situacions un robot podria fer una decisió i quines decisions poden fer?              

Quan un robot està capacitat per decidir com actuar en aquell moment? 

És una pregunta molt amplia, molt oberta. (Per posar un cas, un pacient es nega a prendre                 

una medicació prescrita, el robot estaria capacitat per obligar-lo o insistir o, si no, què podria                

fer?) El que em sembla important d’això, d’entrada, és que avui en dia no hi ha robots generalistes,                  

tots són especialitzats en un àmbit molt delimitat i, de vegades, fins i tot només unes operacions                 

molt restringides; per tant, dins de l’àmbit d’operacions que poden dur a terme, aleshores sí que és                 

possible determinar per cada àmbit quina mena de decisions entenem que és raonable que pot               

prendre un robot perquè ja no estem en la pregunta genèrica molt més complicada —un robot que                 

té molta intel·ligència i que tant li fa per ell fer càlculs com córrer 100 metres en 5 s com recitar                     

Hamlet— perquè no existeix (No estem parlant de robots generalitzats, sinó d’específics) Avui en              

dia són molt més delimitats en les accions que fan i poden fer-les de manera absolutament                

sorprenent en allò que es dediquen; però no es dediquen a tot de manera sorprenent. 

 

Per tant, en cada àmbit delimitat, els éssers humans hem de decidir fins a quin punt poden                 

tenir marge per poder prendre decisions. En aquest cas, tornaríem a les preguntes inicials: en quin                

cas l’actuació del robot podria sobreposar-se en els drets que té el pacient? Si el pacient diu “prou”,                  

allò és un “no”; no tindria cap sentit que el robot discutís amb la persona per aconseguir un sí. 

 

Però si veu que el robot ha de complir la seva funció i el pacient realment necessita                 

aquesta medicació? 

La decisió és del pacient i de la persona. El robot podria registrar internament que “la                

pastilla de les 5 no l’ha pres” (I avisar una infermera, per exemple) I enviar, si cas, un informe diari                    

—que suposo que faran alguna cosa així— d’incidències que hi ha hagut on s’apunti que “la                

pastilla de les 3 no s’ha pres” i ja està. Però no m’imagino el robot prenent decisions actives en                   
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relació al que li convé en el pacient perquè no estem en aquesta capacitat tan gran com per poder                   

fer de metge, en el robot. Només pot “acostar-li la pastilleta perquè té mobilitat disminuïda a les                 

cames”. Si aquest diu “Avui no hi ha pastilleta, no la vull prendre”, doncs el robot s’emporta la                  

pastilleta, ho anota i ja està. 

 

O sigui que sempre hauria de ser objectiu i l’última paraula l’hauria de tenir el               

pacient o el personal, però sempre l’ha de tenir l’humà? 

Sens dubte avui dia. En un futur ja no se sap que passarà. 

 

10. Què en pensa del cas de Sophie, l’androide amb nacionalitat a Arabia-Saudí amb la              

qual cosa pot casar-se, té drets humans i, si es desconnecta, es podria considerar              

homicidi? Ho veu necessari o útil? 

Em sona una mica; però tangencialment. Té una certa gràcia que precisament a             

l'Aràbia-Saudita reconeguin drets a un robot que segurament no reconeixen a les dones que tenen la                

nacionalitat del país, que no és pas un exemple de democràcia del s. XXI. Fa gràcia que                 

precisament hagi sorgit allà. 

 

Al marge d’això, no sé tampoc d’on ha sorgit. Suposo que és una iniciativa privada               

d’alguna empresa (Però és el moment en el qual l’Aràbia-Saudí ha decidit donar-li una              

nacionalitat. Ha hagut una persona o un grup de persones que hagi decidit donar-li.) Clar, llavors                

ha hagut d’haver-hi una decisió política que vol dir una decisió de la família Saúd —que                

l’Aràbia-Saudita és un país que està en mans d’una família en el sentit extens, es diu Saudita perquè                  

és la família Saúd que té aquest país i de moment és l’únic cas que hi ha avui en dia d’un país que                       

estigui en mans d’una família—. Per tant, els Saúd —perquè són homes els qui prenen decisions—                

hauran decidit reconeixement com a robot ciutadà i, ergo, uns certs drets que fan que, segons com                 

el tractis, seria una ofensa contra aquest robot home. Entenc que és un robot home perquè, si fos un                   

robot dona, no tindria pas gaires drets (Però clar, té faccions pròpies d’una dona. Es veu clarament                 

que està pensat que s’assembli una dona. Està inspirat en una dona) Aquesta és una altra                

contradicció en tota aquesta facècia, perquè muntat així, és una facècia, ja que es dona               

reconeixement en un robot femení quan a les dones no se’ls dona el reconeixement com a éssers                 

humans dona. 
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Bé, suposo que és un experiment que els ha fet gràcia de dur a terme. (Ho veu necessari o                   

ho veu com una utilitat per un futur?) No li veig cap necessitat actualment d’entrar una cosa tan                  

allunyada del que tot el que som capaços d’entendre i gestionar d’una manera racional. Ara clar,                

com a experiment per veure què passa, se’n poden fer molts experiments, ja es fan molts                

experiments en els quals no en tenim notícia. Per tant, com a experiment social entenc que, en els                  

Saúd, els pugui fer gràcia; però no veig cap a on porta això. No hi veig en què beneficia ni als                     

éssers humans ni als robots tampoc. 

 

11. Si un robot mal funcionés, a quí se li atribuiria la culpa o la responsabilitat? Hi                

hauria algun cas en el qual es pogués sancionar al robot? 

Com estan les coses avui en dia, s'entén que la responsabilitat mai pot desaparèixer de les                

mans humanes. Això sembla que està entès a escala mundial, no ens en podem desentendre perquè,                

avui dia, els robots continuen sent creació humana, directament o indirectament; per tant el creador               

no es pot desentendre dient que “és cosa del robot”, ja que aquest no ha sortit del no-res. 

 

Ara bé, igual que passa en general amb la tecnologia —i això ja ve de lluny—, en el cas                   

dels robots, també s’hauria de tenir en compte. És una pregunta diferent la que jo formularé, però té                  

a veure amb el que tu em preguntes: la tecnologia, en sentit ampli, és moralment neutra o no? (En                   

un principi sí) Clar, aquesta és la resposta que predomina: la tecnologia és neutra perquè depèn de                 

l’ús que en facis. Llavors traiem els exemples tradicionals, començant per la tecnologia senzilla              

com podria ser el ganivet. El ganivet el pots fer servir per a la cuina; però també pots anar pel                    

carrer i apunyalar a algú per l’esquena. L’utensili no és la culpable; el responsable és la mà que fa                   

anar aquell ganivet. En aquest cas —també parlant de tecnologia més sofisticada com ara un               

ordinador— no tenen aquesta capacitat dels éssers humans. 

 

Però la cosa no acaba aquí. El que sí que hi ha i que no en solem ser conscients és que, tot i                       

que la tecnologia continua sent producte humà, aquesta acaba imposant unes certes condicions en              

els humans que, molt sovint, no estaven previstes quan es va generar aquella tecnologia i, per tant,                 

allò que ens resulta de les tecnologies no és simplement l’objectiu buscat pels creadors d’aquelles               

invencions, sinó que ens resulten coses que ja van lligades a les característiques d’aquesta              

tecnologia que certament ha estat creada per éssers humans; però que el potencial d’aquesta              

màquina creada no era del tot previsible pels éssers humans que la van crear. Les tecnologies també                 
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coparticipen, per la seva manera de ser, en com es despleguen les coses en el món, encara que no                   

tinguin la voluntat per prendre decisions en el món. 

 

Per exemple el telèfon mòbil, el cas més fàcil d’entendre. Aquests estan creats per éssers               

humans —per màquines fetes per éssers humans—. Ara bé, les maneres que, de forma creixent, les                

persones es relacionen pel que fa a la comunicació, això ha canviat de cap a peus en pocs anys. Ha                    

canviat completament. No té res a veure. Això no ho saps per què tens l'edat que tens; però jo sí                    

que ho sé. (Home, no. Jo no he viscut amb la meva edat el no tenir telèfon; però sí que vaig estar                      

un temps sense aquest. Més o menys podria entendre-ho o… No, clar, no podria entendre-ho). Bé,                

ara no vull pas desafiar (No, no, no. No era aquesta la intenció, tens raó). El que vull dir és que                     

l’esquema social de comunicació que hi havia no fa molts anys —no cal anar 60 anys enrere— no                  

té absolutament res a veure amb l’esquema social de comunicació que predomina avui dia. Això no                

cal que sigui millor ni que sigui pitjor, perquè té coses molt desitjables i també té coses molt                  

indesitjables. Això ho puc dir jo perquè he viscut en els meus àmbits i, per tant, sé les coses bones                    

que s’han perdut i sé les coses bones que s’han guanyat. Aleshores, aquest canvi que s’ha produït                 

en cap moment estava en la ment dels creadors dels telèfons mòbils. Simplement la tecnologia va                

permetre reduir la mida, el pes, el potencial de cobertura, les bateries… La internet tampoc buscava                

res del que avui dia és internet. Era una manera de comunicar-se unes quantes universitats dels                

EUA en l’entorn científic, ja els hi anava bé, com a xarxa local. Ni de lluny ningú es va imaginar ni                     

una centèsima part del que després passaria, segur que res ningú s’ho va imaginar mai. I mira que                  

tenim ara. 

 

Aleshores, què ha passat? Els éssers humans van anar posant en marxa tot això —no hi ha                 

cap dubte, res d’això va baixar del cel, hi va haver persones que van anar fent coses—, hi ha molt                    

que ho ha posat la dinàmica de la mateixa tecnologia que nosaltres no hem decidit, sinó que s’ha                  

anat imposant per les seves característiques. En el telèfon, les coses que es fan es creen perquè li                  

van bé, en el telèfon. No és que nosaltres imaginem noves necessitats i possibilitats i després les                 

adaptem, en aquest, sinó que el telèfon, per la seva constitució, ofereix possibilitats i capacitats que                

ens adonem, que no estaven previstes i que no desitjàvem abans. Per exemple, “el mòbil, per la                 

seva capacitat, podria tenir GPS” i se li implementa. Per tant les tecnologies també porten les seves                 

conseqüències de canvis en el món que en absolut estaven previstes inicialment. En relació amb els                

robots també se’n pot fer aquesta suposició perquè són una tecnologia. (Es van crear, fan una                

funció i el que ha provocat la invenció dels robots no s’esperava pels inventors originals) No, i                 
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segurament, a mesura que vagin evolucionant aquests robots, la dinàmica mateixa de funcionament             

dels robots anirà generant coses que ara no podem imaginar. 

 

O sigui, els problemes que puguin sorgir no els podem atribuir als creadors? 

No, no podriem 

 

Llavores, seria a l’usuari o al que ha provocat la mal funció? 

És un conjunt. És el creador, és l’usuari i és la dinàmica que puguin anar adquirint els                 

robots i, com les altres tecnologies, segurament portaran complicacions en certs casos, coses             

indesitjables que s’hauran de corregir; però també portaran coses desitjables que no ens podem ni               

imaginar; però que la societat, molt possiblement, es transformarà a mesura que la presència del               

robot sigui més gran, diversa i poderosa en direccions que ara estem molt tranquils perquè ningú les                 

veu venir; però que ja estan en marxa. (Som com granotes en una olla tèbia que s’està escalfant a                   

poc a poc) Però, en el cas de les granotes, això acaba malament, no? En el nostre cas (Esperem que                    

no acabi malament) no té per què acabar necessàriament malament; però si que es posen en marxa                 

dinàmiques que no controlem. Això sí que és cert, i per tot això —en general amb la tecnologia—                  

sempre hi ha la demanda del principi de prudència, que ve a ser anar amb compte perquè, en obrir                   

una porta, no sabem mai que hi haurà mai darrere d’aquesta; i el que no fem mai els éssers humans                    

és, quan hem obert una porta, després tancar-la. Quan hem obert una porta, es queda oberta i ens                  

fiquem cap a dins. Potser hi ha portes que les podem deixar tancades de moment, més endavant ja                  

les podem obrir. No tenim molta pressa a obrir totes les portes que es poden obrir, això és el que                    

estic dient. (Vols dir que, si ocorregués, ja la tractarem; però de moment no cal fer-ho) No dic que                   

en el cas dels robots no ho hàgim de fer, ara no em refereixo en els robots i les moltes possibilitats                     

que hi ha. 

 

12. Com veuries una societat amb robots acompanyant als humans o amb màquines            

antropomòrfiques substituint funcions humanes (com ja està passant)? Què pot          

preveure? Es crearien moviments contra els robots (comparant-ho amb racistes de           

robots)? 

Oposicions en aquests canvis sempre ja hi ha estat, històricament. En principi, no té per què                

ser un daltabaix, això. Tu mateix ho has dit: ja hi ha molts sectors de producció que estan                  

automatitzats. Fa 50 anys entraves en una cadena de muntatge d’automòbils i veies moltes persones               

treballant; però ara no hi ha cap persona allà i també hi ha molta activitat, la producció de cotxe no                    
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para. Això és un problema? En principi no, perquè els cotxes surten més segurs i més fiables que                  

abans. 

 

Aquí em refereixo a gent que pugui necessitar un treball per poder sortir de l’atur               

però, com que les màquines ja estan substituint els treballs menors, no hi ha llocs per aquelles                 

persones que necessitin treballar. 

No. Tothom —deixant de banda casos excepcionals de persones que ja neixen riques—, en              

principi, necessita tenir accés a diners per poder-se mantenir. La cosa pot arribar a ser molt                

conflictiva si només es mira en una dimensió —la de l’automatització—. Si anem automatitzant;              

però no fem res per abastir les conseqüències que això porta, aleshores és clar que pot provocar                 

molt malestar social, rebuig i moviments d’oposició a les màquines, iniciatives per impedir que els               

robots facin determinades coses. Ara, jo crec que aquesta automatització de certes funcions i, per               

tant, les feines molt més feixugues, més mecàniques que està molt bé que no les hagi de fer cap                   

ésser humà. No crec que sigui gaire engrescador passar-se moltes hores al dia enroscant segons               

quins visos en segons quines parts d’un motor. Sembla que sigui més un treball d’esclau que no pas                  

d’ésser humà; si ho pot fer una màquina, que ho faci. Per tant, no veig que l’automatització sigui                  

pas un problema social; però sí que ho pot arribar a ser si no es miren les conseqüències                  

econòmiques d’això. (S’han de buscar formes per a automatitzar certs treballs i donar oportunitats              

a la gent en altres llocs de treball i obrir portes) I en l’àmbit de l’automatització, segurament es                  

podran crear feines en relació a aquesta, de disseny, generació o manteniment d’aquestes màquines.              

L’automatització mateixa pot provocar noves posicions de treball.  

 

També s’han proposat altres coses. Els treballadors paguen impostos i contribueixen al            

benestar públic a través dels diners que es reté de les seves nòmines; però els robots no cobren                  

nòmina, per tant no hi ha retenció ni impostos. És una feina que no és productiva pel conjunt de la                    

societat, sinó per l’empresari. No ha de pagar seguretat social pel robot, tampoc; li surt perfecte. Si                 

l’empresari obté aquest benefici, també haurà de contribuir com abans ho feia quan tenia éssers               

humans treballant a les seves fàbriques per tant que la cosa no es desequilibri. Tampoc és possible                 

que l’esperança de vida creixi, per tant les persones vivim més anys, que en principi està molt bé;                  

però això vol dir que s’hauran de pagar jubilacions a les persones que es mantenen vives per més                  

temps, per tant es necessiten més diners durant més anys; però simultàniament hi ha menys               

persones treballant, per tant hi ha menys persones portant diners cap a l’erari públic, llavors l’estat                

d’on traurà més per a pagar més persones si hi ha menys persones que cotitzen? Això està clar que                   

130 



 
 
 
 
 

Les Màximes d’Álava: Fonaments bàsics de l’ètica robòtica 
 
no s’aguanta, per tant alguna cosa s’haurà de fer. Hi ha propostes i idees, no és que sigui un                   

problema irresoluble; però certament ens hi hem de posar i qui més poder ha de prendre decisions,                 

més responsabilitat té, perquè si no pot portar conseqüències socials molt greus. 

 

13. Alguna obra que vulguis recomanar en la que es mostri una societat plausible amb              

robots, tot sent títols de ciència-ficció? 

Tampoc és que m’interessi molt la ciència-ficció com a literatura, per tant no estic gaire al                

corrent del que segurament hi deu haver amb gràcia, no ho segueixo gaire; però el que sí que em va                    

impressionar bastant és l’obra “Un món feliç”, d’Aldous Huxley. Aquest llibre potser és del              

1930-1940, i comença parlant d’una situació amb una civilització molt avançada en qüestions de              

biologia i genètica. El que fan és reproduir éssers humans en unes determinades característiques              

d’uns grups, unes categories d’éssers humans que tenen més o menys capacitats i llavors van               

reproduint tants com volen com a esclaus. Cada grup té unes certes funcions, certes aspiracions a la                 

vida i certes possibilitats. I allò es va desplegant. Em va sorprendre molt perquè moltes de les coses                  

que en aquella època podrien anomenar ciència-ficció, ara les estem convertint en realitat, en una               

cosa sumida; per tant va descriure molt bé el que passaria en el futur. Va deixar de ser un llibre de                     

ciència-ficció; tot i que, afortunadament, tot el que allà hi anuncia no s’ha donat, ja que hi ha certes                   

capacitats que allà si capaciten però que nosaltres no hem donat a terme; però estan obertes. No les                  

hem executat, però estan obertes, aquestes portes. Estan a les nostres mans i hem tingut el prou                 

seny per no fer-les, perquè aquell món feliç no és gaire feliç (Clar, perquè és una societat falsa, és                   

provocada per una droga i una societat que vol estar feliç sempre i no vol saber el significat del                   

dolor) Moltes coses: els sentiments, les famílies (la concepció d’una mare és una vergonya), pensar               

en mares o pares es considera una vergonya; però només hi ha el sexe com si el sexe ja ho                    

solucionés tot. Aquesta és la que em va deixar aquesta sensació. 
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Cecilio Angulo 
Creador del grup de recerca d’ètica i automàtica 

Cecilio Agudo es va llicenciar en ciències, en l’especialitat de matemàtiques a la Universitat              

Politècnica de Catalunya. Amb diversos treballs científics sota el seu nom, un dels projectes de               

recerca que va impulsar i crear va estar relacionat amb l’automàtica i l’ètica. En aquesta entrevista                

vull conèixer més detalls sobre el projecte i el que van obtenir. 

 

[Aquesta és una transcripció majoritàriament directa de l’entrevista realitzada, amb detalls de            

redacció corregits. He escrit en cursiva els meus comentaris durant les intervencions de             

l’entrevistat i en negreta les preguntes principals i les que han sorgit durant l’entrevista. Aquí, com                

que hi ha accions a destacar, es posaran en cursiva i entre parèntesis.] 

 

(Abans de començar a gravar, havíem estat comentant sobre la diferència entre ètica de robots i                

ètica amb robòtica i sobre un problema burocràtic relacionat amb l’entrevista en si) 

 

1. Tinc entès que va fer un projecte relacionat amb l’automàtica i l’ètica. Em podria fer               

un resum de què tracta i els resultats que va poder obtenir? 

Nosaltres treballem molt en comitès d’ètiques en hospitals perquè treballem molt amb l’ús             

de robots en hospitals infantils, però vam començar amb el cas de l’ús de robots amb gent gran.                  

Com a grup de recerca som el primer grup que va aconseguir l’aprovació d’un comitè ètic d’un                 

hospital per utilitzar robòtica dins de les intervencions. Si la intervenció no implica un contacte               

directe ni cap cosa de l’estil (és a dir, inclusiva o incisiva), no hi havia mass problemes. El que s’ha                    

de determinar molt clarament és què es guanyarà en aquest estudi no d’un altre. Això primer: quan                 

fem l’experimentació tenim en compte la dimensió ètica. Això és una possibilitat. 

 

El que estem treballant ara és, juntament amb grups de la Universitat Autònoma de              

Barcelona i un investigador de l’Hospital St. Joan de Déu, estem treballant amb un altre tema que                 

és determinar quina ètica s’ha de tenir en compte amb aquells robots que ens han de cuidar, és a dir,                    

l'ètica dels robots de cura i què implica que un robot estigui enmig d’un procés de cura d’una                  

persona: quines expectatives té la persona respecte al robot, quines aportacions pot tenir el robot               

respecte al que puguin fer els robots… En resum: tenir en compte totes les dimensions socials de                 
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què vol dir el procés de cura. Aquí hi ha milers d’exemples: al final els robots reemplaçaran el fet                   

que siguin els fills els que hagin de cuidar dels pares per exemple o visitar-los? O el fet que hi hagi                     

un robot vol dir que aquell contacte no és tan humà en el sentit de ser social? Però, d’una altra                    

banda, hi ha un munt de casos on es veu que els cuidadors estan tan cremats que maltracten els avis                    

i això, utilitzant robots, pots evitar que succeeixi. 

 

Llavors hi ha tota una sèrie de casos en les que un diria: “Un robot és una cosa molt més                    

lletja”; però no ho és tant. Pensa que, per exemple, molta gent gran que està a residències tenen                  

incontinències i al final han de portar bolquers perquè no hi ha prou gent per atendre aquestes                 

persones quan la gent es vol aixecar, perquè no tenen capacitat per aixecar-se. Si hi ha un robot i                   

aquesta autonomia li és facilitada com per poder continuar anant al lavabo sense problemes, doncs               

és una forma que els robots tinguin cura de les persones. El que intentem veure és que la robòtica,                   

si és per acompanyar o col·laborar, no té per què ser un quelcom que estigui èticament reprovable. 

 

Una altra cosa és que s’utilitzi la robòtica com a un instrument per a substituir a la gent                  

perquè llavors s’està deixant caure sobre els robots unes tasques que són més pròpies d’humans.               

L’estudi que feiem era intentar visualitzar des d’un punt ètic què vol dir el fet que els robots                  

reemplacin algunes de les tasques que hauríem de desenvolupar els humans. 

 

I a quines conclusions vau arribar? 

Vam arribar que encara s’ha d’estudiar (riem). Els estudis socials són estudis que són              

permanents, o sigui jo, que vinc d’un grau més de matemàtiques, estic acostumat a tenir un                

problema en què es desenvolupa la solució i s’arriba a una conclusió i ja. A escala social no és així.                    

El que es fa és triar un problema, es planteja la pregunta i aquesta pregunta s’ha d’analitzar des de                   

diferents vessants. I no hi ha una resposta única. Llavors el que s’intenta veure és quines opinions                 

hi ha al voltant d’aquesta interacció entre els robots i humans des d’un punt de vista ètic. 

 

Aquí s’ha d’anar amb compte, ja que hi ha molta gent que confon l’ètica amb la moral, que                  

són coses diferents; hi ha qui ho confon amb la legislació, que també són coses diferents; hi ha qui                   

confon l'ètica i l’estètica, encara que soni molt estrany, és tal qual- o sigui el tema ètic té a veure                    

amb uns valors ètics que volem com colcar. Hi ha unes persones que tenen uns certs valors ètics i hi                    

ha unes que en tenen uns altres. Hi ha unes professions que fan uns juraments ètics i hi ha d’altres                    

que en fan altres. Cadascú té la seva dimensió ètica diferent. 
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De fet, per exemple, molts que opinen de temes d’ètica com jo no tenim una formació en                 

temes d’ètiques. Sí que he llegit molt, hi estem al cas, atenem a conferències i fem cicles d’ètica;                  

però els que s’encarreguen dels temes d’ètica són els filòsofs. Per tant, qui hauria de determinar                

com s’indica la part d’ètica i la part robòtica haurien de ser els filòsofs; però normalment aquestes                 

àrees socials els hi costa molt apropar-se a la tecnologia. Mentrestant es va fent alguna coseta; però                 

no deixa de ser una aproximació des de la teva perspectiva, que no serà la mateixa de la de les                    

infermeres ni la mateixa que la dels doctors. 

 

2. He vist que té un article científic en el qual tracta la relació de nens amb robots en                  

l’àmbit de la salut. Era el que estaves explicant? Són el mateix? 

Jo he estat treballant en temes d’adopció de la tecnologia, o sigui com les persones adopten                

la tecnologia. Són temes socials i jo el que faig és donar-hi aquest vessant més tecnològica perquè,                 

a vegades, et pregunten “I seria possible que el robot fes X cosa? I aquella?” i el que intentem és                    

una mica enquadrar el problema, explicant quins són possibles o quins no, però podrien ser… Una                

mica s’intenta orientar a la banda social. 

 

Un exemple: quan treballes amb robots i nens, els metges o les metgesses el que volen és                 

que el nen es curi. Que plori, que ho passi malament, que no li agradi el xarop o que no hagin                     

vingut els pares al matí al doctor li és igual. El que vol és que el nen es curi; en canvi, la infermera                       

és un cas diferent, ja que aquesta el que vol cuidar és la seva salut mental en el sentit que no vol                      

que estigui amb ansietat, vol que estigui al seu voltant tota la família o com a mínim els pares, vol                    

que estiguin en un entorn que sigui relaxat, no vol que plori… Cadascú té una forma diferent de                  

cuidar del nen: hi ha uns que diuen que, si el nen s’ha de prendre un medicament, per molt mal que                     

li faci, s’ho ha de prendre i, en canvi, hi ha aquesta banda de la cura que el que fa és animar el nen,                        

entretenir-lo, motivar-lo… Són diferents dimensions. Són diferents maneres de veure-ho: una més            

emocional, l’altre més lògica. Exacte. 

 

Hi ha diferents perquè cadascú té una missió dins d’aquell hospital. Aquest és molt gran, té                

moltes unitats… Igualment una persona que estigui a infermeria però que estigui a urgències no té                

cap tipus de cura en temes de moralitat: si una persona se l’ha de despullar, se la despulla i se li fa                      

el necessari perquè el més important és salvar-li la vida. Això no passarà mai en una habitació: si                  

s’ha de despullar o se l’ha de fer algun tipus de tractament, es demanarà, per exemple, a la gent de                    
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visita que surtin per aquest motiu. Vull dir que cada unitat té unes urgències i uns objectius que                  

poden ser diversos i l’ètica ho abasta tot. 

 

3. Tens altres articles relacionats amb el tema? Què n’ha pogut aprendre? 

Nosaltres portem des del 2006. Vam començar investigant que important era la forma que              

tenia el robot per tal d’inspirar una sensació determinada en els nens. O sigui el robot, si té aquesta                   

forma (agafa el robot amb forma canina), què t’inspira? Quines expectatives et crea? Si el robot té                 

aquesta forma (agafa el robot amb una forma més         

arrodonida) —en tinc més; però em serveixen els que         

tinc per fer— (li demano per fer fotos i ell accepta), que            

t’inspira? Quin esperes que faci més coses, aquest robot         

(el caní) o aquest robot (l’arrodonit)? Jo espero que faci          

més coses aquest (assenyalo el robot caní) I quin         

t’inspira més confiança, l’un o l’altre? Depèn. Aquest té         

més forma de gos i aquest té una forma més humanoide,           

un sembla més divertit que l’altre. Divertit en quin         

sentit? Sembla més mogut, que farà més coses. Tu te’n          

vas més al bàndol de la tecnologia; però hi ha moltes           

vegades... (busca altres robots per ensenyar-me; però no en troba cap) Hi ha altres vegades que el                 

que t’interessa que el robot no sigui tan tecnològic. Si és massa tecnològic, a la gent no li agrada; hi                    

ha molta gent que no li agrada la tecnologia i que, en canvi, aquest robot (l’arrodonit) el dona molt                   

més estima perquè és una cosa que, bé, pot agafar, que és més propi i seu… 

 

Quan jo faig un estudi, també tinc en compte el preu. Ara està descatalogat, però aquest (el                 

caní) podria costar 2000 € i l’altre pot costar 200 €. Clar, si jo li haig de deixar un d’aquests robots                     

a un nen de 4 anys, li deixaré aquest (l’arrodonit) primer perquè pesa menys, segon perquè és més                  

proper a ell. Si tu agafes aquest aparell- pesa una mica més- pesa una mica més- bastant més. Si el                    

que t’interessa és la robòtica, utilitzaràs el robot caní; però si el que t’interessa és tenir algú que                  

t’acompanyi, que estigui allà, que pugui ser un trasto —ho utilitzem com a tòtem— i que pugui ser                  

simpàtica, utilitzarem l’altre. Si el nano té 4 anys, portarem un abans que l’altre o farem que el                  

primer vagi; però no deixarem que l’agafi perquè el tirarà per terra. Si es trenca el que li hem donat,                    

doncs mala sort, en comprem un altre. O sigui, el que intentem veure és, a partir de la forma que té,                     

quines expectatives crea, perquè un gran problema amb els robots és decebre les expectatives. El               
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gran problema amb els robots és que la gent, quan veu el robot, pensa que farà unes coses que                   

després no farà i, si els decep, la tecnologia els decep i si això passa, ja no hi creus. El que                     

buscàvem era un robot que acompanyés als nens en els hospitals. Vam buscar robots que fossin-                

mira, com si fos aquest dinosaure. (em mostra la imatge d’una caixa del pLeo, un robot dinosaure). 

 

Des d’un punt de vista tecnològic, a mi m’agrada molt més el caní perquè és molt més                 

programable; però crec que, als nanos de 4 anys, no li agradaran i, en canvi, l’altre sí. Si el que                    

pretenia era entretenir-los o, a través del robot, explicar-los quins procediments faria; o utilitzar el               

robot per tal que els pares i els nens puguin parlar entre ells; o utilitzar-lo perquè els nens autistes                   

puguin parlar, aleshores m’interessa més l’arrodonit. La forma és una manera de comunicar. 

 

Vam evolucionar a robots que tenien més forma humanoide i els vam treballar amb gent               

gran. Vam treballar amb robots per interacció amb uns estudiants dels CosmoCaixa, a fires, a               

centres culturals… A nosaltres ens agrada posar robots a tot arreu i veure què és el que succeeix i                   

què és el que provoca en la gent. Teníem un altre robot que era el més fàcil amb l’objectiu que fos                     

el més transparent possible. Era una plataforma base molt senzilleta amb un cos, dos braços, un                

volum a partir de… res, ximpleries; però a la gent li feia gràcia, la gent s’apropava; en canvi els                   

robots que eren molt més sofisticats, com que els veien tan durs i forts, diuen “escolta, el robot aquí                   

i jo aquí”. El que volem és aconseguir que la gent s’apropi a la robòtica i que entenguin que és una                     

cosa propera. El que tens allà, si no és una cosa propera, no et motivarà. Diràs que és molt “xulo”;                    

però que ho sigui no vol dir que et motivi. Si ho veus d’aquesta manera, potser ho veus massa                   

llunyà i el que voldries seria una cosa més propera. D’acord.  

 

Això m’obliga després a fer molts estudis fora d’hospitals perquè, abans d’entra-hi, ho             

volem comprovar tot. Fem estudis a escoles (com ara a Vilanova i la Geltrú, a Montserrat, a la                  

Mare de Déu dels Àngels) abans d’entrar en els hospitals perquè en aquests el problema que hi ha                  

és que vols que el robot motivi; però aquesta motivació també pot crear dependència. Ens hem                

trobat amb una nena que tenia al cap que s’havia curat perquè tenia el robot i, per tant, no volia                    

marxar a casa sense el robot. Això també s’ha de cuidar: quan crees aquesta mena de llaços està                  

molt bé; però et pots passar. Des del punt de vista de l’enginyeria, com més motivi millor; però si                   

motiva massa, el que crea és confusió. Això és un bon cas ètic: has d’explicar molt bé que ho estàs                    

utilitzant només per aconseguir que l’estada sigui més agradable; però no té res a veure que la teva                  

salut pugui millorar o no (o no està provat). 
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També ho utilitzes amb gent més propera, com ara amb els nens autistes, que és bastant                

fàcil perquè els hi agrada molt la tecnologia. El problema que hi ha amb els nens autistes és que,                   

com que els hi agrada la tecnologia, es queden enlluernats amb aquesta i no acaben socialitzant. El                 

que fem és utilitzar-los com a un element que permeti col·laborar entre ells per tant d’aconseguir                

aquesta tecnologia.  

 

4. Com creus que és l’estat actual de la robòtica i com creus que evolucionarà? Hi veu                

algun dubte o problema possible a partir de tots aquests estudis? 

La robòtica està en un estat molt inicial, sobretot tot allò que és físicament visible. I                

evolucionarà de la manera que vulguem nosaltres. Evolucionaran igual que han evolucionat els             

mòbils, els cotxes o qualsevol tecnologia, vull dir que ja veiem que és útil. Si no és útil, no                   

l’utilitzarem. Jo crec que evolucionaran cap a entitats que seran cada cop més autònomes, que és                

una cosa que avui no es dona. Penso que passaran a ser —en el cas que jo treballo, que és un cas de                       

robòtica social i de serveis— una mena d’instruments mascota que faran alguna feina entremig. En               

el meu cas, no veig aquests perills que la robòtica ens destruirà i altres. No creus que hi haurà                   

algun perill ni alguna cosa estranya que puguis dir… No ho veig. No t’ho imagines; no t’ho                 

arribes a imaginar.  No, no, no. 

 

I per què? 

Per què la robòtica no és intel·ligent i no té una visió de si mateixa. Per tant només farà allò                    

que se li ordeni a fer. Vull dir que la ciència-ficció és ciència-ficció i la robòtica és robòtica; són                   

coses diferents. Arribarà un moment en el qual el robot tindrà consciència de si mateix? Si; però tu                  

no creus que un gat, un elefant o un lleó tenen consciència de si mateixos? Jo crec que sí. 

 

Bé, el professor de la UAB em va dir que la consciència no es pot definir, és a dir, no                    

es pot saber què és consciència en si mateix i tampoc podem saber si els robots poden tenir                  

consciència com a tal[ ] 129

Ja; però sí que es pot demostrar que hi ha animals —alguns que sí i alguns que no—; però                   

hi ha molts animals que són capaços d’entendre que allò que veuen en un mirall és ell mateix i no                    

és un altre i, per tant, si que són conscients que allò que hi ha al mirall és ell i no és un altre gat o no                           

és un altre gos o no és un altre animal. Per tant, si que tenen consciència del fet de ser. Una altra                      

129 Veure entrevista amb Josep Maria Basart 
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cosa es que tinguin consciència —i aquí podem entrar en moltes crisis filosòfiques i no sé de quin                  

nivell—; però casos on un animal tingui consciència de si mateix n’hi ha molts. A més a més els                   

animals són molt menys socials que els homes, el qual vol dir que, si es veuen amenaçats, atacaran                  

i, al final, home, si armes un robot amb armes i dispara, pots dir que ha matat molta gent; però es                     

que qualsevol boig ho pot fer. Que es posi d’acord el robot per tal de fer-ho, això és ciència-ficció,                   

és massa. 

 

5. Creus que haurien d’existir màximes que s’hagin de complir sempre en relació als             

robots? 

Com les lleis d’Asimov, no? Per exemple. Doncs… Hi ha una sèrie de regulacions que han                

de complir els robots; però com qualsevol vehicle ha de complir-la. Però aquesta sèrie de               

regulacions quines serien per tu? Bé, les lleis d’Asimov és un bon exemple; estan basades en                

l’ètica. Hi ha casos en els quals no està tan clar, vull dir, jo no sé si un robot és capaç de discernir                       

si, quan executa una acció, aquella acció farà mal a algú, com aquella llei que diu “Un robot no                   

podrà fer mal a cap ésser humà”; però faci el que faci, hi haurà accions que faran mal a algú altre.                     

Per exemple: si ha d’ajudar a una persona, resulta que per fer-ho haig d’interrompre a un i fer                  

“nosequè” a un altre- vull dir, qualsevol acció té conseqüències. Per tant, que no pugui fer mal a un                   

altre ésser humà, és impossible, ja que i si, ajudant a algú, està fent mal a un altre perquè està en                     

contra de tu. Són lleis que són molt bufones i boniques; però lleis maximalistes no funcionen mai                 

justament per això: perquè són maximalistes. 

 

Hi ha una altra que diu: “Un robot mai farà mal a un altre robot a no ser que això impliqui                     

posar en perill una altra persona”; però com sabrà el robot que això li implica posar en perill una                   

altra persona? Què sap el robot que, quan vol ajudar, per fer-ho tanca una porta i li dona en els                    

morros a una altra persona que volia entrar? El robot no ho sap. Pots dir: “No; però que en sigui                    

conscientment”; però el robot tindrà consciència? Què vol dir conscientment? Que en tingui una              

base de coneixement? Però quina base de coneixements té aquest robot? Tot són dubtes que               

sorgeixen. Clar: tot són lleis molt maques; tot i això, quan s’apliquen en casos a la realitat no                  

passen. En el món ideal… Clar. Aleshores diem que no hi ha una única veritat, sinó que hi han                   

moltes formes de funcionar. En la robòtica passarà el mateix: no hi ha una única realitat. Doncs                 

aquest era realment l’objectiu del meu treball . Crear una única realitat? No, el meu objectiu és                

crear una sèrie de màximes o punts que sempre s’haurien de tenir en compte en el codi integrat del                   

robot o que hauria de complir el robot involuntàriament i tenir, per exemple, que el robot sempre                 
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estarà per sota de l’humà, que tindrà un grau d’autonomia limitat només fins a les decisions de                 

l’humà, o sigui, l’última paraula sempre la tindrà l’humà. Clar, clar. 

 

Fixa-t’hi que m’estàs parlant de la visió que té l’humà del robot i el robot no en té ni idea.                    

Ja t’he avisat quan has entrat i m’has parlat d’ètica en robots que és molt diferent que pensar que el                    

que ha comès un robot ha causat una desgràcia; potser ha fet mal a algú. Suposem que la                  

programació del robot estava èticament comprovada i, per tant, es pot demostrar per aquesta              

programació que no era de cap manera intenció del robot fer aquell mal. Si ara el robot tanca la                   

porta i no s’adona que algú posa la mà i li fa mal als dits, podem dir que el robot ha fet mal; però si                         

el robot, dintre del seu processament, no era conscient que el robot anava a posar la mà allà, no el                    

pots acusar. El robot pot causar mal; però es tracta d’evitar que pugui causar mal voluntàriament. I                 

que vol dir? Doncs que sàpiga que l’acció que realitzarà farà mal a algú. I ho ha fet conscientment .                   

Ho ha fet sabent les conseqüències de la seva acció, és a dir, sabent que el que provocarà és que                    

algú s’agafi la mà i sabent que això implica dolor. Aquesta és un altre, ja que pot pensar que això és                     

una labor. Les dones porten tacons amb els quals es trenquen les esquenes i estan encantades i les                  

persones podem córrer 40 km sense més motiu que abaixar de pes; però estar encantats. Vull dir                 

que la gent fa activitats encara que aquestes facin mal o dolor perquè hi ha altres mesures que, per a                    

tu, poden ser més importants. 

 

Vols afegir més informació sobre dubtes del que estic fent? 

No, no, no. El que volia recalcar-te era el fet que no hi ha màximes ni en robòtica ni en cap                     

lloc. Hi ha molts casos i moltes opcions en els que una màxima no es complirà. (Explicant un                  

exemple d’un suïcidi) “No, és que vaig anar allà i aquell senyor s’estava posant en el tub de gas i li                     

vaig apagar perquè no se suïcidés”. Ja, però és que hi havia una bossa de plàstic en el seu cap. I el                      

nen què sabia que el tub de gas implicava que s’estava suïcidant? No pots acusar que no tingui                  

aquest coneixement. Què ha provocat què? En el robot podem veure, per exemple, que si, de sobte,                 

estàs entrenant a un robot perquè pugui donar beure a una persona i el robot no sap que, si li dóna                     

tot de cop, la ofegarà. Diem que el robot l’ha ofegat; però i si ningú li ha ensenyat que això no es                      

podia fer d’aquella manera? El que pots comprovar és que l’actuació del robot està d’acord amb                

una normativa que tu li has creat i que aquesta està subjecta a uns paràmetres que siguin ètics; però                   

que això, en l’aplicació a la vida real, sempre suposi que no faràs mal a ningú, etc. No passarà mai.                    

És inviable. 
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6. Coneixes alguna obra de ficció que pugui reflectir bé una societat futura amb robots? 

Hi ha una investigadora que està aquí al costat, que treballa molt el tema d’ètica —i que, si                  

tens l’oportunitat, també has de parlar amb ella—, que es diu Carme Torres. Ella és una                

investigadora de l’Institut de Robòtica Industrial i té una novel·la que es diu “La mutació               

sentimental” que parla d’un temps en el qual els nens tenen com a minyones a robots i intenta                  

explicar del que podria significar el fet que els robots siguin els millors companys dels nens. Està                 

prou bé perquè, bé, no arribes a conclusions universals; però sí que et permet veure diferents                

dimensions i possibilitats. Una cosa que has d’entendre es que, socialment, no hi ha veritats               

universals. Ni el dret de mort és veritat universal: hi ha cadenes d’execucions i hi ha països com els                   

EUA on la pena de mort està aprobada. Això és èticament reprobable? No ho sé; aquell país, en                  

principi, és ètic i hi han països on es pot aplicar. Per tant, no deixen de ser decisions. El que has de                      

dir és si el robot s’ha programat d’acord amb aquelles visions ètiques que tu tenies i, si l’has                  

programat i ha executat aquelles llicències ètiques que li has programat, ja estaria. 

 

7. Relacionat amb això, quin és el codi que tu creus que seria bo? 

Uf, això no soc jo el que ho ha de dir. Això hi ha juristes, filòsofs i psicòlegs que d’això en                     

saben més que jo. Jo tinc clar que no és possible que un robot, en tot moment, no faci mal perquè,                     

en algun moment, alguna de les seves accions farà mal a algú. No és perfecte. No és qüestió que no                    

sigui perfecte, és que el món d’acció-reacció té aquest tipus de coses. No té més, vull dir, si vols                   

ajudar algú i resulta que, per exemple, —ara no se m'ocorre res—... vols agafar una planxa del terra                  

perquè una persona no caigui i hi havia un forat i no li has ensenyat que hi estava, doncs algú pot                     

caure. És molt complicat. Hi ha molts dubtes per resoldre? Clar, clar; però això té més a veure amb                   

l’aplicació dels robots, que és el que passa sempre amb les armes o amb els ganivets… Sempre dic                  

que —això també ho expliquen molt els psicòlegs—, si jo agafo aquest boli i faig això (col·loca un                  

boli en posició d’escriure) tu ja pots entendre què significa; però si estic així i faig això (agafa el                   

bolígraf i se’l col·loca apuntant al coll) tu ja veus que el significat és un altre. L’objecte és el                   

mateix; però el significat de l’acció és un altre. El robot també ha d’entendre que quan faig                 

determinades accions d’una manera determinada té diferents significats? És com els nens que tenen              

2 anys i es volen llençar en els braços dels seus pares. Ells saben que, si cauen, es faran mal?                    

Doncs, fins que es donin algun cop, no ho sabran. Amb els robots passa el mateix: no tenen per què                    

saber què passarà després. Ni els que ho saben han de calcular les situacions posteriors. Tot això és                  

inviable.  
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No podrem arribar mai a una conclusió? Això és com els cotxes autònoms. Aconseguirem              

morts zero? No, això no passarà mai. Ja es veu que hi ha un cotxe autònom que ha atropellat un                    

ciclista; però aquell dia a quants ciclistes han atropellat en aquell estat? El que s’ha d’aconseguir és                 

que el nombre de morts sigui menor, és a dir, estar segur que, utilitzant cotxes autònoms, el núm.                  

de morts baixarà dràsticament. Aconseguirem que sigui 0? No, ja et dic jo que no; però baixarà                 

dràsticament i això és important. Per moltes recomanacions de seguretat que posen en els avions,               

els avions s’estavellen. I mira si revisen, passen regulacions, els condueixen humans… però             

s’estavellen igualment. Hi ha un miler d’imponderables que fan que les coses passin. 

 

8. Vols concloure amb una sentència... 

Amb una sentència màxima? (riu). No n’hi ha cap, igual amb allò que et deia que no hi ha 

màximes. O sigui hi ha una màxima que és que no hi ha màximes en aquesta situació. No hi ha cap 

regla universal. 
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Miquel Martí 
Expert en Machine Learning i Computer Vision 

Llicenciat en enginyeria elèctrica en la Royal Institute of Techonology i en telecomunicacions a la               

Universitat Politècnica de Catalunya, Miquel Martí i Rabadán porta des de l’abril de 2013 envoltat               

de la robòtica i les intel·ligències artificials, guardonat amb 3 premis i amb diversos projectes i                

publicacions sota la seva màniga. Actualment treballa com a enginyer especialitzat en Deep             

Learning i Computer Vision en l’empresa “Univrses” i en aquesta entrevista ens contesta a              

preguntes sobre el món de la robòtica des d’un punt de vista més enfocat en les tecnologies que                  

afecten la robòtica en l’actualitat. 

[Aquesta entrevista ha estat redactada pel mateix entrevistat per falta de temps per poder              

realitzar-la. És una transcripció majoritàriament directa de les seves respostes] 

1. Quines són les tecnologies que estan revolucionant el món robòtic? 

El món de la robòtica està tenint grans avenços a causa d’un nombre de situacions que                

s’han donat simultàniament. Primerament, avenços en electrònica per sensors han fet possible            

disminuir el preu d’aquests, fent-los més accessibles per a investigador i desenvolupadors en             

robòtica i de retruc fent que el volum de dades generades amb aquests sigui molt més gran que fa                   

uns anys. Exemples són sensors que permeten conèixer la distància del sensor a altres objectes               

com el LIDAR o les càmeres de llum estructurada. Aquests conjunts de dades, normalment              

anomenats datasets, s’han fet públics i han facilitat la investigació en el camp. L’increment de               

potència dels ordinadors ha fet que algoritmes que abans eren prohibitius de fer córrer pel temps                

que comportava o pel cost econòmic que suposava ara siguin útils i accessibles. Un dels casos més                 

clars és amb el creixement de la potència de les GPU, que originalment es van crear per a mostrar                   

gràfics però que recentment s’estan fent servir amb altres objectius. Una d’aquestes utilitats és el               

processament de vectors, bàsic per a molts algoritmes relacionats amb la intel·ligència artificial,             

com el Deep Learning. 

 

2. Si tinguessis la capacitat de fer qualsevol mena de robot, quins faria i quins no? 

El terme robot és molt ampli, des de chatbots que ajuden a resoldre problemes a una web                 

fins a cotxes autònoms, passant per braços robòtics per a la manufactura o algoritmes que               

automatitzen processos dins de grans empreses i que són totalment virtuals. A mi em semblen més                
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interessant els robots que finalment han d’interactuar amb el món real d’una forma directa i que                

requereixen un grau d’autonomia elevat. 

 

3. Quins drets bàsics han de complir sempre els robots en relació als humans i              

viceversa? 

No crec que per ara els robots tinguin drets i deures en general a cap país. Cada robot,                  

depenent de les seves particularitats, s’ha de fer servir d’acord amb la legalitat vigent allà on es                 

faci servir, l’aplicació, etc. com qualsevol altra màquina o algoritme. Tot i això, es donen               

situacions on la legalitat vigent ha quedat obsoleta, ja que els avenços en robòtica i intel·ligència                

artificial han permès fer coses que es creien impossibles. Un exemple clar és el dels vehicles                

autònoms: si no hi ha conductor, qui és el responsable en cas d’accident? A la llei actual no es                   

considera aquest cas. 

 

4. Què passa quan un robot s’assembla més a un humà? 

En quin sentit? Actualment hi ha “chatbots” que poden mantenir converses amb humans i              

fins i tot fer raonaments i explicar els motius de les seves respostes. Tot i això no tenen un                   

coneixement general i sovint queden fora de joc quan se’ls parla de temes que no dominen. El fet                  

que puguin fer-se passar per humans en certs escenaris és però preocupant i és important que se’n                 

reguli l’ús i que la societat n’estigui assabentada. 

 

5. Quan un humà, en col·locar-se pròtesis robots, deixa de ser-ho? 

No. Les pròtesis robòtiques actuals no aporten intel·ligència. És però important el debat             

sobre l’ètica d’aquestes, ja que poden aportar capacitats úniques. En un futur, podrien aportar visió               

excepcional o capacitats físiques sobrehumanes, que donarien un avantatge sobre els altres            

d’aquells que les tinguessin i podrien incrementar la desigualtat a la societat. Tot i això potser no                 

és tan alarmant com sembla, al cap i a la fi, és un canvi en la tecnologia que ja ha succeït múltiples                      

cops: el cotxe ens permet recórrer distàncies abans impossibles en períodes de temps curts, el               

telèfon ens permet comunicar-nos amb gent a l’altra punta del món. Aquests canvis clarament han               

provocat canvis socials, però jo no diria que a la llarga hagin augmentat les desigualtats entre                

humans. 
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6. Com limitaries les capacitats d’autoaprenentatge de les màquines? Quan un robot           

“sap massa”? 

Ara per ara la capacitat d’autoaprenentatge de les màquines està limitada. Els algoritmes             

d’aprenentatge automàtic funcionen d’una forma molt simple. Un algoritme dissenyat per humans            

controla l’aprenentatge de l’algoritme que es vol dissenyar depenent de les dades que li arriben. Si                

no hi ha més dades, no hi ha més aprenentatge. Una màquina que pogués aprendre de forma                 

infinita hauria d’haver estat programada per aprendre a crear algoritmes que controlessin            

l’aprenentatge. Una forma simple de limitar els coneixements d’un algoritme d’aquestes           

característiques seria entrenar l’algoritme de forma que no tingui eines per fer més que allò per al                 

que s’ha dissenyat o ver deixar-lo aprendre en un entorn isolat del món físic, com una simulació. 

 

7. Quines funcions podrien tenir els androides en particular? 

Els androides són robots amb aspecte humà. Una possible aplicació és automatitzar            

processos on s’hagi de tenir una relació amb clients per fer-ho més agradable que interactuar amb                

una pantalla: recepcions d’hotels, botigues, etc. 

 

8. Creus possible un futur on els robots puguin desenvolupar emocions/interessos/gustos          

genuïns? Com evitaria que, a conseqüència d’això, es puguin rebel·lar contra la            

societat? Què hauríem de sacrificar? 

Crec que no és impossible però està molt lluny. Com he dit abans, no crec que la societat                  

s’hagi de preocupar per revolucions robòtiques sinó per l’ús inadequat de les tecnologies actuals en               

la nostra societat: creació automàtica de fake news, exèrcits de tweetbots que es fan servir per                

canviar l’opinió pública per als interessos d’aquells que els controlen, etc. 

 

9. Creu que hauria d’haver-hi programes amb codi obert relacionats amb la creació de             

robots? 

Per descomptat. De fet la robòtica i la intel·ligència artificial són dels camps on hi ha més                 

treball amb programes de codi obert. Això fa que siguin accessibles per a tots i que no només uns                   

pocs se’n puguin beneficiar. 

 

10. Què es planteja fer en un futur en el món de la robòtica? 

Hi ha molts fronts oberts i és un camp que no para de créixer. Hi ha gent investigant idees                   

tan futurístiques com fer interfícies per controlar ordinadors amb la ment, altres que investiguen              
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algoritmes per assolir intel·ligència artificial general per assolir com deies robots que puguin pensar              

per si sols de forma similar als humans i d’altres que s’enfoquen en aplicacions més concretes, com                 

els cotxes autònoms. 

 

11. Quina obra (llibre, pel·lícula, sèrie…) recomanaries que tractés d’una societat futura            

amb robots plausible? 

Un clàssic, Blade Runner. No diria tant com que tracti una societat futura plausible, però               

certament no desitjable, que mostra els perills de deixar el control d’una tecnologia a les mans                

d’uns pocs. 
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Hospital de Granollers 
Programa Horizon i projecte europeu RÀDIO 

[A causa de problemes de personal relacionat amb el projecte, la realització d’aquesta entrevista              

no ha sigut possible.] 

 

1. Com heu participat activament en el programa Horizon? Quina ha estat la informació 

que heu proporcionat? 

2. Quins són els resultats més notables que heu obtingut, tant positius com negatius? 

3. Vists els resultats del projecte, quins avantatges creieu que la robòtica podrIa donar a 

la medicina? 

4. Quins serien els inconvenients que s’haurien de tenir en compte? 

5. Quines incògnites han sorgit abans, durant i després de la realització del projecte? 

6. Creieu que podríeu arribar a utilitzar aquestes tecnologies en un futur pròxim? Si és 

així, per què? 

7. Sabeu d’altres llocs on s’hagin realitzat més pilots relacionats amb el projecte i els 

seus resultats? 
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