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Informació i coneixement per a la presa
de decisions polítiques a Catalunya

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) inicia, amb la publicació que teniu a 
les mans, una nova línia d’acció derivada de la recent reorientació estratègica d’activitats: l’àrea 
d’Innovació i Assessorament Científic. Aquest és el primer informe científic per a la presa de 
decisions amb què l’FCRI vol proporcionar informació i coneixement útil sobre l’estat de l’art de 

la ciència i tecnologia i la seva creixent repercussió social, que faciliti la tasca en la 
presa de decisions polítiques.

En són destinataris principals, doncs, el mateix Parlament de Catalunya i el Govern 
de la Generalitat, a través dels diferents departaments i agències. Tot i això, aquesta 
publicació va adreçada també a quantes institucions, persones i entitats que con-
formen la nostra societat vulguin conèixer l’abast i la repercussió dels desenvolupa-
ments i les aplicacions dels resultats científics.

Des de la seva creació, l’FCRI ha diversificat progressivament els públics als quals ha 
adreçat les seves activitats. D’una banda cap a la ciutadania en general, amb especial 
relleu als joves, mitjançant les activitats de divulgació i dinamització científica i tec-
nològica de l’àrea Ciència i Societat. També cap a les empreses, a través de les nom-
broses iniciatives de l’FCRI en l’àmbit de la Innovació, la transferència tecnològica i 

de relació entre centres de recerca i el sector empresarial. Per descomptat, l’FCRI també s’adreça 
a investigadors catalans i forans que volen venir a treballar a Catalunya, tot oferint serveis de 
suport a la mobilitat i al talent científic. 

Posem ara en marxa una nova forma d’adreçar-nos també a un altre públic: les institucions del 
nostre país que prenen les decisions politiques i les institucions que les executen, les avaluen o 
les assessoren i sovint, per tant, han de conèixer l’abast i les conseqüències que les noves tecno-
logies o la seva regulació poden generar. La col·laboració de l’FCRI amb aquestes institucions no 
és nova. Des del seu origen, l’FCRI ha treballat amb les diferents administracions i organismes 
per afavorir el desenvolupament de la recerca i la innovació al nostre país. El que ara és nou 
és oferir a més l’avaluació experta i les tècniques de l’Avaluació Tecnològica o Technology As-
sessment (TA) al servei d’aquestes institucions, per proporcionar la informació i el coneixement 
independent, expert i precís per a la presa de decisions estratègiques i, molt especialment, en els 
camps frontera de la ciència.

Donar a conèixer al sistema de decisió política català l’estat de l’art de cada tecnologia a escala 
internacional, i identificar noves oportunitats per al seu desenvolupament i aplicació a Catalu-
nya, és el gran objectiu dels nostres informes, a càrrec d’un gabinet d’experts col·laboradors i 
també, com en aquest cas, de prestigioses institucions internacionals dedicades a l’avaluació 
tecnològica. 

L’aposta de l’FCRI per esdevenir un element estratègic per al Sistema i per a l’Administració, 
reflectida entre d’altres iniciatives del Govern pel Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
(PNRI), passa també avui, i molt especialment, per ser una entitat de referència a Catalunya 
quant a l’assessorament científic, tecnològic i d’innovació.

Rafael Español i Navarro
President de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Presentació
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El significat i l’impacte social de la ciència i la tecnologia

El coneixement i visió de prospectiva generats per l’avaluació tecnològica resulta molt valuós per 
a diferents targets socials, i naturalment ho és molt especialment per als responsables de disse-
nyar la gestió política de la ciència i la tecnologia. A Catalunya, com arreu, existeix la necessitat 
d’un coneixement i informació acurats per a la presa de decisions en aquesta matèria, perquè 

els resultats de la recerca i la seva aplicació tenen un innegable efecte real sobre la 
nostra vida.

Amb els informes científics per a la presa de decisions, els ICPDE que iniciem amb 
aquest primer informe, el nostre objectiu és construir un cos informatiu i d’anàlisi, 
expert i independent, que faciliti l’adopció de decisions i posicionaments estratègics 
en ciència i tecnologia. Tots els diferents components que conformen del sistema 
de ciència i tecnologia, des de la producció pura de coneixement fins a la política 
científica, són susceptibles d’emprar aquest coneixement clau per a la presa de de-
cisions.

Tenim referents europeus d’institucions d’assessorament cientificotecnològic de di-
ferents parlaments, inclòs l’europeu, i que es troben en la xarxa EPTA, de la qual FCRI 
n’és membre des de 2005. Per això iniciem la col·lecció ICPDE amb un informe ela-
borat per un membre d’aquesta xarxa, l’STOA, organisme que assessora en matèria 

d’avaluació tecnològica al Parlament Europeu.

Les tecnologies convergents o sinèrgiques són aquelles que darrerament estan proporcionant 
més debat social, i sobre les quals cal conèixer com s’avança en la seva recerca des de tots els en-
focaments. La col·laboració estreta entre la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de 
la informació i comunicació així com les ciències del coneixement, altrament dites les cogno, ens 
atansa a un món de ciència ficció o de màxim benestar i en qualsevol cas cal conèixer les possi-
bilitats avui obertes per tenir arguments en el debat i per preparar las normes que la regulin. 

Us presentem l’informe que el Parlament Europeu va rebre per part del  Science and Technology 
Options Assessment (STOA), òrgan assessor independent i expert del Parlament Europeu. El tre-
ball va ser elaborat pel grup de treball creat ad hoc.

L’accés a aquesta informació és, potser, l’eina més pràctica per adequar la política científica a la 
realitat social. Per a conèixer quins desenvolupaments i quines àrees de la ciència i tecnologia 
susciten demanda per part de la societat i incorporar-los a l’agenda política. Per tancar debats 
ètics o reobrir-ne de nous, o per identificar oportunitats i evitar possibles problemes i bretxes 
futures. En definitiva, coneixement expert i grans dosis d’imaginació per no allunyar les esferes 
de decisió política en recerca i innovació de qui les tria i gaudeix, pateix o intenta assimilar les 
seves decisions: la societat que volem millorar i per a la qual treballem.

Joan  Comella
Director de la Fundació Catalana per a Recerca i la Innovació
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1. Resum executiu

 1.1. Context, recerca bibliogràfica i avaluació de la situació

 1.1.1. Context

Quan el 1835 Bèlgica va inaugurar la primera connexió ferroviària entre Brussel·les i Meche-

len, hi havia el temor que la locomotora La Flèche xiulés i esbufegués de tal manera que 

espantés les vaques que es trobés al llarg del recorregut, i aquestes deixessin de produir llet. 

No es tractava d’un assumpte per riure-se’n, ja que en aquella època els productes lactis 

eren un tema molt important. Per sort, van continuar produint llet i la xarxa ferroviària aviat 

es va convertir en motor del creixement industrial de Bèlgica.

Fa vint anys, les preocupacions d’Europa respecte de l’energia nuclear havien minvat fins 

gairebé oblidar-se’n quan, una nit, els núvols de la contaminació nuclear de cop es van 

estendre des de la planta de Txernòbil a Ucraïna. Això va fer sorgir el temor que es produís 

una apocalipsi tecnològica.

La por i l’aversió a les noves tecnologies són eternes. Encara avui, el 20è aniversari de 

Txernòbil ens serveix per a recordar que l’ésser humà ha d’anar molt en compte amb les 

qüestions tecnològiques. En aquests darrers anys han canviat ben poques coses, inclosa la 

manera en què els polítics gestionen la tecnologia. Cerquen el terme mig entre el progrés i 

la protecció. No sempre se’n surten però a mida que augmenta la informació de què dispo-

sen, millor poden avaluar-ne les possibilitats i els perills.

De moment, s’està perfilant el proper repte: les tecnologies convergents. Darrera d’aquestes 

dues paraules aparentment innòcues rau un món de possibilitats que ho pot canviar tot, des 

de la forma en què pensem fins a la manera com vivim i morim, això si és que la mort no es 

pot combatre. Las tecnologies es basaran en com els diferents sectors de la biotecnologia, 

nanotecnologia, tecnologies de la informació i les ciències cognitives (NBIC, per les sigles 

en anglès) milloren les seves aplicacions mitjançant la interacció intel·ligent i creen un tot a 

partir de la suma de les seves parts.

Una avaluació de la situació (annex 2 d’aquest informe), realitzada per quatre especialistes 

coneguts en diferents disciplines, no només va donar un punt de vista creatiu i original de 

l’assumpte, sinó que va demostrar que resulta essencial entendre la dinàmica d’un debat en 

els camps concrets de recerca o activitat tecnològica.

Resum executiu
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Aquesta és la premissa que totes les persones implicades anomenen “el canvi d’una era i 

no l’era del canvi”, tot citant Josephine Green, directora sènior de Tendències i Estratègia 

de Philips Design. Juntament amb el nivell de capacitat informàtica, els avenços es duen 

a terme a una velocitat vertiginosa. Es produeixen tot tipus de corbes en els diagrames 

des de la revolució agrària i industrial, fins a l’origen de la revolució de les tecnologies 

convergents (NBIC), on predominen conceptes com ara la nanotecnologia i les ciències 

cognitives. I si la corba en els diagrames de les dues primeres revolucions presentava 

un lleu increment al llarg dels segles, les tecnologies convergents en mostraran el crei-

xement en les properes dècades, o potser anys. Tot això es basa en la suposició que la 

capacitat informàtica continuarà desenvolupant-se sense intervenció política. En algun 

moment, aquest desenvolupament es multipli-

carà tan ràpidament, en teoria, que el diagrama 

serà gairebé vertical. Se suposa que quan arri-

bem a aquest punt de “singularitat”, seran les 

màquines amb intel·ligència superhumana que 

dirigeixin aquest desenvolupament. Gent com 

ara Ray Kurzweil assenyala que al final l’home i 

la màquina es fusionaran.

Apareixeran cada cop més aplicacions noves a 

mida que augmenti la corba de desenvolupa-

ments. Als Estats Units, el desenvolupament 

s’ajusta a les necessitats militars i defensives, i 

proporcionarà soldats més llestos i una tecno-

logia millor que farà la feina de més persones 

humanes. En el camp mèdic, s’alentirà l’enve-

lliment de la població, es reduiran les malalties 

i el temps de vida augmentarà més anys, espe-

rem que més plaents. L’impuls tecnològic en el projecte del genoma humà n’és un bon 

exemple. Algunes persones afirmen que aviat la immortalitat deixarà de ser un somni in-

assolible. Amb la intel·ligència ambiental, la interacció social canviarà i tindrà la capacitat 

de crear lligams més forts entre els ciutadans i de millorar la democràcia. Altres persones 

declaren que la tecnologia farà créixer la supervivència social i farà més reals les visions 

futuristes que ja apareixen a 1984 i a Un món feliç.

Així, més que una capacitat per proporcionar respostes tecnològiques, les tecnologies 

convergents també plantegen qüestions físiques sobre les limitacions de la humanitat, la 

natura i la vida. O bé, tal com apunta Joel Garreau, sobre el Cel i l’Infern tecnològics.

Resum executiu
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D’una banda, es troben les persones que veritablement creuen en el potencial de la tecnolo-

gia per perfeccionar els individus. El transhumanisme és una expressió política d’aquest con-

cepte. Moltes persones creuen en allò que actualment s’anomena ciència ficció. Kurzweil 

va dir: “Al final ens fusionarem amb la nostra tecnologia. A mitjans de la dècada del 2040, 

la part no biològica de la intel·ligència humana tindrà mil milions de capacitats més que la 

part biològica.” És la teoria que cal perfeccionar la humanitat. Els individus del segle XXI són 

només una espècie primitiva en comparació amb el que seran en el futur gràcies a l’aplicació 

de la tecnologia. James Hughes, director executiu de l’Associació Transhumanista Mundial, 

va declarar: “Qui s’oposa a l’aplicació dràstica de la tecnologia amb l’objectiu de millorar les 

persones està negant-los un dret humà. Els ciutadans de més edat es podrien sentir ofesos 

per la idea que allargar-los la vida seria dolent 

per a la societat”, i va afegir que no hi ha cap 

diferència entre aquesta millora i les teràpies.

D’altra banda, hi ha les persones que els trans-

humanistes feliçment descriurien com a nababs 

bocamolls del negativisme, luddites tecnològics 

que mai veuran la part optimista de la vida. Tam-

bé, entre els guionistes de l’Infern hi ha la cre-

ença que la tecnologia es desenvoluparà a gran 

velocitat. Però, en lloc de dirigir-se cap a la millo-

ra i el perfeccionament, va en direcció contrària, 

directa a l’autodestrucció. L’informàtic Bill Joy va 

escriure, “Les tecnologies més potents del segle 

XXI, és a dir, la robòtica, l’enginyeria genètica i la 

nanotecnologia amenacen a fer de la humanitat 

una espècie en perill”. Existeixen opinions que 

la humanitat serà esclava de les màquines; una 

visió d’un món on les persones corrents es converteixen en subespècies d’aquelles altres que 

s’han fusionat amb les màquines i la tecnologia, l’espècie Machina Sapiens. El món serà un 

lloc on tot tipus de nanoplagues proliferin sense control.

Una altra manera d’avaluar aquesta qüestió és si hauríem de millorar l’individu o si aquestes 

tecnologies noves s’utilitzarien en benefici de la societat sencera. Sovint aquest tema és vist 

com una escletxa transatlàntica, en què els nord-americans cerquen la perfecció personal 

i els europeus prefereixen les millores de la societat. El transhumanisme originat als EUA 

desitja que els individus gaudeixin de ple control sobre la ment i el cos, i emprin totalment 

les noves tecnologies, les quals segons altres persones fan l’home més humà. L’informe 

Resum executiu



ICPDE - Informes científics per a la presa de decisions

12

FUNDACIÓ  CATALANA   PER  A   LA   RECERCA   I   LA   INNOVACIÓ

innovador de Roco i Bainbridge de la National Science Foundation (NSF, Fundació Nacional 

de la Ciència) s’anomena Tecnologies convergents per a la millora del rendiment humà. A 

Europa, s’ha intentat deliberadament allunyar-se de l’enfocament individual i centrar-se més 

en la qualitat de vida, la cohesió social i la sostenibilitat global, les quals s’haurien d’assolir 

mitjançant l’aplicació de la tecnologia. En comptes d’aprofundir més la diferència de riquesa 

a través de l’estratègia de la millora, volen un enfocament que ho inclogui tot. La Comissió 

Europea ha designat un grup d’especialistes, que agrupa sociòlegs, deontòlegs i filòsofs, 

amb el catedràtic Alfred Nordmann com a relator, per redactar un informe basat en un enfo-

cament totalment diferent, Convergència tecnològica: donar forma al futur de les societats 

europees. En lloc d’enginyeria “de” la ment, volen enginyeria “per a” la ment.

Quan Garreau descrivia els estats de Cel i Infern, també va obrir un altre camí per evitar 

que aquesta qüestió fos diàleg entre sords. El va anomenar Prevalença, l’únic lloc on molts 

especialistes afirmen que els polítics europeus haurien d’aventurar-se a anar-hi.

 

Aquest estat prediu lluites immediates i prolongades, sense una victòria clara. És tan bo com 

es poden esperar els polítics. L’únic inconvenient és que pot comportar la manca de visió de 

futur, o com un conegut polític europeu acostumava a dir, “per solucionar els problemes, 

primer els hem de reconèixer”.

 

 1.1.2. Síntesi de l’avaluació de la situació

L’avaluacio de situacions proporciona als polítics europeus moltes estratègies possibles, in-

closa l’estratègia transhumanista. Hughes creu que els debats polítics sobre les tecnologies 

convergents van més enllà de les línies polítiques clàssiques d’Europa. “Si dibuixo l’estratègia 

de la nostra organització, resulta descoratjador que no hi hagi cap part que es vegi afectada 

i que no tingui un interès personal en el projecte.” En aquest sentit, va demanar als caucus 

que s’establissin en aquestes línies de partit per introduir el tema en la política europea. Per 

a ell no hi ha cap altra manera que a partir de la millora, només perquè el globalisme en ex-

pansió ha esdevingut el mantra econòmic. Si les economies emergents d’Àsia adoptessin les 

tecnologies convergents, Europa aviat les seguiria. Hi ha normes recents de l’Organització 

Mundial del Comerç que s’oposen a la Unió Europea en l’àrea dels organismes modificats 

genèticament que semblen destacar aquest parer.

El nord-americà Hugues va afirmar: “Si volen ser competitius per mantenir viva Europa en 

una economia global, cal que emprin totalment totes les tecnologies. No es poden limitar a 

dir ‘nosaltres, els europeus, canviem els aspectes socials, no canviem les persones’.” Encara 

Resum executiu
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ara, els especialistes europeus declaren que no hi ha lloc per a una única manera europea 

de tractar aquesta qüestió.

Green, la directora italobritànica de Philips Design, diu que la UE necessita buscar un projec-

te que agrupi les sensibilitats d’Europa i afirma també que podria raure en el repte immediat 

i global de la sostenibilitat i l’energia. “Ho comprèn tot i adreça les tecnologies a les coses 

fonamentals com la terra o el vent. Porta la innovació social, ja que hem de viure de forma 

diferent. I el més essencial és que nosaltres tornem a definir la qualitat de vida.” A més, va 

afegir, “massa sovint avui dia el desenvolupament de les noves tecnologies s’ha d’adequar 

a l’estructura empresarial de benefici dels accionistes o als principis governamentals del 

creixement del PIB.” Malgrat tot, amb el temps, els descobriments tecnològics en matèria 

de conservació energètica, mesures contra la contaminació o sostenibilitat esdevindran ren-

dibles per si mateixos.

El francès Thierry Gaudin comparteix moltes d’aquestes idees quan sorgeix la qüestió de cap 

a on s’hauria de moure Europa. L’enginyer i cap del grup d’avaluació Prospective 2100 va 

dir: “L’equilibri principal que observem ara es troba entre la humanitat i la natura. Sabem 

que els nostres recursos s’esgotaran en les properes dècades. Això ens obligarà a modificar 

la nostra relació amb la natura.” Aquí també està convençut que els darrers desenvolupa-

ments hi poden ajudar.

Va afegir que “Les noves tecnologies són igualment un reflex d’allò que fa la humanitat.” Si, 

encara avui, la tecnologia ha de produir aigua potable per a tot el món, és perquè no hi ha 

hagut una bona direcció política. Creu que la UE i els seus governants han de tenir un paper 

decisiu per canviar el curs dels esdeveniments.

“Conjuntament, poden fer-hi molt. L’estat de les finances públiques en els diversos estats 

membres fa que la UE jugui un paper molt important en R+D.”

Els pensaments de la baronessa Susan Greenfield, una neuròloga britànica, també van més 

enllà del petit àmbit de la millora. “Hauríem d’aprofitar les tecnologies de forma que les 

persones puguin ser creatives i sentir-se realitzades. Es tracta més d’un objectiu que no de 

‘posar en marxa aquests gens millorats’.”La directora del Royal Institute creu que la qüestió 

més important per als polítics d’Europa és donar a conèixer aquests reptes. Molt sovint les 

persones es guien només per la por i els polítics tan sols pels resultats de les properes elec-

cions. I cap dels dos afavoreix la comprensió dels problemes a què s’enfronta la humanitat. 

Va afegir que “Les persones són com somnàmbules amb aquestes tecnologies. Hi ha com 

una aliança estranya entre els mitjans, la ciència i la política. Els polítics aproven lleis que els 

mantindran en el poder. Es tracta d’allò que volen les persones”, i va ressaltar la importància 

d’incrementar la implicació pública.
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 1.1.3. Síntesi de la recerca bibliogràfica

L’anàlisi de la recerca bibliogràfica (annex 1 d’aquest informe) mostra com a mínim tres 

raons per les quals el debat públic emergent de la convergència de les NBIC està justificat, 

és oportú i estimulant.

Primer de tot, ja s’han fet els passos inicials cap a una convergència de les NBIC. La con-

vergència de les NBIC es duu a terme als laboratoris i als departaments de recerca de les 

diferents disciplines que la formen. S’organitzen conferències que adrecen qüestions inter-

disciplinàries. Els resultats de la recerca es publiquen en publicacions científiques que cada 

vegada més són multidisciplinàries. La llavor de la convergència de les NBIC s’ha plantat 

en nous camps de recerca. En segon lloc, a més, els responsables polítics han reconegut la 

convergència de les NBIC com un model polític per promoure la recerca i la innovació. Tot 

això comportarà encara més esforços per estimular la convergència de les NBIC. En tercer 

lloc, s’espera que aquesta convergència condueixi cap a un paradigma nou, que difumini 

i qüestioni la diferència actual entre matèries i sistemes vius i no vius. Una possibilitat com 

aquesta, tant si es pot esperar que succeeixi en un futur proper com en un futur no tan pro-

per, planteja qüestions ètiques i polítiques que s’han de debatre en l’àmbit públic. Fins i tot 

més, si s’assumeix que la recerca d’avui dia dóna forma a les tecnologies del demà, el debat 

polític s’hauria de centrar en el tipus de societat que volem per al futur.

Per tant, per als autors de la recerca, s’hauria d’elogiar els transhumanistes i els luddites bi-

ològics per la seva anticipació i els intents d’incorporar aquest problema al programa públic 

i polític. Els estats de Cel i Infern capten l’atenció dels mitjans i dels responsables polítics i, 

per això, resulten eficaços a l’hora d’establir l’agenda. Un altre avantatge de les visions ex-

tremes del futur és que posen damunt la taula els temes més sensibles i aclareixen els temes 

normatius més importants. Això també explica el fet que el debat sobre la convergència de 

les NBIC, tot i que és inicialment molt ampli, se centri ara per ara en el tema més delicat: la 

millora de les persones, d’una banda, i la manca de control sobre les tecnologies que podria 

provocar grans catàstrofes de la societat, d’altra banda. En darrer lloc,  però igualment im-

portant, el debat entre transhumanistes i luddites biològics fa que siguin visibles els límits de 

la biopolítica, la qual, a causa de la convergència de les NBIC, s’espera que tingui un paper 

cada cop més important en la política del segle XXI.

El fet que els estats de Cel i Infern formin una base provocadora per al debat actual sobre 

la convergència de les NBIC aporta també dos vessants perillosos. Primer, aquests dos estats 

extrems sorgeixen a partir de la suposició del desenvolupament exponencial i el canvi radical. 

El to dels esforços de la recerca, no obstant això, és molt més mundà del que es reflecteix en 
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molts plans de treball i documents d’avaluació 

sobre el futur que s’han produït en la cerca inter-

minable de subvencions i nous mercats de recer-

ca. A més a més, és molt imprevisible saber quin 

futur tindrà la convergència de les NBIC. Com a 

conseqüència, hi ha el perill que el debat polític 

acabi dominat per visions futuristes i especulati-

ves que no reflecteixen les pràctiques diàries més 

comunes en la recerca i desenvolupaments habi-

tuals. En aquest cas, la societat s’estaria perdent 

l’oportunitat de veure com es desenvolupen les 

tecnologies NBIC en un procés obert, que ne-

cessita aprenentatge, creativitat i implicació dels 

científics, els enginyers, els responsables polítics 

i la societat. Per evitar una polarització emergent 

dintre del debat públic per tal que no esdevin-

gui tancat, hi ha la necessitat de desenvolupar 

imatges polítiques alternatives de futur. Encara 

més si ens adonem que s’espera que la conver-

gència de les NBIC situï la biopolítica al centre de 

l’escenari. Aquestes visions alternatives haurien 

d’adreçar les qüestions normatives que expo-

sen els transhumanistes i els luddites biològics, 

però s’allunyen de la noció del desenvolupament 

exponencial i del determinisme tecnològic que 

comparteixen tots dos grups. Es recomana pren-

dre una actitud realista, com la que adopta el 

grup d’especialistes europeus, juntament amb 

un esforç visionari i seriós, per tal d’adquirir una 

visió coherent de les moltes qüestions normati-

ves que hi prenen part.

 1.2. Síntesi del resultat del taller del Parlament Europeu

Tot basant-se en la recerca bibliogràfica i l’avaluació de la situació, es va realitzar un taller 

del Parlament Europeu a Brussel·les el 27 de juny de 2006. Hi van assistir eurodiputats, es-

pecialistes convidats i altres visitants.
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1.2.1. Conclusions principals del taller

En el discurs de cloenda, la presidenta del taller, 

l’eurodiputada Dorette Corbey va resumir mol-

tes de les qüestions destacades. Quan va arribar 

el moment de parlar de la “llei de Moore” i la 

seva corba exponencial, Corbey va poder apai-

vagar els ànims dels més escèptics. Una de les 

conclusions va ser que era possible que les tec-

nologies convergents no fossin tan exponen-

cials com molts temien. També va concloure 

que la majoria dels especialistes s’allunyen dels 

estats elogiats de “Cel i Infern”, els quals po-

den polaritzar el debat. Corbey va dir “El risc 

és que és massa simple si ens centrem només 

en el Cel i l’Infern. Malgrat que aquestes imat-

ges poden ser útils per crear coneixement, no 

sembla gaire justa la manera com s’hi descri-

uen les tecnologies.” Fins i tot, poden resultar 

contraproduents, ja que poden crear temors 

excessius.

Hi va haver diferents punt de vista sobre qui 

lidera o qui dirigirà els desenvolupaments. No 

obstant això, la conclusió de la trobada va ser 

que calien valors i criteris. Els científics s’hau-

rien d’encarregar de la primera avaluació i les 

persones interessades haurien d’incentivar la 

comunitat de recerca perquè la faci. Atès que 

encara hi ha poc coneixement respecte de les 

tecnologies convergents, tot i el seu potencial 

transcendent, gairebé tothom va estar d’acord 

en la necessitat de l’aportació pública. Corbey 

va afegir: “Hi ha un consens general perquè 

la gent hi digui la seva. El més important és el 

vincle que té el parlament amb les persones i 

la responsabilitat d’entrar en un debat públic... 

Necessitem un debat.  Només així podem te-
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nir els diferents punts de vista més clarament 

definits i molts aspectes del debat es comple-

mentarien amb els altres. Cal organitzar el de-

bat.” Una altra qüestió és la creació de recerca 

i desenvolupament en aquest camp i si la UE 

hauria de revisar el mètode de premiar aquests 

tipus de programes. Va ser un punt de debat 

intens entre els especialistes.

1.2.2. Recomanacions i altres qüestions rela-

cionades amb la recerca per a l’STOA

Aquest document presenta les recomanacions 

dels diversos especialistes.

Com a conclusió del taller, la presidenta Cor-

bey va assenyalar que la comunitat de tecnolo-

gies convergents havia extret quatre qüestions 

clau, que en un futur havien de ser avaluades 

per l’STOA:

1)  Qui hi ha al capdavant i determina el futur 

del desenvolupament de les tecnologies 

convergents?

2) Cap a on es dirigeixen les tecnologies con-

vergents i fins a quin punt es poden limi-

tar?

3) Quins valors tenen les tecnologies conver-

gents i quin n’és l’impacte en la societat?

4) Com es pot organitzar el debat? I, en con-

cret, com fer que la gent s’hi impliqui més 

i com construir una confiança mútua en-

tre la societat, els científics i els desenvo-

lupadors de tecnologia.
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2. Introducció i context

 2.1. Context

A l’inici del segle XXI, moltes persones veuen aparèixer un fenomen en la ciència i la 

tecnologia: la convergència de, com a mínim, quatre tecnologies i disciplines científi-

ques principals: la nanotecnologia, la biotecnologia, la tecnologia de la informació i 

comunicació i les ciències cognitives (NBIC). Per separat, cadascuna d’elles té un gran 

potencial per canviar la societat i la humanitat, però combinades representen una font 

de canvi encara més potent.

La convergència pot transformar la societat i la humanitat? Quines oportunitats i perills 

presenta? Com s’ajustaran al desenvolupament la comunitat científica, la societat i la 

política?

Tecnologies convergents vol dir convergència de nanotecnologia, biotecnologia, 

tecnologia de la informació i comunicació i neurociència cognitiva; normalment 

abreujat com a tecnologies NBIC. Amb convergència es pretén denominar la 

tendència i les expectatives de la sinergia del desenvolupament en les diferents 

tecnologies per reforçar el seu desenvolupament i/o crear nous dominis d’apli-

cacions mitjançant la combinació de diverses tecnologies.

Fins ara, hi ha dos informes que descriuen el potencial de la convergència de 

les NBIC: Tecnologies convergents per a la millora del rendiment humà, Roco & 

Bainbridge, informe de l’NSF de 2002, i Tecnologies convergents: donar forma al 

futur de les societats europees, del grup d’experts d’alt nivell Previsió de la nova 

era tecnològica, informe de la Comissió Europea, 2004.

Malgrat que tots dos insten a parar una atenció especial als aspectes ètics i socials, els 

informes nord-americans i europeus sobre tecnologies convergents exposen punts de 

vista diferents. L’informe nord-americà proposa un programa (de recerca i política) com 

a mètode per millorar el rendiment humà. El tema principal es troba en “l’acceleració 

del progrés del rendiment mental, físic i humà en general”, és a dir, en incrementar l’efi-

càcia i la productivitat humana. L’informe del Departament de Comerç de la National 

Science Foundation, que se centra només en l’objectiu del rendiment humà, afegeix 

contingut explícit i ple de valors sobre la convergència. L’enfocament central de l’infor-
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me europeu segueix l’estratègia de Lisboa, és a dir, parteix de l’ús de les tecnologies 

convergents per crear societats europees del coneixement competitives i socials.

A la conferència EPTA 2005 (Parlament flamenc, Brussel·les), una de les qüestions cen-

trals va ser si la principal diferència descrita – d’una banda, la capacitat de creació de 

l’home tot centrant-se en l’individu; de l’altra, la capacitat de creació de la societat tot 

centrant-se en el col·lectiu – és un tema fonamental o secundari. Una de les conclusions 

dels relators de la conferència va ser que, a més a més, hi ha una diferència fonamental 

en la visió de la societat, tot i que no necessàriament significa que s’hagin de reconciliar 

les diferències. El catedràtic Jean Claude Burgelman va presentar una solució possible 

per a la reconciliació. Va declarar que per assolir una política sensata de desenvolupa-

ment i innovació de les tecnologies convergents, cal començar per definir les necessitats 

del futur. Aquestes necessitats es poden definir a nivell personal, a nivell del microen-

torn (com ara l’habitatge) i a nivell de macroentorn (societat).

El 18 d’octubre es va celebrar un taller de l’STOA al Parlament Europeu. En ell, els funci-

onaris de la Comissió Europea van anunciar la necessitat d’ampliar la informació per tal 

que el programa de recerca sobre tecnologia convergent per a la propera dècada estigui 

més clar (FP7, JRC). Aquest projecte pretén crear un resum de les necessitats i reptes fu-

turs de la societat europea i té en compte els avantatges de les tecnologies convergents 

i els temes socials, ètics i legals relacionats amb elles.

 2.2.  Configuració del projecte

La intenció del projecte Avaluació tecnològica sobre tecnologies convergents, encarre-

gat per l’STOA i executat pel grup ETAG, és aclarir alguns dels aspectes de la conver-

gència. El 27 de juny de 2006 es va dur a terme un taller al Parlament Europeu que 

va reunir eurodiputats, polítics, especialistes, professionals de l’avaluació tecnològica i 

altres visitants interessats. Hi van destacar i debatre alguns del temes de la convergència 

de les NBIC i, a més, van oferir una guia per al futur programa de recerca sobre el domini 

de la convergència de les NBIC de la Unió Europea. Durant la preparació del taller, es va 

repartir entre els eurodiputats i altres especialistes convidats un document que contenia 

la recerca bibliogràfica i l’avaluació de la situació de quatre especialistes molt coneguts. 

Aquests documents s’inclouen en els annexos del final.

A més d’alertar sobre aquest assumpte, els objectius resultants del taller van ser obte-

nir més coneixement del fenomen i donar instruccions al grup d’experts de l’STOA del 

Parlament Europeu.
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3. Taller

 3.1. Ubicació

El taller va tenir lloc al Parlament Europeu a Brussel·les, sala A5-G2, el dimarts 27 de juny de 

2006, de 14 a 18 hores.

El títol del taller va ser Tecnologies convergents del segle XXI: Cel, Infern o de peus a terra.

El taller era obert a tothom, tot i que calia registrar-se prèviament.

Els elements del programa eren:

1)  Discurs d’obertura a càrreg de la presidenta del taller, l’eurodiputada Sra. Dorette 

Corbey.

2)  Presentacions a càrrec dels autors de la:

  a.  Recerca bibliogràfica (Sr. Rinie van Est)

  b.  Avaluació de la situació (Sr. Robby Berloznik)

3)  Debat entre els especialistes convidats

4)  Preguntes i respostes (sessió oberta)

5)  Discurs de cloenda a càrrec de la presidenta

 3.2. Esquema del debat entre els especialistes convidats

La part central del taller va ser el debat dut a terme entre els eurodiputats que hi van assistir 

i els 13 especialistes convidats de diferents disciplines científiques i procedents de diferents 

nacionalitats de la UE. L’annex 3 d’aquest informe conté els currículums breus dels especi-

alistes convidats.

Les preguntes més destacades del debat van ser:

1)  Aparició de les tecnologies convergents:

- Estan sorgint tecnologies convergents i quin és el marc temporal dels de-

senvolupaments en aquest camp? La tecnologia es desenvolupa de forma 

exponencial?

- Quines són les principals forces de les tecnologies convergents? Es tracta 

d’indústria, societat, ciència, tecnologia i/o govern? Quin paper tenia/té el 

programa de recerca pública en tot això?

Taller
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2)  Aspectes ètics i polítics de les tecnologies convergents:

- Quin impacte tindran les tecnologies convergents en la naturalesa huma-

na? És el que volem per al futur? Millorarà la condició humana, en modifi-

carà les principals característiques i s’ajustarà al progrés moral?

- Com se solucionarà el fet que diferents països i grups tinguin diferents 

opinions respecte d’això?

3)  Quin paper hi juga el Parlament Europeu?

- És desitjable un debat públic?

- El programa de recerca de tecnologies convergents:

- Com ha de fer front la Unió Europea a les tecnologies convergents?

- Què haurien de fer les institucions europees per a aquesta recerca?

- Quin paper han de tenir el Parlament Europeu i els parlaments nacionals?

- Quines possibilitats té a llarg i curt termini (7è programa marc)?

 3.3. Visió general dels debats del taller

Rinie van Est viatja per tot el món i es mou per l’ona de la innovació científica i tecnològica. 

Com a caçador de tendències de l’Institut holandès Rathenau, aquesta és la seva feina. 

Una setmana es troba al Japó observant vestits robòtics perquè les persones discapacitades 

puguin viure de manera normal, i per fer que els fanàtics dels jocs d’ordinador sentin literal-

ment que pugen una muntanya des de les cadires de l’oficina. Viatja a Berkeley (Califòrnia) 

per assistir a reunions científiques, només per veure especialistes d’empreses multinacionals 

que ja havien enviat els seus representants a l’altra punta del globus terraqüi, a Eindhoven 

(Holanda); tots assenyalen les visions futuristes més àmplies de les seves empreses. Va fer 

una avaluació sobre el debat polític i la participació pública a Europa en el camp de les tec-

nologies convergents que ens ha de fer pensar.

Va dir, “si reflexionem sobre l’estat actual del debat, tenim un lloc on debatre? Tenim parti-

cipació? No.” En referència a la reunió dels especialistes, científics, visionaris, polítics, funci-

onaris i visitants que van assistir al taller del Parlament Europeu, va afegir: “Aquesta és tota 

la participació que hi ha a Europa.” I va continuar: “Disposem d’informació?”, però altra 

vegada estava formulant una pregunta retòrica. “De fet, no”, a banda d’uns pocs progra-

mes nous. “N’hi ha prou amb això? De cap manera, ja que no tenim cap pista del que està 

succeint.” “Grans empreses com ara Philips i Intel”, va afegir, “s’estan preparant per a un 

futur d’aquest tipus. Per què? Perquè tenen una visió. I això també manca en aquest debat. 

L’estat d’aquest debat és que ens manca tot el que necessitem per dur a terme un debat en 

Taller
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condicions. Hem d’afrontar-ho.” I el moviment hauria de provenir de moltes de les persones 

reunides en la sala de la legislatura.

La presidenta de la reunió i eurodiputada, Dorette Corbey, va reconèixer que encara hi havia 

moltes qüestions ocultes. Va formular la següent pregunta: “Ens estem referint al desenvo-

lupament real, que es duu o durà a terme? O bé és una exageració? I, en cas contrari, quins 

són els reptes per a la societat i per a Europa?”

Amb independència de la resposta a aquestes 

preguntes, Corbey va insinuar un camí per se-

guir. “Devem trobar-nos en la primera fase dels 

desenvolupaments. Tot i així, aquest fet no hau-

ria d’impedir-nos tractar el tema i estar-hi degu-

dament preparats.”

Van Est va insistir que calia acció política de for-

ma urgent. Per això, va dir, “és important que els 

responsables polítics i tots els polítics s’impliquin 

en el debat de la convergència de la nanotec-

nologia, biotecnologia, ciències de la informació 

i comunicació i les ciències cognitives. I que ho 

facin ara.”

L’eurodiputada Corbey va fer cas d’aquesta ad-

vertència. En els discursos de cloenda, va prestar 

atenció a aquesta crida. Va declarar, “hi ha un 

consens general perquè la gent hi digui la seva. 

És possible que alguns dubtin si realment hi ha 

aquesta possibilitat. El més important és el vincle 

que té el parlament amb el debat públic i la res-

ponsabilitat d’entrar-hi.”

Els membres del públic també van demanar més implicació política. Un visitant suec va in-

sistir en la gran responsabilitat dels polítics a l’hora de prendre decisions. Wolfgang Bibel va 

assenyalar que els polítics haurien d’alertar sobre les possibilitats futures. Va dir, “quan ho 

facin, pot ser és massa tard per actuar. És molt important, sobretot per al parlament, que 

estiguin preparats per a qualsevol cosa que succeeixi”, i va assenyalar l’escalfament global 

com a desafiament principal. La societat encara ha de trobar la millor manera d’afrontar 
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aquesta adversitat. Va dir també que, “la qüestió és quin tipus de mecanismes ha d’aplicar 

la societat per triar entre les diferents alternatives, per tal que no vagi directa al desastre 

climatològic, per exemple. Hem d’establir els mecanismes per fer-ho i aquesta és la raó per 

la qual som aquí.”

Robby Berloznik va dir: “També des del punt de vista científic, hi ha la voluntat d’obrir com-

pletament aquest món tancat i promoure una presa de decisions democràtica a partir de la 

transparència”. En la seva avaluació de la situa-

ció en aquest camp, va trobar que certs temes 

sempre tornen a estar damunt la taula. “Tothom 

demanava que es construïssin ponts, per cercar 

noves maneres de comunicar-se en aquest tema. 

Igualment volien que el debat fos més ampli i 

profund”, i va oferir una guia sobre com hauria 

d’evolucionar l’avaluació tecnològica. “Cal invo-

lucrar-hi les persones interessades, normalment 

especialistes, però també s’hi pot implicar tot-

hom. Existeixen moltes tècniques per fer això.”

Domenico Coviello, no obstant, va argüir que els 

científics exercien una influència fonamental en 

aquest debat. “Primer cal un gran debat entre 

científics. I després s’ha d’obrir aquest debat a la 

gent, atès que és la gent qui ha d’entendre-ho i 

necessita temps per a això. I després del debat ci-

entífic i públic, ha de venir el debat polític”. Anja 

Boisen va dir que la tasca era reunir científics de 

diverses disciplines.  Va afegir: “Serà tot un rep-

te, ja que no ens entenem entre nosaltres.”

 Boisen no volia que els científics se situessin al 

capdavant del debat social. Va declarar que “els 

científics sols serien massa parcials. Estem massa enamorats del nostre camp de recerca.”

Hugo De Man volia ampliar el grup de referència perquè fos més social. A la reunió va dir: 

“No fem gaire perquè la convergència vagi pel camí correcte. Si ens impliquem en una 

tecnologia enfocada a la societat, hauríem de fer que sociòlegs i antropòlegs també s’hi im-

pliquessin.” Va mencionar que una empresa multinacional, com ara Intel, havia contractat 
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100 antropòlegs per aclarir què espera realment 

la gent de la tecnologia del futur. I si interessa les 

empreses, segurament interessarà també la resta 

de la societat.

En aquell moment, tots van estar d’acord que la 

política encara havia de fer molt per posar-se al 

dia, cosa que fa que ens preguntem qui estava 

dirigint el projecte tecnològic.

De Man va dir: “Hi ha dos llocs de comandament. 

El primer és a curt termini: és a dir, la indústria 

que cerca noves aplicacions per fer diners. I això no és dolent perquè crea riquesa; aporta els 

fons per crear el segon lloc de comandament que farà front a la singularitat del segle XXI”, 

incloses les crisis energètiques i hidràuliques i el desafiament global de la sostenibilitat.

El filòsof Jean Paul Van Bendegem va anar més enllà dels plaers i la responsabilitat de dirigir. 

“El problema no és tant qui hi ha al lloc de comandament, sinó qui té el combustible” i ho 

va afegir del que havia pogut sentir a la sala, sobretot, “gent equivocada”. La feina dels 

parlamentaris no és més senzilla. Va afirmar que “com a polítics, sovint ens trobem que hem 

de conduir però no disposem del combustible”.

En parlar dels temps, els informes sobre la proliferació imminent i imparable de les tecnolo-

gies convergents semblaven ser una mica exagerats. “Singularitat”, s’acostumava a dir que 

el desenvolupament exponencial de la tecnologia, que s’expressa en un diagrama de corbes 

de creixement vertical, acaba creant una societat en què l’home es fusiona amb la màquina. 

Tot i que no succeirà en un futur immediat, segons afirmen moltes persones.

Nick Bostrom, un pensador transhumanista important, va dir que l’home no podrà seguir 

el ritme de desenvolupament informàtic. Tot i que els microprocessadors podrien continuar 

el seu creixement exponencial, la societat no necessàriament es podria adaptar als canvis 

tecnològics com ho va fer durant el segle passat. Bibel tampoc creu en la força ineludible 

del creixement exponencial lineal. Respecte d’això va dir, “moltes coses no es comporten de 

forma exponencial. Per exemple, aquest parlament.”

De Man s’ha unit a la resta. “Vull desafiar el creixement exponencial. No hi ha res al món que 

sigui exponencial per sempre. Està força clar que hi ha limitacions. En els propers 10 o 20 anys, 

assolirem els límits físics. Tot allò que és exponencial tard o d’hora sobrepassa els límits.”
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L’eurodiputat Malcolm Harbour va dir: “Al final, per definició, una corba exponencial, en 

alguna fase, assolirà un límit”. El repte probablement raurà en la manera com utilitzem la 

tecnologia, és a dir, l’aplicació humana que en fem. Va afegir: “Per exemple, la capacitat 

tecnològica pot esdevenir tan barata que provoqui el canvi en el concepte d’aplicació. Ara 

ens trobem amb moltes àrees sense restriccions pel cost de l’emmagatzematge de les da-

des, de forma que l’ús de la informació ha canviat. De la mateixa manera, ens movem cap 

a una fase en què la capacitat de l’amplada de banda i de la comunicació és tan gran que 

les persones ensopeguem amb les restriccions i, per tant, l’utilitzem de diferent manera. És 

aquí on ens hem de centrar. En molts casos la tecnologia ens allibera d’aquestes restriccions 

i fa la vida més senzilla. Segurament provocarà reptes nous.”

Donald Bruce va dir que els avenços tecnològics no representen la part més important del 

desenvolupament. “Allò que succeeix realment és que serà molt més difícil implementar 

el canvi en la societat.” Helge Ritter va destacar que la societat ha d’estar preparada quan 

s’esdevingui el canvi. “L’aspecte més important és que hem d’estar preparats quan entrem 

al nou domini del creixement que ja no serà exponencial. Tot serà diferent... Sempre obser-

vem el creixement des d’un punt de vista positiu. Millorem les nostres habilitats, però alhora 

augmentem la complexitat del nostre món. Això pot provocar la debilitació de la nostra 

capacitat de preveure coses. Hauríem de comparar l’augment de les habilitats a causa del 

creixement exponencial, amb la disminució de les capacitats en la gestió d’un món més 

complex, i això sí que és un gran desafiament.”

Juntament amb Van Est, Corbey va estar d’acord que la visió més potent del creixement 

desenfrenat era un símbol útil que indica on cal prestar atenció. Va dir, “la imatge del creixe-

ment exponencial resulta important per implicar els polítics i el debat públic.”  Malgrat tot, 

Coviello va advertir que les persones no haurien de tenir expectatives poc realistes. “Hem 
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d’aclarir a les persones què serà progrés real i què esperem que succeeixi. D’altra banda, 

la gent tindrà un mal pressentiment si no ocorre.” George Robillard va destacar un punt 

molt similar i va argüir que mirar molt més enllà ens feia oblidar les necessitats més imme-

diates. “No és correcte parlar de viure 150 anys. És un fals problema. Hem de parlar dels 

passos curts, els petits passos, perquè són les coses amb les quals estem treballant.”

Harbour va ressaltar la diferència entre els passos pràctics petits i el pas de gegant que 

suposa per a la humanitat des d’una perspectiva ètica. Va dir: “El poder de la ment i els 

recursos no són il·limitats”, i va destacar la dificultat d’afrontar plagues com ara la SIDA 

a Àfrica. També va formular una pregunta hipotètica: “Com a polítics estem autoritzats 

a dir que hauríem de destinar més dels nostres recursos escassos a combatre aquestes 

qüestions, ja que, en realitat, podríem allargar més vides de forma més efectiva, per una 

fracció del cost que comporta desenvolupar intel·ligència artificial, la qual allargaria les 

nostres vides 10 anys més.”

Helge Ritter va assenyalar que les limitacions per si mateixes s’han de veure com una part 

acceptable de la vida. “Ens hem acostumat que les limitacions són dolentes i que les hem 

de combatre. Malgrat això, podria succeir que haguéssim de fer les paus amb les limita-

cions, com una cosa que contribueix de forma inherent a la naturalesa humana. Podríem 

necessitar tornar a ajustar la nostra actitud vers la ciència.” I va mencionar àrees a què el 

coneixement humà no s’havia afrontat de forma crucial. Va afegir, “pot ser que ens faci 

una mica més modestos i ens ajudi a no exhaurir totes les possibilitats de la tecnologia”, 

la qual ens pot treure algunes de les alegries de la vida. “El fet de descarregar un idioma 

ens pot privar de l’experiència d’aprendre’l.”

En comparació, i destacant el debat, Berloznik va dir que l’avaluació de la situació havia 

indicat que els punts de vista encara eren ambigus. “No hi ha cap projecte ‘d’home a 

la lluna’ en la política d’innovació d’Europa. Hi és als Estats Units.” I, com a resultat, els 

nord-americans aviat gaudiran d’un lideratge insuperable. 

De Man va afirmar: “Als Estats Units el desenvolupament va molt ràpid, i si no anem 

amb cura, en cinc anys a partir d’ara, comprarem la nova tecnologia desenvolupada 

per Intel i Microsoft.” Tant ell com d’altres assistents van remarcar la necessitat de la 

UE de canviar l’enfocament per tal que sigui més efectiu. De Man també va declarar 

que els Estats Units es recolzen molt en els programes universitaris, que impliquen un 

compromís públic d’assoliment tecnològic. Va lamentar que trobés molt poques coses 

sobre tecnologies convergents en el programa marc de la UE. “Per això em preocupa 

tant Europa.”
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Bibel i Bostrom van denunciar la burocràcia tan feixuga que envolta els programes de pro-

visió de fons de la UE. Bostrom va declarar: “Fa por només de sol·licitar-ho. I si obtens els 

fons, llavors estàs massa ocupat en acomplir tots els requisits i ajustar-te a totes les restricci-

ons. Has d’intentar reunir un equip, entre els membres del qual hi hagi una persona del sud 

d’Europa, una dels nous estats membres i una altra d’Europa central i Alemanya. Reuneixes 

tot això i emplenes tots els informes... A vegades la feina ben feta és possible, però hi ha el 

cost indirecte pel qual molta gent rebutja, fins i tot, a intentar-ho.” Bible està d’acord amb 

això. Es va referir als Estats Units, on hi ha més vincles directes i eficaços entre els diners i 

els receptors dignes d’ells. “Els donen diners i els diuen que en dos o tres anys tenen l’opor-

tunitat de fer alguna cosa. I, de fet, fan moltes coses bones sense tanta burocràcia. Crec 

que cap Einstein hagués participat en un programa marc i n’hagués obtingut alguna cosa. 

Per això, com a complement i no com a substitut, hem d’estimular l’enginy individual i les 

bones idees.”

L’eurodiputat Umberto Guidoni hi està d’acord, excepte en un aspecte. “Una feblesa és 

que es pot adaptar millor a l’aplicació i no al coneixement. A través del Consell Europeu de 

Recerca estem intentant crear una eina que es pugui emprar per centrar-se en l’excel·lència 

de la recerca més que en un mecanisme de finançament.” Va insistir encara més en què cal 

fer per crear vincles més forts entre les tecnologies NBIC. “Tenim aquesta línia de recerca: 

deu àrees de recerca i d’alguna manera resulta difícil acceptar qualsevol cosa que hi hagi 

entre elles.”

 3.4. Conclusions principals del taller

En el discurs de cloenda, la presidenta del taller, l’eurodiputada Dorette Corbey va resumir 

moltes de les qüestions destacades. Quan va arribar el moment de parlar de la “llei de 

Moore” i la seva corba exponencial, Corbey va poder apaivagar els ànims dels més escèptics. 

Una de les conclusions va ser que era possible que les tecnologies convergents no fossin tan 

exponencials com molts temien. També va concloure que la majoria dels especialistes s’allu-

nyen dels estats elogiats de “Cel i Infern”, els quals poden polaritzar el debat. Va afirmar 

que “el risc és massa simple si ens centrem només en el Cel i l’Infern. Malgrat que aquestes 

imatges poden ser útils per crear coneixement, no sembla gaire justa la manera com s’hi 

descriuen les tecnologies.”  Fins i tot, poden resultar contraproduents, ja que poden crear 

temors excessius.

Hi va haver diferents punt de vista sobre qui lidera o qui dirigirà els desenvolupaments. No 

obstant això, la conclusió de la trobada va ser que calien valors i criteris. Els científics s’hau-
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rien d’encarregar de la primera avaluació i les persones interessades haurien d’incentivar la 

comunitat de recerca perquè ho faci. Atès que encara hi ha poc coneixement respecte de 

les tecnologies convergents, tot i el seu potencial transcendent, gairebé tothom va estar 

d’acord en la necessitat de l’aportació pública. Corbey va dir, “hi ha un consens general 

perquè la gent hi digui la seva. El més important és el vincle que té el parlament amb la 

gent i la responsabilitat d’entrar en un debat públic... Necessitem un debat.  Només així 

podem tenir els diferents punts de vista més clarament definits i molts aspectes del debat es 

complementarien amb els altres. Cal organitzar el debat.” Una altra qüestió és la creació de 

recerca i desenvolupament en aquest camp i si la UE hauria de revisar el mètode mitjançant 

el qual proporciona fons per a aquests tipus de programes. Va ser un punt de debat intens 

entre els especialistes.

 3.5. Recomanacions del taller per a l’STOA

 3.5.1. Recomanacions dels especialistes

A continuació, hi ha alguns dels consells que els especialistes i responsables polítics van 

proporcionar respecte del desenvolupament del sector de les tecnologies convergents a la 

Unió Europea.

HUGO DE MAN

- Com podem a Europa posar-nos d’acord en els valors i assegurar que les tecnolo-

gies convergents funcionaran amb ells?

- Crear programes d’ajuda per estimular el debat públic.

- Desenvolupar programes per a les universitats amb l’objectiu de promoure la inter-

disciplinarietat de les tecnologies convergents.

- Fer que els filòsofs s’involucrin en temes tecnològics.

WOLFGANG BIBEL

- Quines tecnologies específiques poden contribuir a la resolució dels principals pro-

blemes de la societat?

- Promoure el consell científic amb un enfocament ascendent, a més dels mecanis-

mes descendents de provisió de fons.

- Apartar la burocràcia dels programes marc de la UE.

NICK BOSTROM

- Reduir la burocràcia dels programes marc de la UE.
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UMBERTO GUIDONI (eurodiputat)

- Millorar l’enfocament interdisciplinari dels programes marc.

CRISTOPHER COENEN

- Emprar el Parlament Europeu com a nou fòrum de discussió, que podria facilitar el 

contacte entre científics i ciutadans.

ANJA BOISEN

- Com garantir una convergència de veritat?

- Crear fòrums que apropin els científics dels diferents camps de les tecnologies 

convergents.

ROBBY BERLOZNIK

- Desvincular la comunitat d’avaluació tecnològica de les restriccions prèvies i aug-

mentar-ne l’impacte.

- Incrementar la implicació de la gent.

DONALD BRUCE

- Quins són els valors importants que hem de considerar? Ens dirigim a l’estil de vida 

o al canvi de societat?

- Augmentar la difusió entre la gent i incrementar el coneixement general de les 

tecnologies.

GEORGE ROBILLARD

- Centrar-se en un progrés gradual de l’àrea en lloc de posar l’èmfasi en visions no 

reals del futur.

- Millorar l’abast i la comunicació.
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RINIE VAN EST

- Millorar la qualitat i la quantitat de la informació.

VITTORIO PRODI (eurodiputat)

- Millorar la interacció entre tecnologies i cultures.

HELGE RITTER

- No tractar les tecnologies convergents com un problema tecnològic.

- Aportar-hi l’experiència de les humanitats.

- Com podem evitar els pedaços continus?

JAN STAMAN

- Gestionar els problemes i la gent.

- Els governs no haurien de gestionar-ho sols, poden treballar conjuntament amb les 

ONG (com a interfície).

JEAN PAUL VAN BENDEGEM

- No augmentar les desigualtats socials que ja existeixen.

DOMENICO COVIELLO

- Garantir que es protegeix la naturalesa humana i que no en surt perjudicada.

TORSTEN FLEISCHER

- Prendre com a exemple els promotors del programa de recerca.

3.5.2.    Més qüestions sobre recerca per a l’STOA

Com a conclusió, la presidenta Corbey va afegir que la comunitat de tecnologies convergents 

havia extret quatre qüestions clau, que en un futur havien de ser avaluades per l’STOA:

1)  Qui és el conductor, qui determina el futur del desenvolupament de les tecnolo-

gies convergents?

2)  Cap a on es dirigeixen les tecnologies convergents i fins a quin punt es poden 

limitar?

3)  Quins valors tenen les tecnologies convergents i quin n’és l’impacte en la societat?

4)  Com es pot organitzar el debat? I en concret, com fer que la gent s’hi impliqui 

més i com construir una confiança mútua entre la societat, els científics i els de-

senvolupadors de tecnologia?
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ANNEX 1: RECERCA BIBLIOGRÀFICA

BENVINGUTS AL SEGLE XXI: CEL, INFERN O DE PEUS A TERRA

Un debat històric i públic i una perspectiva tecnològica sobre la convergència de la
nanotecnologia, la biotecnologia, la tecnologia de la informació i les ciències cognitives 

Autors: Rinie van Est, Christien Enzing, Marc van Lieshout,
Anouschka Versleijen (TNO, Institut Rathenau)
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1. Introducció

Segons molts experts, equips d’especialistes i informes ens trobem als inicis d’un nou renaixe-

ment de la ciència i la tecnologia (Antón et al., 2001, Roco & Bainbridge, 2002 [a]) Durant dèca-

des ens hem acostumat a termes com ara revolució de la informació i revolució biotecnològica. 

Malgrat això, al principi d’aquest nou mil·lenni han sorgit dues tecnologies revolucionàries i 

clau: la nanotecnologia i les ciències cognitives. La nanotecnologia es considera la tecnologia del 

segle XXI; tanmateix, s’esperen avenços radicals en les ciències cognitives. Cada vegada creix el 

reconeixement que aquestes quatre tecnologies clau es complementen en el viatge del progrés 

humà. Per exemple, les TIC agilitzen el progrés en el camp de la recerca genòmica; la recerca 

en el funcionament del cervell inspira els informàtics; la nanotecnologia permet xips més ràpids, 

ordinadors més potents, etc.

La unió d’aquestes àrees de la ciència i la tecnologia es coneix com a convergència tecnològica. 

Vol dir que el progrés dins d’una disciplina científica, tecnològica o industrial es relaciona cada 

vegada més amb els desenvolupaments en altres disciplines i/o sectors. En aquest estudi ens cen-

trem en la convergència de la nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia de la informació i cièn-

cies cognitives, coneguda com a convergència de les NBIC. L’efecte de millora mútua d’aquestes 

quatre tecnologies clau es considera la força conductora de la nova era tecnològica.

El terme convergència de les NBIC va sorgir per primera vegada durant el taller Tecnologies 

convergents per a la millora del rendiment humà, organitzat per la National Science Foundation 

(NFS) el 2001. El taller presentava un punt de vista optimista sobre el potencial de la convergèn-

cia de les NBIC i assenyalava un ventall de futures opcions tecnològiques. El taller de l’NSF con-

cretament es va centrar en les tecnologies adreçades a manipular el cos i la ment. Entre aquestes 

tecnologies es troben les tecnologies de prolongació de la vida, com ara les teràpies orientades al 

càncer i els òrgans artificials, i les tecnologies que incrementen les funcions mentals, com ara les 

farmacèutiques que controlen les emocions o els implants neurològics que equilibren les pèrdues 

de memòria, milloren les capacitats cognitives i augmenten la sensibilitat dels òrgans sensorials.

Aquest conjunt d’opcions tècniques del futur fa que ens preguntem com hem d’emprar-les i on 

hem d’establir-ne els límits. Com a conseqüència, la visió de la millora de l’home ha iniciat un 

debat mundial sobre les qüestions bàsiques que afecten la naturalesa humana. Anem de cap a 

un futur posthumà en què els nostres cossos i ments es fusionaran amb un ordinador? Hauríem 

d’apostar per un futur com aquest, o ens hi hauríem d’oposar? En aquest cas, quin significat 

comporta per a les polítiques públiques d’innovació? Què pensa la gent sobre aquestes qüesti-

ons i com s’impliquen els ciutadans en aquest debat fonamental? Quin paper haurien de dur a 

terme els polítics en aquest debat?
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Continguts

Aquest estudi no pretén respondre totes les preguntades formulades abans. L’objectiu és 

oferir una base d’informació accessible per donar inici al debat sobre l’impacte social de la 

convergència de les NBIC. Concretament volem informar els responsables polítics sobre com 

evoluciona el debat públic i polític de la convergència de les NBIC i quin paper han de tenir-

hi. Per tal d’adreçar aquesta qüestió central, la recerca ofereix, en primer terme, tres pers-

pectives diferents de la convergència de les NBIC: una perspectiva històrica i tecnològica, 

complementada amb una visió general del debat públic que ha sorgit en els darrers anys.

El capítol 2 s’endinsa en la convergència de les NBIC des d’un punt de vista històric. Actu-

alment, el terme “convergència tecnològica” s’empra sovint en el debat sobre la societat 

de la informació i es refereix a la convergència digital de xarxes de comunicació, contingut 

multimèdia i dispositius. La convergència de les NBIC es pot considerar com una fase nova 

dintre de l’actual revolució de la informació.

En el capítol 3 es descriu el debat públic internacional actual sobre la convergència de les 

NBIC i ofereix diversos punts de vista (polítics) del debat sobre les futures conseqüències 

socials.

El capítol 4 dóna una impressió general sobre l’estat tecnològic actual. Ofereix informació 

d’àrees on la convergència de les NBIC ja s’està donant, de les aplicacions implicades i de les 

expectatives que s’hi associen. Es descriuen les aplicacions que s’estan desenvolupant en els 

límits de les TIC i les ciències cognitives, de les TIC i la biotecnologia, de les TIC i la nanotec-

nologia, i de la biotecnologia i la nanotecnologia. Aquest capítol es basa majoritàriament en 

un estudi (Van Lieshout et al., 2006) que va dur a terme el TNO per a l’Institut de Prospectiva 

Tecnològica (IPTS), situat a Espanya (Sevilla).

En el capítol 2, oferim un resum de les nostres conclusions per veure què impliquen per a 

l’emergent debat polític i públic sobre la convergència de les NBIC i el paper que han de dur 

a terme els responsables polítics.

Reconeixements

La recerca bibliogràfica és un projecte comú de l’Institut Rathenau i el TNO. Estem molt 

agraïts pel permís concedit per l’IPTS per utilitzar els resultats del projecte de la Comissió 

Europea en el capítol 4. A més a més, ens agradaria agrair a Lucien Hanssen els seus comen-

taris crítics dels capítols 2 i 3.



ICPDE - Informes científics per a la presa de decisions

36

FUNDACIÓ  CATALANA   PER  A   LA   RECERCA   I   LA   INNOVACIÓ

2. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA DE LA CONVERGÈNCIA DE 
LES NBIC

Històricament, els primers cinquanta anys després de la creació de l’ordinador Zuse3 

han estat dominats, en termes de tecnologia, per l’ús d’ordinadors com a màqui-

nes de càlcul numèric i emmagatzematge. A la dècada dels vuitanta, el paradigma 

computacional va començar a estendre també la tecnologia de la comunicació i 

la tecnologia audiovisual. El resultat d’aquest procés novell es recorda com la pri-

mera fase de la tecnologia convergent. El paradigma computacional ha continuat 

estenent-se per més àrees, majoritàriament la biotecnologia i l’enginyeria, i està a 

punt d’entrar en la nanotecnologia i la tecnologia cognitiva i, per tant, com a resultat 

aquesta convergència de tecnologies s’anomena tecnologies NBIC. Bibel (2004:22)

Aquest capítol situa la convergència de les NBIC i el debat públic que l’acompanya en una 

perspectiva històrica. La convergència de les NBIC s’inclou en la revolució de la informació 

i n’és la manifestació més moderna. L’apartat 1 descriu l’ús del terme “tecnologies conver-

gents” durant la dècada dels vuitanta i noranta i precisa com la tecnologia de la informació 

s’introduiria en els sectors industrial i de serveis. En l’apartat 2 s’explica l’aparició d’una nova 

forma de convergència, la manera com la tecnologia de la informació i la biotecnologia 

s’influeixen i es reforcen a si mateixes. La realització i l’expectativa que la nanotecnologia 

permetrà la convergència de les TIC, la biotecnologia i les ciències cognitives ja ha originat la 

noció de convergència de les NBIC. El marc de la convergència de les NBIC com a camí per 

millorar el rendiment humà ha comportat nombrosos debats socials. L’apartat 3 situa aquest 

debat social en la perspectiva històrica.

 2.1. Convergència de la TI

En el sector de la tecnologia de la informació (TI), el terme “convergència” s’ha anat em-

prant cada cop més durant la dècada dels vuitanta. La tecnologia de la informació és la 

responsable d’una era d’avenços en moltes àrees, com ara els materials nous, l’energia i les 

tecnologies de transport, les aplicacions mèdiques i les tecnologies de producció (per exem-

ple, la mecatrònica). La combinació de l’òptica i l’electrònica va generar l’optoelectrònica, la 

qual ha posat els fonaments dels actuals sistemes de comunicació basats en cables de fibra 

de vidre. L’arribada d’Internet accelera la convergència del processament de la informació 

i la comunicació. L’abreviatura TIC reflecteix aquesta convergència, que continua augmen-

tant ràpidament la integració d’Internet i la telefonia mòbil. Per això, en el seu llibre The Rise 

of the Network Society (L’aparició de la societat en xarxa) Castells (1996: 62) es refereix a la 
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convergència com una característica important de la revolució de la informació:

Una cinquena característica d’aquesta revolució tecnològica és la creixent conver-

gència de les tecnologies en un sistema altament integrat en el qual les antigues 

trajectòries tecnològiques esdevenen literalment no distingibles.

La introducció de la tecnologia de la informació en un ampli ventall de disciplines cientí-

fiques i processos industrials, o encara més en cada aspecte de la societat, caracteritza la 

revolució de la informació, que Alvin Toffler (1980) anomena la Tercera Era.

Fusió de tecnologies
El catedràtic japonès Fumio Kodama (1992) va remarcar la importància de la convergència 

per a la capacitat innovadora de la indústria. A principis de la dècada dels noranta, va argüir 

que l’antiga màxima “una tecnologia, una indústria” ja no es podia aplicar més. Per ser 

innovador en tots els sentits, les empreses han de fer molt més que centrar-se en l’R+D de 

la seva tecnologia principal. Això és perquè els avenços reals sovint es donen entre els límits 

dels sectors. Per tant, segons Kodama, el truc està en combinar diferents tecnologies. 

Ell ho anomena “fusió de tecnologies”. Segons Kodama, les empreses japoneses dedicaven 

cada cop més temps als desenvolupaments durant la dècada dels 80, els quals inicialment 

semblaven estar fora de les seves activitats centrals. La recerca de la fusió o convergència 

tecnològica, per tant, ha esdevingut part de l’estratègia d’R+D habitual, en la qual la unió 

de projectes de recerca de diferents empreses en diferents sectors cada cop és més co-

muna. Tal com s’ha assenyalat prèviament, la tecnologia de la informació és una font de 

convergència important, però no és l’única. Un exemple seria un fabricant tèxtil que apliqui 

el coneixement de fibres artificials a la construcció de materials o filtres per a màquines de 

diàlisi renal.

 2.2. Convergència de les NBIC

Avui dia la convergència digital ja és una realitat. Només cal pensar en la veu sobre IP, la tele-

visió a través de la web, la música en línia i la possibilitat de veure pel·lícules al telèfon mòbil. 

Ja a mitjans de la dècada dels noranta, la convergència de la tecnologia de la informació i 

la comunicació, així com el seu efecte sobre un conjunt de sectors, ja era àmpliament reco-

neguda. Castells va afegir una visió nova i menys acceptada de la noció de convergència. 

Inspirat en el llibre Out of control: The rise of the neobiological civilization (Fora de control: 

l’aparició de la civilització neobiològica) de Kelly (1995), es va adonar que la tecnologia de 
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la informació i la biologia estaven convergint, tant en termes d’aplicacions i materials com 

en un enfocament conceptual.

La convergència tecnològica cada cop més s’estén a una interdependència creixent 

entre les revolucions biològica i microelectrònica, tant des del punt de vista material 

com metodològic. (Castells, 1996:63)

El projecte de genoma humà, que ja estava en procés en aquell moment, també il·lustra 

aquest desenvolupament a la perfecció. El mapatge del genoma humà depèn en gran 

mesura de la potència de la informàtica. En canvi, la lògica de la biologia cada vegada 

més és un font d’inspiració per als científics informàtics i la indústria TIC, per exemple 

xarxes neuronals, ordinadors d’ADN, intel·ligència d’eixam (swarm intelligence) i robots 

d’aprenentatge.

El sector comercial també està capitalitzant les possibilitats que ofereix la fusió de l’electrò-

nica i la biotecnologia. L’empresa japonesa Kaken Geneqs n’es un dels primers exemples 

(Yasuda, 2005). Durant la dècada dels setanta, l’empresa fabricava raspalls de dents, però 

als vuitanta, gràcies a les tècniques robòtiques, es va convertir en fabricant d’objectes de 

plàstic de precisió lleugers. Durant la segona meitat dels noranta, la fusió de mecatrònica 

i biotecnologia es va convertir en una marca comercial. Kaken Geneqs es va especialitzar 

en la producció de xips d’ADN i va vendre el primer microxip el 2000. Actualment, la 

medicina molecular, concretament la imatgeria, és l’àmbit on es realitza habitualment la 

fusió dels sectors de l’electrònica i la biotecnologia. Les empreses implicades s’avancen al 

progrés en l’àrea de la diagnosi i el tractament molecular, com per exemple la medicina 

personalitzada (vegeu quadre 1).
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Era de transicions
Diversos instituts de recerca també s’han assabentat de la convergència de la biotecnologia i 

les TIC, així com de les possibilitats d’aplicacions que sorgeixen. A més a més, la nanotecno-

logia està fent també el seu debut. A la fi del mil·lenni passat, el National Defence Research 

Institute (Institut Nacional de Recerca de Defensa) del RAND va realitzar un estudi prospectiu 

The Global Revolution (La revolució global, Antón et al., 2001). L’estudi es va fer en nom del 

Consell d’Intel·ligència Nacional d’Estats Units dins del marc del projecte Global Trends (ten-

dències globals), un estudi publicat el desembre de 2000. El terme tecnologies convergents 

no s’utilitza en l’informe de l’Institut RAND. El subtítol Bio/Nano/Material trends and their 

synergies with information technologies by 2015 (Tendències de la biologia, la nanotecnolo-

gia i les ciències dels materials i la seva sinergia amb les tecnologies de la informació el 2015) 

indica clarament que als Estats Units, incloent-hi la NASA, s’han afegit a la convergència. 

Annex 1

Quadre 1. Medicina molecular i la fusió dels gegants electrònics i biotecnològics.

La imatgeria mèdica sempre ha estat una àrea on els gegants electrònics com General 

Electric (GE), Siemens o Philips han estat els principals participants del mercat. Inclou 

tecnologies com la radiologia i la ressonància magnètica nuclear, en què la física i les 

TI juguen un paper molt important.

No obstant això, l’emergència de la medicina molecular canvia l’enfocament de la 

disciplina física a la biomèdica. El progrés en la recerca del genoma ha condicionat 

el descobriment de marcadors biològics de diferents processos patològics. Aquests 

marcadors tenen una única “signatura biològica” i, per exemple, a través de la res-

sonància magnètica nuclear i l’ultrasò es poden crear imatges amb l’ajuda d’alguns 

fluids de contrast. 

Com a conseqüència, proporcionen la base per al desenvolupament de la imatgeria 

molecular. Si han de tenir un paper en aquest desenvolupament, resulta important, 

des d’un punt de vista estratègic, que empreses com GE, Siemens i Philips adquireixin 

coneixement biomèdic. D’una banda es produeix a través dels especialistes. Hans 

Hosfstraat, director de Medicina Molecular de Philips Research explica el següent: 

“Han passat els temps quan només els físics treballaven aquí. Avui dia, hi ha un am-

pli conjunt de científics, des de químics fins a biòlegs cel·lulars.” (Van Opstal, 2005). 

D’altra banda, la biotecnologia s’adquireix a partir de contactes estratègics amb els 

fabricants de fluids de contrast. L’abril de 2004 General Electric Medical Systems va 

absorbir l’empresa de biotecnologia Amersham. El març de 2005 Siemens va adquirir 

CTI Molecular Imaging. Philips Medical Systems després es va aliar amb l’empresa 

alemanya Schering (Van Weert, 2005). 
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En la mateixa època, la NASA Ames Research Centre va afegir el triangle biologia, nano-

tecnologia i tecnologia de la informació a la seva missió. La interacció entre aquestes àrees 

comportarà una nova era d’innovació fantàstica, que juntament amb la revolució de les TIC 

garantirà una “Era de transicions” (cf. Gingrich, 2001). L’Institut RAND preveu una revolució 

de la tecnologia àmplia, multidisciplinària i global (Antón et al., 2001).

El tetraedre de les NBIC
L’expressió “tecnologies convergents” fa referència a la combinació sinèrgica de 

quatre àrees de les NBIC de la ciència i la tecnologia, cadascuna de les quals té el 

seu propi ritme de creixement: (a) nanociència i nanotecnologia; (b) biotecnologia 

i biomedicina, inclosa l’enginyeria ge-

nètica; (c) tecnologia de la informació, 

inclosa la informàtica i les comunicaci-

ons avançades; (d) ciències cognitives, 

inclosa la neurociència cognitiva. Roco i 

Bainbridge (2002 [a]:ix).

Els dissenyadors de la National Nanotechnology 

Initiative (NNI, Iniciativa Nacional de Nanotecno-

logia), Roco i Brainbridge de la National Science 

Foundation, es van inspirar en els senyals opti-

mistes i durant la primavera de 2001 van prendre 

la iniciativa d’organitzar un taller. El taller es va 

realitzar el desembre de 2001 amb el títol “Tec-

nologies convergents per a la millora del rendi-

ment humà”. Roco i Brainbridge hi van introduir 

el terme “convergència de les NBIC”; la integra-

ció prevista de nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia de la informació i ciències cogni-

tives. El triangle NBI de la NASA, per tant, es va ampliar a l’anomenat tetraedre de les NBIC. 

Així es coneix l’aparició de les ciències cognitives i inclou també la intel·ligència artificial.

El taller de la Fundació NSF ha transferit les idees de la convergència de les NBIC, que només 

existien en el món tancat de la recerca militar i espacial, als dominis de la ciència pública. 

Segons la Fundació NSF, els avenços en les àrees de les TIC i la nanotecnologia permetran 

desenvolupaments a gran escala de les àrees de la biotecnologia i les ciències cognitives. 

Això durà a un desenvolupament tecnològic que se centra cada vegada més en el control 

dels cossos humans i animals. Per això, no sorprèn gaire el fet que l’informe de la Fundació 

NSF hagi provocat un debat internacional, en els petits cercles implicats, sobre la convenièn-
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cia de millorar els rendiments físics i mentals de les persones. El debat sobre les implicacions 

socials i ètiques de la convergència de les NBIC té una llarga tradició.

 2.3. El debat sobre la manipulació de la naturalesa humana

Ens trobem en un punt d’inflexió en el temps. En els mil·lennis anteriors, les nostres 

tecnologies s’han dirigit cap a fora, per controlar el nostre entorn... Ara, malgrat això, 

hem iniciat tot un procés per dirigir les tecnologies cap a dintre. Joel Garreau (2004:6)

No totes les tecnologies NBIC envaeixen el cos i 

la ment. Malgrat tot, aquelles que ho fan creen 

qüestions ètiques importants que van més enllà 

de les qüestions relatives als riscos de la salut, als 

efectes ambientals o a les implicacions socials. El 

subtítol del llibre Radical Evolution (Evolució radi-

cal, 2004) de Garreau indica l’essència del debat 

polític i ètic sobre les tecnologies convergents: 

The promise and peril of enhancing our minds, 

our bodies – and what it means to be human (La 

promesa i el perill de la millora de la ment i el 

cos; i què vol dir ser humà). Què vol dir ser humà 

i com garantir que la nostra cultura tecnològica 

continuï sent humana no és una qüestió nova. 

Desenvolupaments concrets dintre de la bio-

tecnologia, com ara la modificació genètica, la 

recerca de cèl·lules mare, el clonatge d’animals 

i les tècniques de fecundació in vitro, han provocat molt sovint controvèrsies sobre l’oportu-

nisme econòmic, la qualitat de vida, les amenaces culturals i les qüestions bioètiques.

Fins i tot, Merelman (2000) declara que l’automanipulació o la manipulació de la naturalesa 

humana és habitual en l’anomenada cultura tecnològica postmoderna, que es pot descriure 

com l’era de la informació. Toffler (1980) parla de la tercera era, l’era de la informació, que 

segueix la segona i tercera eres, l’era industrial i agrícola. Merelman argüeix que, mentre 

que les tecnologies industrials modernes pretenen controlar la “natura”, les tecnologies de 

la informació postmodernes estan pensades per controlar la naturalesa humana. (vegeu 

l’anterior cita de Garreau.) Les tecnologies que duen a terme un paper central en l’era de 

la informació són la genètica, la neurologia, la farmacologia, la tecnologia mèdica i les TIC. 
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Se centren en la nostra memòria i personalitat, en la reproducció humana i els assoliments 

físics; és a dir, en els fonaments de la vida i la consciència humana.

Si seguim l’anàlisi de Merelman, llavors la convergència de les NBIC amb l’objectiu 

de millorar el rendiment humà amb prou feines es podria descriure com un fenomen 

perifèric. Ben al contrari, la convergència de les NBIC i la manipulació explícita de la 

naturalesa humana és un fenomen habitual en l’actual era de la informació. S’ajusta 

a un desenvolupament cultural i tecnològic que ja es venia realitzant durant dècades. 

La convergència de les NBIC, per tant, presenta la propera fase en la present revolució 

de la informació. D’altra banda, la política i l’ètica, que evolucionen en paral·lel a la 

tecnologia, també entren en una nova fase que amplia el debat actual. Tal com s’ha 

mencionat anteriorment s’espera que, a causa de la interrelació de la nanotecnologia, 

la biotecnologia, la tecnologia de la informació i les ciències cognitives, es produeixi una 

acceleració en el desenvolupament de cada àrea. Com va comentar Nordmann (2004): 

“Si aquestes tecnologies han creat controvèrsies i ansietat per separat, la seva conver-

gència genera un repte més gran, no només per a la comunitat de recerca, sinó des del 

principi per als responsables polítics i les societats europees.” Fins ara, la biotecnologia 

i la intervenció en microorganismes, plantes, animals i el cos humà han dominat aquest 

debat. Amb la convergència de les NBIC, s’augmenta considerablement el nombre de 

maneres en què es pot intervenir el cos humà, no només a través de la biotecnologia, 

sinó que també, i cada cop més, a través de la tecnologia informàtica. A més a més, a 

banda dels nostres cossos, la ment també serà objecte d’aquesta intervenció. Per això, 

es preveu que les aplicacions i els efectes de la convergència de les NBIC continuaran 

atiant els debats públics. Aquesta tendència i visió de futur garanteix que la qüestió so-

bre el paper i el propòsit de la ciència i la tecnologia a la nostra cultura i societat tornarà 

a estar de moda.

Molts pensadors creuen que les noves tecnologies NBIC ja estan creant noves polítiques i 

límits polítics totalment nous (Rifkin, 1983; Garreau, 2004; Fukuyama, 2002). Tal com James 

Hugues (2004: 55) argumenta en el seu llibre Citizen Cyborg (Ciutadà ciborg):

L’àmbit polític del segle XXI afegirà una dimensió nova, la biopolítica. A una banda 

de l’espectre biopolític es troben el luddites biològics, que defensen la humanitat 

de les tecnologies, i a l’altra banda es troben els transhumanistes, que defensen el 

dret d’esdevenir més que humans.

El capítol següent mostra les primeres idees del debat públic sobre la convergència de les 

NBIC, que pot representar una nova dimensió en la política del segle XXI.
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3. UNA PERSPECTIVA DEL DEBAT PÚBLIC SOBRE LA
 CONVERGÈNCIA DE LES NBIC

En el debat públic apareixen dues visions sobre el significat de convergència. El 

primer, el més neutre, és que la nanociència, per la seva natura i heurística, influirà 

profundament en les altres disciplines. (...) La segona visió es refereix a un concepte 

tecnològic de l’home i la natura. De manera explícita, es dóna a la convergència 

un contingut (moral) carregat de valors. El concepte implica que les nanociències i 

la convergència haurien de traspassar els límits de l’home, la natura i els artefactes 

tecnològics. Jan Staman (2004)

S’utilitzen diversos acrònims per denominar la convergència de la nanotecnologia, la bio-

tecnologia, la tecnologia de la informació i les ciències cognitives. Aquests acrònims són, a 

partir de l’anglès: NBIC, GNR, BANG i GRIN. Aquest acrònims contenen un significat sub-

jacent: indiquen si les persones que els van crear consideren la convergència un conjunt de 

promeses o bé un conjunt de perills.

Tal com es detalla en el capítol 2, Roco i Bainbridge (2002 [a]) de la National Science Foun-

dation (NSF) fan referència a “tecnologies convergents” i “convergència de les NBIC”. NBIC 

es pronuncia d’una manera molt semblant a New Big (nou gran). La Fundació NSF té unes 

expectatives positives respecte d’aquesta convergència. La seva visió de les possibilitats tec-

nològiques i socials de les NBIC es pot anomenar utopia. La cita següent de l’informe de la 

Fundació NSF Tecnologies convergents per a la millora del rendiment humà il·lustra la creen-

ça ferma de la complementarietat de les diverses disciplines científiques i desenvolupaments 

tecnològics que seran possibles.

Si els científics cognitius poden pensar-ho,

 els de l’àmbit nano poden crear-ho,

 els del bio poden implementar-ho

 i els de la TI poden supervisar-ho i controlar-ho.

El Grup ETC (2003) de Canadà va ser una de les primeres organitzacions internacionals 

públiques que va demanar atenció sobre l’impacte de la convergència tecnològica. 

Per tal de donar a entendre la seva preocupació, el Grup ETC va emprar el terme 

“supercol·lisió de tecnologies” i l’acrònim BANG (bits, àtoms, neurones, gens). BANG 

cínicament també fa referència al big bang, en naixement de l’univers. Segons el Grup 

ETC, la convergència de les NBIC pot provocar un “petit bang”, el qual considera la fi 

del món.
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En el seu llibre Radical Evolution, Joel Garreau 

(2004) exposa les diverses opinions que hi ha res-

pecte a les tecnologies GRIN: genètica, robòtica, 

tecnologia de la informació i nanotecnologia. 

Probablement es tracti d’una opció deliberada, 

ja que GRIN en anglès té dues connotacions dife-

rents: somriure o somriure amb menyspreu. Per 

tant, es pot observar que hi diferents punts de 

vista sobre la conveniència d’una convergència 

de les NBIC. En aquest capítol, mirarem d’establir 

les opinions socials que hi ha sobre la convergèn-

cia de les NBIC.

Continguts
El capítol 2 oferia una descripció de l’aparició del terme “convergència de les NBIC”. Les 

expectatives sobre l’índex de desenvolupament tecnològic ha jugat un paper central en el 

debat sobre la convergència. L’apartat 1 té en compte la reivindicació de diversos científics 

que les tecnologies NBIC es desenvoluparan de forma exponencial, i descriu la creació 

d’una coalició de transhumanistes independents que creuen que el progrés tecnològic 

ultrapassarà les limitacions humanes.  L’apartat 2 comença amb un fullet Why the future 

doesn’t need us (Per què el futur no ens necessita) de Bill Joy de l’any 2000. Aquest assaig 

versa sobre els perills de la robòtica, la genètica i la nanotecnologia. Aquest escrit de Joy 

va esdevenir el punt d’inici dels debats als Estats Units sobre els impactes socials de la 

nanotecnologia. Dos anys més tard, Roco i Bainbridge (2202 [a]) introduïren el concepte 

de la convergència de les NBIC com a repte de recerca utòpic per millorar el rendiment de 

les persones. 

Això es descriu en l’apartat 3. Aquest enfocament té un caràcter transhumanista fortament 

normatiu i va desencadenar comentaris crítics. L’apartat 4 presenta la reacció de l’ONG ca-

nadenca, el Grup ETC. A partir de les explicacions de Joy, dibuixen tres estats de fatalitat. El 

debat europeu de les tecnologies convergents s’explica en l’apartat 5. L’última part resumeix 

els diferents punts de vista (polítics) sobre la convergència de les tecnologies NBIC.

 3.1. Un futur més enllà dels humans

Durant més de quaranta anys, el sector informàtic s’ha desenvolupat segons la llei de Moore, 

que estableix que si els costos són els mateixos, la potència de càlcul dels xips es dobla cada 
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divuit mesos. Els especialistes esperen que aquest desenvolupament es continuï donant 

durant deu anys més. La potència informàtica, que es pot adquirir per un preu determinat, 

ha augmentat de forma exponencial durant gairebé mig segle. Això vol dir que el canvi en 

els propers divuit mesos serà gairebé tan gran com tots els canvis previs junts. Les relacions 

qualitat-preu poden variar per un factor d’un milió o, fins i tot, de mil milions amb el pas de 

les dècades.

El fenomen de les tecnologies que creixen exponencialment s’aplica tant al maquinari (llei 

de Moore) com al programari d’ús massiu (llei de Nathan Myhrvold), i no es limita tan sols a 

la indústria de les TIC. Com a resultat de la convergència, el creixement exponencial també 

es pot trobar en altres branques de la ciència i la tecnologia. Com per exemple, la genòmi-

ca (bioinformàtica). L’índex de desencriptació d’ADN es dobla cada 27 mesos, si els costos 

es mantenen.  Un altre exemple són les tecnologies lab-on-a-chip, que tenen o tindran un 

paper important en la cerca de noves medicines, processos químics o catalítics, a través de 

la fabricació d’aliments. El gran increment en la potència de càlcul ha fet possible l’aparició 

d’altres tecnologies importants, com la imatgeria (molecular) i el microscopi d’efecte túnel 

(STM, Scanning Tunnelling Microscopy), que són responsables de l’aparició de la recerca en 

els àmbits del cervell i la nanotecnologia.

El fenomen històric del creixement exponencial durant moltes dècades fa sorgir lògicament 

la qüestió de si aquesta acceleració contínua de la innovació seguirà en el futur i, si és així, 

durant quant de temps. El concepte de convergència obre el debat de si el creixement ex-

ponencial esdevindrà una característica de totes les ciències i les tecnologies. Antón et al. 

(2001) expressa que, a causa de les qüestions sociopolítiques que s’associen a la biotecno-

logia, resulta incert saber quin serà el resultat d’un desenvolupament com aquest. Aquest 
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fet igualment dificulta la capacitat de calcular l’índex de desenvolupament tecnològic. Ci-

entífics, com ara Ray Kurzweil i Eric Drexler, semblen tenir menys interès en el context social 

i creuen en la innovació exponencial contínua com la base dels seus pensaments sobre el 

futur. Aquest pensament exponencial del futur fa aparèixer visions socials i tecnològiques 

molt espectaculars, i pren el transhumanisme com a punt de vista més desenvolupat.

Intel·ligència artificial forta i nanotecnologia
Finalment ens fusionarem amb la nostra tecnologia (...) A mitjan de la dècada de 

2040, la part no biològica de la nostra intel·ligència tindrà mil milions de vegades 

més capacitat que la part biològica. Ray Kurzweil (2005)

Les prediccions tecnològiques més radicals es troben en els escrits de Ray Kurzweil i Eric 

Drexler. Kurzweil és un dels intel·lectuals que lidera el pensament transhumanista. En els 

seus llibres The age of spiritual machines (1999, L’era de les màquines espirituals) i The 

singularity is near (2005, La singularitat és a prop), manifesta que les TIC continuaran 

desenvolupant-se de manera exponencial en el futur. Com a resultat, els PC de 2020 tin-

dran la mateixa potència de càlcul que els cervells humans. Finalment els ordinadors es 

desenvoluparan amb intel·ligència superhumana. Una intel·ligència més gran que la hu-

mana, que anirà creixent exponencialment, faria que tot el relacionat amb el nostre món 

fos imprevisible. Aquest punt en el futur es coneix amb el terme “singularitat”. La creença 

en la possibilitat de crear màquines amb consciència prové del món de la intel·ligència 

artificial (IA). La forma radical d’aquesta intel·ligència s’anomena “intel·ligència artificial 

forta”. Mentre que la intel·ligència artificial forta se centra en estimular les maneres que 

té l’home de resoldre problemes, la intel·ligència artificial feble només es permet inspirar-

se en això.

Dintre de la intel·ligència artificial forta, el pensament humà i les parts mecàniques dels 

sistemes home-màquina es consideren idèntiques des del punt de vista funcional. Mar-

vin Minsky, un dels pares fundadors de la intel·ligència artificial, veia el cervell com una 

“màquina de carn”. Durant una primera reunió de la comunitat d’intel·ligència artificial 

al Darthmouth College (EUA) el 1956, Minsky va preveure que, com a resultat de la re-

cerca en IA, es produiria a curt termini una simbiosi entre els homes i les màquines i, a 

llarg termini, les màquines intel·ligents serien el pas següent de l’evolució; una nova es-

pècie, Machina Sapiens, que finalment guanyaria la batalla contra el seu creador (Noble, 

1997, cap. 10). Igualment la possibilitat d’escanejar el cervell humà i descarregar-lo en 

ordinadors avançats com si fos un programari és un dels objectius del pensament de la 

intel·ligència artificial. Gent com ara Kurzweil creuen que això permetrà que, en un futur, 

l’esperit humà esdevingui immortal. L’actual coneixement neurològic no recolza aquesta 

Annex 1



Avaluació tecnològica de les tecnologies convergents

47

FUNDACIÓ  CATALANA   PER  A   LA   RECERCA   I   LA   INNOVACIÓ

opinió, ja que se centra en l’anomenada plasticitat del cervell; el “maquinari” (neurones) 

es desenvolupa juntament amb el “programari”.

En el seu llibre Engines of Creation (1986, Màquines de creació), Eric Drexler presenta les 

possibilitats sense precedents de la nanotecnologia molecular. Preveu que en dues genera-

cions (uns 60 anys) serà possible crear l’anomenat “assemblador universal”. En teoria, una 

màquina assembladora universal (coneguda també com a replicador) ho farà tot més econò-

mic i en quantitats més grans. Drexler prediu, per exemple, l’aparició de nanorobots barats 

per a fins mèdics, que podran realitzar tasques com la de destruir virus i cèl·lules canceríge-

nes i reparar teixits danyats. Les idees de Drexler reben el nom de “nanotecnologia forta”, 

un anàleg del terme “intel·ligència artificial forta”. Tanmateix, Drexler assenyala possibles 

perills. El Foresight Institute que ell mateix va fundar és la font del panorama del Goo gris, 

on els robots que s’autorepliquen s’escapen del seu entorn i converteixen tot el material en 

una gran bombolla gris que no para de créixer. 

L’aparició del transhumanisme
Inspirada en les previsions radicals d’abans, una coalició de transhumanistes independents 

ha sorgit durant les dues dècades anteriors i assumeix que el progrés tecnològic cerca el 

creixement personal més enllà de les limitacions biològiques. Està a favor del “dret de les 

persones que volen emprar la tecnologia per ampliar les seves capacitats físiques i mentals 

i per controlar encara més les pròpies vides” (Hughes, 2004:177). El fet que les persones es 

perfeccionin a si mateixes mitjançant la tecnologia es considera el següent pas lògic en la 

història. No es troba cap diferència essencial entre l’avenç tecnològic de les persones huma-

nes i l’ús de la tecnologia per millorar, per exemple, els sistemes agraris i de transport.

Com a moviment politicofilosòfic, el transhumanisme prové del llibertarianisme californià, 

el qual alhora s’origina del liberalisme de la segona meitat del segle XIX. El pensament es 

fonamenta en la fe dels petits empresaris, la tecnologia i la mínima intervenció del govern. 

A més del transhumanisme llibertarià, s’ha generat un transhumanisme més liberal i demo-

cràtic a l’estil europeu dintre de l’Associació Transhumanista Mundial (WTA). La WTA presta 

una atenció especial als reptes socials que s’associen al seu punt de vista. El director de l’as-

sociació, James Hugues (2004), afirma per exemple que el perfeccionament de les persones 

humanes està estretament lligat a l’enfortiment radical de la democràcia. “Podem adoptar 

les tecnologies transhumanes i proposar altres formes democràtiques de gestionar-les i redu-

ir-ne els riscos. (...) Necessitem un moviment transhumanista democràtic per lluitar pel nostre 

dret a controlar el cos humà mitjançant la tecnologia, i per assolir un control democràtic, una 

normativa i una distribució igualitària d’aquestes tecnologies.” El 1998, Nick Bostrom i altres 

membres de la WTA van establir la Declaració Transhumanista (vegeu el quadre 2).
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En els darrers anys el transhumanisme ha rebut més suport i criticisme. A Amèrica del Nord l’in-

forme Tecnologies convergents per a la millora del rendiment humà de la Fundació NSF (Roco i 

Bainbridge, 2002 [a]) sembla adoptar la ideologia transhumanista. El transhumanisme d’Estats 

Units també ha estat fortament criticat per conservadors (religiosos), defensors dels drets de les 

persones discapacitades i activistes ambientals, com ara Bill McKibben (2003). Un crític ja cone-

gut és Fukuyama (2004) qui considera el transhumanisme com la “idea més perillosa del món” 

(cf. Miller i Wilson, 2006 [a]:18-19). Com a resultat de la coalició que formen tots dos vessants, 

el debat sobre la millora dels humans s’ha estès i ja no és exclusiu del moviment transhumanista. 

El tema està a punt de ser inclòs en l’agenda política dels EUA i Europa. Les seccions següents 

esbossen el procés de planificació d’agendes a EUA i Europa i en ordre cronològic.

Quadre 2. La Declaració Transhumanista (cf. Hughes, 2004:177)

1. En el futur, la tecnologia canviarà la humanitat radicalment. Veiem la viabilitat de 

tornar a dissenyar la condició humana, incloses característiques com ara l’inevitable 

envelliment, les limitacions dels intel·lectes humans i artificials, l’opció no triada de la 

psicologia, el patiment i el confinament al planeta Terra.

2. Caldria introduir la recerca sistemàtica per tal d’entendre els futurs desenvolupa-

ments i les conseqüències que tindran a llarg termini.

3. Els transhumanistes creuen que abraçant-nos a la nova tecnologia tindrem més opor-

tunitats de convertir-la en avantatge que no intentant  excloure-la o prohibir-la.

4. Els transhumanistes aposten pel dret moral de les persones que volen emprar la 

tecnologia per ampliar les seves capacitats físiques i mentals i per controlar encara 

més les pròpies vides. Cerquem el creixement personal més enllà de les limitacions 

biològiques.

5. En la planificació del futur, resulta obligatori tenir en compte una perspectiva dra-

màtica del progrés tecnològic. Seria tràgic que els avantatges potencials caiguessin en 

la materialització a causa d’una tecnofòbia malaltissa i de prohibicions innecessàries. 

D’altra banda, seria també greu si la vida intel·ligent s’extingís per culpa d’un desastre 

o d’una guerra provocada per les tecnologies avançades. 

6. Necessitem crear fòrums on les persones puguin discutir racionalment sobre què 

cal fer, i un ordre social on es puguin implementar les decisions preses de forma 

responsable.

7. El transhumanisme defensa el benestar de totes les percepcions (ja siguin d’intel·-

lectes artificials, humans, animals no humans o possibles espècies extraterrestres) i in-

clou molts principis de l’humanisme secular modern. El transhumanisme no recolza cap 

partit polític o plataforma política.
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 3.2. Un futur que no necessita humans

A la fi del mil·lenni passat, Bill Joy, cap científic de Sun Microsystems, va descobrir les imat-

ges del futur radical de Kurzweil i Drexler. Com els transhumanistes, Joy es pren les seves 

previsions tecnològiques molt seriosament i li preocupa les possibles conseqüències nega-

tives que poden comportar. Es considera a si mateix un denunciant. Per tal de captar més 

atenció de la gent sobre els perills que prediu que succeiran, va escriure l’assaig Why the 

future doesn’t need us. Es va publicar en l’edició de Wired d’abril de 2000, uns pocs mesos 

després que el president Clinton anunciés la National Nanotechnology Initiative (NNI) el 21 

de gener de 2000, durant una conferència a Caltech. El text adverteix dels perills a llarg 

termini de la genètica, la nanotecnologia i la robòtica, a la qual es refereix com a GNR. El 

famós informàtic vol prestar atenció a l’últim estat fatalista, que presenta en la primera frase 

del seu article:

“Les tecnologies més potents del segle XXI, és a dir, la robòtica, la genètica i la na-

notecnologia amenacen a fer de la humanitat una espècie en perill”.

Aquest missatge dramàtic va tocar la fibra sensible de moltes persones i en unes hores d’ha-

ver sortit l’edició de Wired d’abril de 2000, els editors van rebre munts de respostes de tot 

el món a través del correu electrònic, el fax i el telèfon.

Lluita evolutiva entre el creador i les seves creacions
Joy adverteix del caràcter “viu” que les tecnologies GNR poden adquirir, i està preocupat 

per la lluita evolutiva entre les noves formes de vida artificials i naturals. Esbossa una sèrie 

de panorames de fatalitat en què la humanitat ha perdut totalment el control sobre les 

seves creacions i, finalment, resulta exterminada. Està preocupat per un nombre de formes 

d’autoreplicació destructiva: la robòtica pot produir robots amb intel·ligència superhumana 

que siguin capaços de fer versions millorades d’ells mateixos; la genètica fa possible que 

es puguin dissenyar virus que poden desencadenar plagues epidèmiques a tot el món; i la 

nanotecnologia fa pensar en l’anomenat escenari del Goo gris, en què els nanorobots, les 

plantes artificials o els bacteris es poden reproduir ràpidament i cobrir regions senceres del 

món.

Una característica comuna de les tecnologies GNR del segle XXI és la capacitat que tenen 

per reproduir-se i multiplicar-se. Segons Joy, això és el que fa que els perills associats a les 

tecnologies GNR siguin més greus que els associats a les “antigues” tecnologies químiques, 

biològiques i nuclears del segle XX. Els processos d’autoreproducció o evolució abans només 

tenien cabuda en la natura, però per a Joy ara hi pot intervenir l’home. Mentre que abans 
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les armes químiques, biològiques i nuclears de destrucció massiva es creaven principalment 

a laboratoris militars, les “noves” tecnologies GNR es desenvolupen des del sector privat, 

ateses les oportunitats comercials que proporcionen. Joy està molt preocupat per la influ-

ència que exerciran les tecnologies GNR sobre la naturalesa humana i la humanitat. Pretén 

captar l’atenció de les persones respecte dels nous perills que comporten les tecnologies 

GNR i fa una crida a un “període de reflexió”.

 3.3. Un futur que millora els humans

A la fi de la tardor de 1999, el president Clinton va decidir a incloure l’NNI com una 

iniciativa clau del pressupost de l’any fiscal 2001, per a la qual cosa la va convertir 

en la peça central d’una iniciativa de recerca més àmplia per redreçar el desequilibri 

creixent en els fons federals per a la recerca biomèdica i les ciències físiques i engi-

nyeria. Neal Lane i Thomas Kalil (2005)

Mentre Joy feia una crida a la reflexió, els avenços semblaven accelerar-se. Una carta envi-

ada des de la Casa Blanca a totes les agències federals durant la tardor de 2000 situava la 

nanotecnologia a dalt de tot de la llista d’àrees emergents d’R+D a Estats Units. El novembre 

de 2000, el congrés ja havia aprovat la National Nanotechnolgy Initiative (NNI). L’NNI inclou 

materials i recerca física, química i biològica a nanoescala i estimula la recerca centrada en 

la integració d’aquestes disciplines. Segons Neal Lane (2004, 2005), l’exassessor científic en 

cap del president Clinton i una de les persones que van iniciar l’NNI, aquest programa ser-

veix per revitalitzar les ciències naturals tècniques, i un dels objectius principals és incentivar 

un creixement ferm de les ciències biomèdiques a llarg termini.

Tecnologies convergents per millorar el rendiment humà
La convergència ha establert un punt d’inici implícit de l’NNI, ja que la nanociència és vista 

com una condició per al desenvolupament de la biotecnologia i les TIC (cf. Roco, 2002 [b]: 

71; Roco, 2001).

Per això, no resulta gaire sorprenent que fora de (les persones de) l’NNI sorgís la iniciativa 

de crear el taller de la Fundació NSF Tecnologies convergents per a la millora del rendiment 

humà el desembre de 2001. Aquest taller va destacar pel seu optimisme tecnològic radical. 

Segons els participants d’aquest taller, els vint escenaris que es mostren al Quadre 3 es po-

den convertir en realitat en uns 20 anys, és a dir, abans del 2022. Per exemple: es preveuen  

interfícies d’ample de banda ràpida entre els cervells humans i les màquines, i el control total 

sobre la genètica dels humans, les plantes i els animals. També podria ser possible fer que el 
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cos humà fos més saludable i enèrgic, així com més resistent a les malalties i a l’envelliment. 

A llarg termini, es creu que assolirem “la pau mundial, la prosperitat universal i l’evolució a 

un nivell superior de compassió i acompliment” a finals del segle XXI. Com a conseqüència, 

la convergència de les NBIC aproparà les persones, crearà la convergència humana. Roco 

i Bainbridge (2002 [a]:6) creuen que aquesta solidaritat entre les persones serà una cosa 

habitual el segle vinent:

Resulta difícil fer una metàfora de com serà el segle que ve, però és possible que la humani-

tat s’hagi convertit en individual, distribuïda i amb el cervell interconnectat, segons els nous 

camins de la societat. Així es milloraria la productivitat i la independència dels individus, ja 

que els dóna moltes més oportunitats d’assolir objectius personals.

Millora del rendiment humà a través d’una ciència
El taller de la Fundació NSF proposa dues idees radicals: la ciència per millorar el rendiment 

humà i la unificació de la ciència. El primer pas radical d’aquets taller de l’NSF és el canvi 

en l’objectiu de la recerca científica, de curar gent malalta a millorar la gent sana. S’espera 

que la millora del rendiment humà a través de la intel·ligència de les màquines (per exem-

ple, trasplantaments de cervells) o la modificació del cos humà sigui tècnicament possible. 

Segons l’informe de la Fundació NSF, la millora tècnica de les capacitats mentals, físiques i 

socials proporciona una manera adequada de resoldre els actuals conflictes socials, polítics 

i econòmics. Amb aquest pensament transhumanista respecte de la millora dels humans a 

través de la intervenció tecnològica sembla haver fet un pas ferm dintre del domini de la 

recerca pública (cf. Van Est et al., 2004:22-23).

La segona idea radical d’aquest informe és la predicció que la convergència de les NBIC 

provocarà la unificació de la ciència i donarà com resultat l’aparició altra vegada de l’esperit 

holístic del Renaixement.  Aquesta unificació es basa en un nombre d’expectatives. A través 

de la nanociència serà possible entendre com els àtoms es combinen amb les molècules i 

com les molècules es combinen amb estructures orgàniques i inorgàniques. Mitjançant el 

control dels processos naturals, es poden fabricar materials nous i producte biològics, així 

com màquines noves amb una mida que oscil·la de diversos nanometres a diversos metres. 

Amb aquest coneixement, si es desitja es podrà controlar el comportament d’un sistema a 

microescala (per exemple, neurones) i a macroescala (com ara el creixement d’un cos o un 

vehicle de transport). Una altra suposició és que els desenvolupaments duts a terme en ma-

temàtiques, informàtica i altres disciplines de les NBIC permetran entendre el món natural 

i els processos cognitius quant a la seva complexitat i jerarquia. Finalment, s’espera que la 

convergència porti nous instruments, materials i mètodes analítics. Això es pot assolir amb 

un suport potent i afavorirà la unificació de la ciència.
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Quadre 3. Vint escenaris per als propers vint anys (Roco i Bainbridge, 2002 [a]:4-5).

1. Interfícies ràpides i amb ample de banda entre el cervell humà i les màquines 

transformaran la manera de treballar de les fàbriques, controlaran els automò-

bils, garantiran la superioritat militar i afavoriran l’aparició de noves formes d’art, 

nous esports i noves maneres d’interacció entre les persones.

2. Sensors i ordinadors còmodes i que es poden dur posats milloraran el coneixe-

ment de les persones respecte de la seva salut, entorn, contaminants químics 

que els envolten, possibles desastres naturals i informació d’interès sobre empre-

ses, recursos naturals, etc.

3. Els robots i el programari seran molt més útils per a les persones, ja que podran 

funcionar a partir de principis compatibles amb els objectius, el coneixement i la 

personalitat humana.

4. Gent de tot tipus i amb tot tipus de capacitats adquiriran nous coneixements i 

habilitats de valor de forma més fiable i ràpida, tant a l’escola, com a la feina o 

a casa.

5. Els individus i els equips es podran comunicar i cooperar de forma més profitosa 

sense importar les antigues barreres de la cultura, l’idioma, la distància o l’espe-

cialització professional. Fet que farà augmentar l’eficàcia dels grups, organitzaci-

ons o societats multinacionals.

6. El cos humà durarà més temps i serà més saludable, enèrgic, més fàcil de recupe-

rar i més resistent a tot tipus d’amenaces biològiques i processos d’envelliment.

7. Les màquines i les estructures de tot tipus, des de cases a avions, es construiran a 

partir de materials amb exactament les mateixes propietats que es desitgin, gau-

diran de capacitat d’adaptació a situacions canviants i d’una eficàcia energètica 

alta i seran respectuoses amb el medi. 

8. Una combinació de tecnologies i tractaments compensaran moltes de les dis-

capacitats físiques i mentals, i eradicaran handicaps que han afectat la vida de 

milions de persones.

9. Es millorarà notablement la seguretat nacional gràcies a sistemes lleugers amb 

molta informació per combatre les guerres, vehicles de combat sense conduc-

tor, materials intel·ligents i adaptables, xarxes de dades no vulnerables, sistemes 

superiors d’adquisició d’intel·ligència i mesures eficaces contra atacs biològics, 

químics, radiològics i nuclears. 

10. A qualsevol lloc del món, qualsevol persona podrà accedir de forma instantània 

a la informació que necessiti, ja sigui pràctica o científica, de manera senzilla per 

afavorir-ne un ús més eficaç.
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11. Els enginyers, artistes, arquitectes i dissenyadors veuran incrementades les 

seves capacitats creatives, gràcies a una varietat d’eines noves i una millor 

comprensió dels orígens de la creativitat humana.

12. La capacitat de controlar la genètica dels humans, animals i plantes afavorirà 

enormement el benestar humà; el consens extens dels aspectes ètics, legals i 

morals es consolidarà amb el progrés.

13. La gran promesa de l’espai exterior finalment serà realitat gràcies a llançadores 

eficients, a la construcció mitjançant robots de bases extraterrestres i a l’aprofi-

tament dels recursos de la Lluna, Mart o els asteroides propers a la Terra.

14. Les noves estructures d’organització i principis d’administració basats en la 

comunicació ràpida i segura de la informació necessària ajudarà a incremen-

tar l’eficàcia dels administradors d’empreses, del món de l’educació i del go-

vern.

15. Les persones i els responsables polítics gaudiran de més coneixement sobre les 

forces cognitives, socials i biològiques que funcionen en les seves vides; fet 

que permet un millor ajustament, més creativitat i millor presa de decisions.

16. Les fàbriques del demà s’organitzaran entorn a les tecnologies convergents i 

les capacitats augmentades de l’home-màquina, com si fossin “entorns intel-

ligents” que aprofiten els màxims avantatges de la producció en massa i el 

disseny personalitzat.

17. Els sectors agrícola i alimentari incrementaran les collites de forma consi-

derable i reduiran les males collites a través de xarxes de sensors barats i 

intel·ligents, que supervisen en tot moment la condició i les necessitats de les 

plantes, dels animals i dels productes agraris.

18. El transport serà més segur, barat i ràpid a causa dels sistemes d’informació 

ubiqua en temps real, dels dissenys de vehicles altament eficients i de l’ús de 

materials sintètics i màquines fabricades a partir de la nanoescala per assolir 

un rendiment òptim.

19. El fet d’importar enfocaments pioners d’altres ciències, com ara la recerca 

genètica que empra principis del processament de llengües i la recerca cul-

tural que es basa en principis de la genètica, revolucionarà el treball dels 

científics.

20. L’educació formal es transformarà a partir d’un programa d’estudis unificat 

però divers basat en un paradigma intel·lectual exhaustiu i jeràrquic, per tal 

d’entendre l’arquitectura d’un món físic que va de la nanoescala a l’escala 

còsmica. 
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 3.4. Els escenaris de fatalitat del Grup ETC

La convergència de les NBIC condiciona l’aparició de qüestions importants, pel simple fet 

que inclou una gran part de l’activitat científica, i segons les expectatives una part més in-

novadora i per tant amb un efecte més gran sobre la societat. Per això, les tecnologies con-

vergents provoquen un debat tan ampli sobre la direcció que ha de prendre la ciència i les 

visions socials que implica. Això ja va passar durant la dècada dels setanta. En aquell temps, 

el criticisme provenia de la contracultura d’esquerres. Una de les poques ONG internacionals 

que ha parlat obertament sobre els riscos de les tecnologies convergents és el Grup ETC, 

una ONG d’activisme ambiental de Canadà.

Escenaris de fatalitat en tres colors
El Grup ETC ha adoptat una postura molt crítica respecte de l’informe de la fundació NSF. El 

seu informe The Big Down. From genomes to atoms. Atomtech: Technologies converging 

at the nanoscale, publicat el gener de 2003, explica l’amenaça que representa la “supercol-

lisió de tecnologies”. A més de l’escenari Goo gris de Drexler, el Grup ETC introdueix dos 

panorames més de fatalitat. Un escenari d’Un món feliç (teoria del Goo gris/blau) on les 

màquines intel·ligents prenen el control gradualment dels sistemes humans i naturals com-

plexos. Aquestes màquines assumeixen el control del món o van a parar a mans d’una elit. El 

Grup ETC afirma que la nanotecnologia, la tecnologia de la informació i la ciència cognitiva 

es desenvoluparan de forma exponencial i crearan una amenaça encara més gran per a les 

veus democràtiques crítiques que s’hi oposen.

Malgrat tot, el Grup ETC sembla que està més preocupat per l’escenari Goo verd, en el qual 

es fa ús de material viu per simular màquines. Això succeeix a gran escala amb els miscro-

organismes, però seria del tot possible que succeís també en formes de vida més grans. Un 

exemple d’això és l’ús militar que es fa dels insectes com a objectes voladors.

ONG convergents
El Grup ETC (2003:72) afirma que la convergència obliga les organitzacions públiques a cooperar.

La manipulació de la nanoescala és la força que unifica les tecnologies convergents. 

Proporciona també una plataforma unificada des de la qual la societat civil pugui 

entendre i dirigir les tecnologies convergents? L’economia del futur modificada atò-

micament ofereix un fons comú als defensors i activistes del camp de la biotecnolo-

gia, tòxics, sanitat pública, drets dels treballadors, seguretat alimentària, agricultura 

sostenible, drets de les persones discapacitades, energies alternatives, gent en con-

tra de la indústria química i nuclear, armes biològiques i nuclears, etc.
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El Grup ETC proposa l’organització internacional 

Convenció Internacional per a l’Avaluació de les 

Noves Tecnologies (ICENT), però també proposa 

mecanismes per informar els ciutadans a nivell 

local i permetre’ls dir-hi la seva.

 3.5. Una Europa que toca de peus
  a terra?

A la primeria del segle XXI, va començar a sor-

gir un debat entre sociòlegs i grups de filòsofs i 

deontòlegs sobre la influència de la tecnologia 

en el futur del cos i la naturalesa humana. A Ale-

manya aquest debat va rebre un fort impuls amb 

la conferència de Peter Sloterdijk Regeln für den 

Menschenpark (1999, Regles per al parc humà). 

Der Spiegel va dedicar-hi un article per tal de fer 

una petició per “debatre la qüestió de la selecció 

genètica que dirigeix una elit cultural”. Segons 

aquesta revista, els intel·lectuals d’esquerres 

van passar de l’humanisme al superhumanisme 

(o transhumanisme) i de la filantropia a la filan-

tropia “super” (Boevink, 1999). Aquesta inter-

pretació de la conferència de Sloterdijk va dur a 

Europa un debat públic i filosòfic sobre la signifi-

cació de les noves tecnologies per a la naturalesa 

humana. 

No va fer-hi cap menció a les tecnologies conver-

gents. No obstant això, es va comprendre que 

el cos i la ment humans reben influències de tot 

tipus de tecnologies i que aquest desenvolupament continuarà en el futur (vegeu el quadre 

4.) L’informe de la Fundació NSF Tecnologies convergents per a la millora del rendiment 

humà va reforçar el debat i va situar-lo a l’agenda política d’Europa. La tardor de 2003, la 

Direcció General de Recerca de la Comissió Europea va designar el grup d’especialistes que 

va realitzar l’informe Previsió de la nova era tecnològica, amb el qual volien respondre els 

arguments de l’informe de la Fundació NSF.
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Tecnologies convergents per a les societats del coneixement d’Europa
El 2004 el grup d’especialistes d’alt nivell (HLEG) va presentar l’informe Convergència tec-

nològica: donar forma al futur de les societats europees (Nordmann, 2004). Mentre que 

l’informe de la Fundació NSF l’elaboraven científics tècnics, el grup d’especialistes europeu 

de Previsió de la nova era tecnològica estava format principalment per sociòlegs, deontòlegs 

i filòsofs. Per això, moltes vegades l’enfocament de l’informe europeu es desvia de l’enfoca-

ment de l’informe de la Fundació NSF.

Es considerava que la convergència a nivell de producte i entre diferents disciplines, com 

la bioinformàtica, la mecatrònica o la biònica, era un fenomen extremadament important. 

El concepte de la unificació de les ciències no incloïa el desenvolupament de la ciència i la 

política científica. Malgrat això, es compartia l’opinió que el progrés d’una àrea depenia dels 

Quadre 4. Exemples europeus de les activitats del debat per millorar els humans.

En diversos països europeus, el tema de la millora tecnològica dels humans està cap-

tant cada vegada més atenció. Greenpeace del Regne Unit i la revista New Scientist 

van organitzar un debat l’abril i maig de 2002 per tractar l’impacte de les noves tec-

nologies, sota el títol de Ciència, tecnologia i el futur: les grans qüestions. El tercer de-

bat “Tecnologia: treure’n la part bona sense la dolenta?” es va centrar en els possibles 

efectes de les noves tecnologies, com ara la nanotecnologia, la intel·ligència artificial, 

la robòtica i la biotecnologia. Quin és el significat d’aquest desenvolupament? Quins 

perills suposa per als humans i l’entorn? Serem conscients que estem donant a les 

nostres creacions el poder i el control de les nostres vides? L’Akademie für Technikfol-

genabschätzung de Stuttgart va organitzar el congrés “Zur Zukunft des Menschen. 

Gentechnologie, Nanotechnologie, Künstliche Intelligenz” que es va realitzar el 8 i 9 

de juliol de 2002 i que es va vincular a l’exposició pública Erde 2.0. El novembre de 

2003, es va celebrar el Technologiefestival Homo Sapiens 2.0, de mans de l’Institut 

holandès Rathenau i el museu de ciències NEMO, que tractava la millora tècnica dels 

humans. Aquest festival va il·lustrar un conjunt divers de les tecnologies que intenten 

fer que els humans siguin “més bonics, més intel·ligents, més forts i més saludables”. 

El 2006, l’equip d’especialistes britànic DEMOS va seguir aquest tema i va publicar la 

col·lecció d’assaigs “Better Humans? The politics of enhancement and life extension” 

(Millors humans? La política de millora i ampliació de la vida, Miller i Wilson, 2006) en 

què la qüestió central és si les tècniques de millora augmentaran el benestar col·lectiu 

i la qualitat de vida. Aquesta col·lecció representa molt bé els crítics i els partidaris 

d’aquesta idea.
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desenvolupaments en les altres àrees. La interdependència de les disciplines científiques i les 

tecnologies força els polítics a tenir-ho tot en compte, és a dir, a valorar les disciplines per 

separat i a incentivar la cooperació i l’enriquiment mutu. Però les expectatives de l’informe 

de la Fundació NSF sobre les possibilitats tècniques de la convergència dels propers vint anys 

semblaven massa ambicioses i poc realistes. Concretament, hi va haver crítiques de l’enfo-

cament tecnològic i determinista de la Fundació NSF. L’informe europeu destacava que les 

tecnologies es formen a partir del context social. El grup d’especialistes europeus per a la 

convergència de les NBIC empra el llenguatge del constructivisme tecnològic. La portada de 

l’informe no només il·lustra la convergència nano-bio-info-cogno, sinó que també fa refe-

rència a la convergència socio-anthro-philo-geo-eco-urbo-orbo-macro-micro-nano. 

El grup d’especialistes europeu d’alt nivell també critica la filosofia individualista que hi ha 

darrere l’informe nord-americà. Amb aquesta filosofia, els nord-americans no han tingut 

gaire en compte la qualitat de vida, la cohesió social i els problemes importants que pateix 

la humanitat, com per exemple la sostenibilitat, la pau i la poca quantitat disponible d’aigua 

potable. Bibel (2004) exposa aquest criticisme:

“[L’informe de la Fundació NSF] s’equivoca en la previsió de les oportunitats per a la 

humanitat, però sembla que té en compte els segments de la nostra societat més 

rics i més ben adaptats, entre ells, els joves urbans privilegiats socialment, fanàtics 

de les tecnologies mòbils que veuen la innovació amb entusiasme i disposen dels 

diners per pagar-la. En certa manera, això reflecteix la filosofia del desenvolupa-

ment de les tecnologies en un món en què cada dia augmenta la pressió sobre les 

persones per millorar el seu rendiment per complir un conjunt d’estàndards en el 

camp econòmic (com a homo economicus), en l’entorn social (per exemple, joven-

tut i bellesa eternes) o en el camp de batalla.”

Eludint la qüestió?
L’informe europeu no proposa de manera explícita cap objectiu. Amb l’informe Tecnologies 

convergents per a la societat europea del coneixement (CTEKS), intenta donar prioritat al 

procés de planificació del programa (Nordmann, 2004:8). Tot i això, no afirma la necessi-

tat d’establir a Europa un programa de tecnologies convergents. I això afecta l’assoliment 

de l’objectiu de Lisboa. La Comissió Europea va establir aquest objectiu el març de 2000 

per tal que Europa esdevingui l’economia del coneixement més competitiva i dinàmica del 

món, en la qual el creixement econòmic sostenible permeti assolir llocs de treball millors i 

una cohesió social més forta. A la pràctica, aquest enfocament ve a dir que la convergència 

es pot utilitzar per aconseguir una sèrie d’objectius, com ara reducció d’embotellaments 

de trànsit, millors tractaments per a l’obesitat, habitatges intel·ligents, processaments de 
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llenguatge naturals o millores en l’educació. Per a cada objectiu, caldria analitzar quines 

ciències tècniques i socials poden contribuir a la resolució del problema des d’un punt de 

vista convergent. En aquest sentit, la convergència semblaria més aviat un pretext (tot i que 

en una forma nova) per a la recerca multidisciplinària o interdisciplinària. 

Amb aquestes paraules el grup d’especialistes europeus d’alt nivell s’allunya literalment de 

l’opinió de la Fundació NSF sobre les millores tecnològiques dels humans. L’informe europeu 

repeteix contínuament que la tecnologia s’hauria de posar al servei de les persones. Mentre 

que l’informe nord-americà parla de “l’enginyeria de la ment” i “la millora del cos humà”, 

l’informe europeu parla de “l’enginyeria per a la ment” i “l’enginyeria per a un cos saluda-

ble”. Resulta interessant observar que el punt de vista matisat de l’informe europeu (en for-

ma de coevolució de la tecnologia i del sistema social, objectius amplis, convergència com 

a recerca interdisciplinària, tecnologia per millorar la salut) es mou de manera intel·ligent al 

voltant de la difícil qüestió sobre la millora dels humans.

 3.6. Cel, Infern o de peus a terra?

En les seccions anteriors s’han descrit diferents punts de vista (polítics) sobre la convergència 

de les NBIC en relació amb l’objectiu de la millora dels humans. Aquest últim apartat pretén 

reflectir diverses opinions i agrupar-les.

A See-through Science (Ciència transparent, 2004:33-34) Wildson i Willis diferencien tres 

tipus de punts de vista respecte de les implicacions socials i les possibilitats de canvi que 

ofereix la nanotecnologia. Els “nanoradicals” opinen que la nanotecnologia seria negativa 

per a l’economia i la societat, ja que gairebé tot és tecnològicament possible. Els “nano-

realistes” afirmen que afavoreix les innovacions i els beneficis econòmics. Finalment, els 

“nanoescèptics” es preocupen pels riscos de les nanopartícules per a la salut i qüestionen 

qui controla el desenvolupament de la nanotecnologia i qui se’n beneficia. Aquesta divisió 

en tres opinions és òbviament una simplificació de la realitat. 

Al mateix temps proporciona una bona primera impressió de les diferents visions. No ens 

sorprèn gaire que els enfocaments sobre la convergència de les NBIC, en línies generals, es 

puguin classificar de la mateixa manera.

Joel Garreau (2005) ho fa de manera constructiva en el seu llibre Radical Evolution. Hi dife-

rencia tres estats: Cel, Infern i Prevalença, en termes de l’actitud que es pren respecte de la 

tecnologia, són comparables als termes “nanoradicals”, “nanoescèptics” i “nanorealistes”. 
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Primer, ens centrarem en els estats Cel i Infern, ja que segons Garreau (2004:175): “Els 

estats de Cel i Infern, i els altres que atrauen, poden representar la nova divisió política, el 

conflicte polític del segle XXI”. Després, cercarem opinions alternatives en el debat.

Veritables creients: Cel o Infern
Els seguidors dels estats de Cel i Infern són els defensors i opositors de la convergència de 

les NBIC i l’objectiu de millorar el rendiment humà. La taula 1 presenta les característiques 

d’aquests estats, que Hughes (2004) denomina transhumanisme i luddisme biològic. Entre 

els opositors de l’estat Cel hi ha científics com Drexler, Kurzweil i Stock i, per descomptat, 

transhumanistes. Aquest estat també s’ajusta al punt de vista presentat a l’informe de la 

fundació NSF Tecnologies convergents per a la millora del rendiment humà. Els escenaris 

fatalistes de Bill Joy també tenen cabuda en el Cel. Hughes (2004) diferencia els opositors 

al transhumanisme entre luddites biològics de dretes i d’equerres. L’esquerra està represen-

tada pel Grup ETC que s’oposava als aliments modificats genèticament i per l’ambientalista 

McKibben (2003) amb el seu llibre Enough (Suficient). D’altra banda, el Dret religiós està 

totalment oposat a la visió transhumanista.

Taula 1. Dos punts de vista (polítics) de la convergència de les NBIC (basat en Garreau 

2004, Hughes 2004).

Estat Cel Infern

Tecnologia de 
desenvolupament

La tecnologia es desenvolupa de forma exponencial

Factor decisiu La tecnologia determina la història (determinisme tecnològic) 

Resultat del 
desenvolupament 
tecnològic

Progrés Desastres i catàstrofes

Desenvolupament de 
la humanitat

La naturalesa humana està
“en construcció”

Màquines intel·ligents 
(Superhome) guanyen la lluita 

de l’evolució dels homes

La tecnologia modifica les  
principals característiques de la 

naturalesa humana

Els humans com a espècie estan 
amenaçats per la tecnologia

Persones i parts

Eric Drexler (1986)
Ray Kurzweil (1999) 

Gregory Stock (2002)
Roco i Bainbridge (2002[a]) - 
transhumanistes del taller de  
l’NSF, com ara James Hughes 
(2004) i Nick Bostrom (2006)

Bill Joy (2000), Francis 
Fukuyama (2002), Bill 

McKibben (2003), Consell 
Presidencial sobre Bioètica 
(2003), Susan Greenfield 
(2003), Grup ETC (2003), 

Martin Rees (2003)

Ideologia política Transhumanisme Luddisme biològic
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Tot i els punts de vista diferents, els seguidors dels estats Cel i Infern tenen moltes carac-

terístiques en comú. Tots pensen que les tecnologies NBIC es desenvoluparan ràpidament 

fins a l’extrem i seran responsables dels canvis radicals. Tots pensen de forma exponencial 

pel que fa a les oportunitats o els riscos. Tots admeten que les tecnologies NBIC inter-

vindran en la naturalesa humana i s’atreveixen a plantejar la profunda qüestió normativa 

de què significa ser humà en l’era de la informació i la biotecnologia. A partir d’esbossos 

extrems de les possibles versions del futur, el debat polític sobre el present i el futur de 

la societat de la informació adquireix importància i sorgeixen noves línies de demarcació 

sobre la política del segle XXI. A una banda d’aquesta nova dimensió política, el trans-

humanisme es veu a si mateix com el moviment progressiu d’emancipació que lluita pels 

drets de les persones a millorar (a través de la tecnologia) i que intenta entusiasmar la 

cultura actual amb la seva visió utòpica. De l’altra banda, els luddites biològics accepten 

l’anàlisi cultural dels transhumanistes, tot i que s’oposen a la utopia que han ideat perquè 

ells ho veuen com una distopia

Alternatives realistes
L’avantatge dels estats de Cel i Infern és que aguditzen el debat i clarifiquen els aspec-

tes clau de la normativa que hi ha en joc. El perill, malgrat això, és que el debat públic 

sobre la convergència de les NBIC sigui totalment polaritzat. Per això, resulta important 

buscar punts de vista alternatius per tractar qüestions de la convergència de les NBIC 

de forma més constructiva. En el seu llibre Radical Evolution (2004) Garreau diferencia 

un tercer estat anomenat Prevalença o Sortir del pas. La Prevalença assenyala la victòria 

al final. Per tant, es tracta d’un estat positiu. S’ha guanyat la lluita, encara que després 

d’haver lluitat molt.

Taula 2. L’estat de Prevalença (segons Garreau 2004)

Tecnologia de 
desenvolupament

La tecnologia possiblement es desenvolupi de forma exponencial

Factor decisiu
El comportament humà determina la direcció del 

desenvolupament tecnològic (constructivisme tecnològic / 
coevolució de la tecnologia i la societat)

Resultat de 
desenvolupament

La tecnologia possiblement es desenvolupi de forma exponencial

Desenvolupament de 
la humanitat

Creença en el progrés moral i el creixement de la comunicació 
entre les persones amb la influència de la tecnologia

Persones i grups
Antón et al. (2001) RAND, Alfred Nordmann (2004) – Informe 
CTEKS del grup d’especialistes d’alt nivell de la comunitat Science 
Technology & Society (STS, tecnologia i societat científica)
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Els defensors de l’estat de Prevalença mostren una forta tendència a considerar els escenaris 

de Cel i Infern com una faula. Prefereixen centrar-se en els desenvolupaments fàctics, és a 

dir, en l’estat actual de la ciència i la tecnologia, i no en especular sobre els desenvolupa-

ments exponencials. La tecnologia i la societat estan pensades perquè coevolucionin. Mal-

grat que no se sap quin resultat tindrà aquesta coevolució, hi ha via lliure perquè els humans 

interfereixin en aquest procés. El grup d’especialistes europeus que va realitzar l’informe 

Previsió de la nova era tecnològica i molts científics tenen cabuda en aquest estat.

La força del pensament incremental i constructiu és que ofereix una obertura als punts de 

vista creatius sobre el futur, que se situen entre el Cel i l’Infern. L’enfocament sobre l’aquí 

i l’ara, no obstant això, també comporta manca de visió de futur i l’ajornament continu 

de les qüestions clau. El fet d’eliminar contínuament aquest angle del debat a causa del 

realisme o l’ansietat dels tabús resulta arriscat perquè també elimina els punts sensibles 

del debat.

4. Una perspectiva tecnològica sobre les tecnologies
 convergents

El capítol anterior descrivia els límits del debat públic sobre la convergència de les NBIC. En 

aquest capítol examinem les NBIC des d’una perspectiva tecnològica, basada en un estudi 

realitzat pel TNO i encarregat per la Comissió Europa (Van Lieshout et al., 2006). Aquest 

estudi europeu se centrava en la convergència de les tecnologies de la informació i la co-

municació (TIC) amb la nanotecnologia, la biotecnologia, les ciències dels materials i les 

ciències cognitives. La convergència entre les TIC i les ciències cognitives va ser el punt més 

important, ja que encara resulta un mica desconegut. L’estudi es va complementar amb una 

recerca bibliogràfica sobre la convergència entre biotecnologia i nanotecnologia que estava 

realitzant el Departament d’Avaluació de Sistemes Científics de l’Institut Rathenau.

Els punts de partida de la recerca europea van ser l’estudi de les NBIC fet per Roco i Bain-

bridge (2002 [a]) i l’estudi europeu CTEKS Tecnologies convergents per a la societat europea 

del coneixement de Nordmann et al, 2004. Tots dos presenten una visió sobre el futur de 

les tecnologies convergents. Tal com indica el capítol 2, l’estudi sobre les NBIC esbossa una 

imatge una mica utòpica pel que fa a les possibilitats il·limitades de la tecnologia per millorar 

el benestar de les persones (òbviament, presta una gran atenció als interessos nord-ameri-

cans). L’estudi CTEKS presenta de manera clara una imatge més matisada i també utilitza 

un to més preocupant sobre el que podem esperar de la convergència. No hi van participar 

científics tècnics, però sí que hi van prendre part humanistes, sociòlegs i filòsofs.
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La raó subjacent per realitzar l’estudi europeu va ser la necessitat de proporcionar una base 

empírica per a les reclamacions d’un nombre d’estudis diversos sobre les tecnologies con-

vergents. Les qüestions clau de la recerca van ser les següents: es pot demostrar empírica-

ment la convergència entre diferents àrees científiques i tecnològiques? Com es realitza la 

convergència i quina postura adopta Europa en comparació amb els Estats Units o el Japó?

La il•lustració 1 mostra les quatre àrees de convergència que es tracten en aquest capítol: 

les àrees superposades dels quatre àmbits. Es tracta del tetraedre de les NBIC amb quatre 

extrems que corresponen a la nanotecnologia i els nous materials, la biotecnologia, la tecno-

logia de la informació i la comunicació i les ciències cognitives. Aquestes quatre àrees estan 

vinculades a les altres i es mostren superposades. A més a més, a una banda del tetraedre 

s’han situat les tecnologies relacionades amb material inert (TIC, nanotecnologia i nous 

materials) i a l’altra banda s’han situat les tecnologies que tenen a veure amb la vida i els 

materials vius. Tot prenent l’estudi de Roco i Bainbridge (2002 a), el nostre argument és que 

les quatre àrees superposades que s’estudien en aquest capítol juntes cobreixen les parts 

més importants del camp de les tecnologies convergents.

A les seccions 2 i 3 oferim una descripció de les característiques de la convergència entre les 

TIC i les altres tres tecnologies i ciències, així com de la convergència de la biotecnologia i la 

nanotecnologia. Convindria remarcar que en aquest capítol només es tracten les dues àrees 

de superposició dimensionals entre els parells de camps tecnològics seleccionats al tetraedre 

de les NBIC. Però la realitat és que es donen superposicions multidimensionals entre més de 

dues tecnologies, per exemple, els nanosensors biològics provenen de la triple convergèn-

cia de la nanotecnologia, les TIC i la biotecnologia. Aquest capítol reflecteix aquesta triple 

convergència i tracta els seus desenvolupaments en diferents seccions. Abans de considerar 

els desenvolupaments dins les quatre àrees de convergència, l’apartat 1 tracta els resul-

tats d’una recerca bibliogràfica per determinar quins indicis hi ha a la bibliografia científica 

d’aquesta convergència de les TIC.

Il·lustració 1.

Convergència de les NBIC

en les quatre àrees tecnològiques

 

Ciències cognitives

TIC

No vius

Biotecnologia
Nanotecnologia i 
materials nous

Vius
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 4.1. La recerca bibliogràfica mostra la convergència
de les TIC amb altres àrees

La recerca bibliogràfica va demostrar que ja s’està realitzant la superposició d’àrees de les 

TIC amb la convergència de les ciències cognitives, la biotecnologia i la nanotecnologia i 

els nous materials. El mètode d’aquesta recerca parteix de la base que la convergència està 

present en les publicacions científiques que exposen les interseccions entre les TIC i altres 

camps tecnològics o científics. Aquesta superposició es va investigar en un principi mitjan-

çant la compilació d’un conjunt de paraules clau per a cada camp, la qual cosa va afavorir 

una bona representació d’aquests camps. Com a conseqüència, es va dur a terme una cerca 

a la base de dades de Thomson Scientific de publicacions que continguessin una o més 

combinacions de paraules clau per a dos camps tecnològics i científics “diferents”. Aquestes 

publicacions, per tant, resulten importants per a tots dos camps.

El nombre de publicacions trobat diferia molt segons l’àrea de superposició. L’àrea on se su-

perposen les TIC i les ciències cognitives donava com a resultat moltes més publicacions que 

les altres tres àrees. El 2003 hi havia més de 3.000 publicacions sobre les ciències cognitives 

i les TIC, mentre que la combinació de biotecnologia i TIC donava gairebé 600 publicacions 

i les altres dues àrees de convergència disposaven d’unes 150 publicacions cadascuna.

La il•lustració 2. mostra el creixement en el nombre de publicacions científiques durant el 

període 1999 – 2003, en relació amb una línia base de l’any 1999. La convergència es mos-

tra clarament: les quatre àrees superposades que s’han investigat mostren un creixement de 

les publicacions compartides. La convergència de les TIC i la nanotecnologia té el creixement 

més alt, seguida per la convergència de les TIC i la biotecnologia i la convergència de les TIC 

i les ciències cognitives. La convergència entre les TIC i les ciències dels materials mostra un 

creixement més reduït.

Il·lustració 2.

Creixement de l’activitat cien-

tífica en les àrees de les TIC i 

les ciències cognitives, les TIC 

i la biotecnologia, les TIC i la 

nanotecnologia i les TIC i les 

ciències dels materials, a partir 

de 19991.
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Font: Base de dades científica de Thomson. Cerques i càlculs: CWTS, TNO i VDI, 2005. Però, 

de què parlen les publicacions? Quina forma adquireixen les tecnologies convergents en 

aquestes àrees superposades i en l’àrea de superposició de la biotecnologia i la nanotecno-

logia? La resta del capítol tracta aquestes qüestions. S’hi descriuen les tecnologies conver-

gents més importants que han sorgit de les publicacions de les TIC. A més, es complementa 

amb els desenvolupaments futurs segons es descriuen en els estudis prospectius, informes 

de tendències i plans de treball. Al final del capítol, presentem una sèrie de conclusions 

sobre la nostra recerca.

 4.2. Tendències en la convergència de les ciències
cognitives i les TIC2

Les ciències cognitives tracten l’estudi dels processos cognitius del pensament i el cervell. El 

cervell moltes vegades es considera el substrat material del pensament (de la mateixa mane-

ra que el maquinari de l’ordinador és imprescindible per al programari) però, en comparació 

amb el maquinari i programari, el cervell i el pensament són més difícils de diferenciar. El 

“maquinari” del cervell, les neurones, es desenvolupen juntament amb el “programari”: 

desenvolupament de processos cognitius, com ara els sentiments, l’observació, la memorit-

zació, el desviament de l’atenció, passar a l’acció, exercir control, l’aprenentatge i les capa-

citats afectives. A diferència dels ordinadors, no podem “carregar” un programa al cervell. 

Aquest “creixement entrellaçat” del cervell també es coneix com a plasticitat del cervell.

Aquests conceptes sobre la recerca del cervell (basades en una recerca directa de l’activitat 

cerebral, la neurociència cognitiva) són anàlegs al “connexionisme” de la informàtica. 

Això permet crear sistemes informàtics d’aprenentatge. El connexionisme parteix d’una xar-

xa de processadors (en el cervell són les neurones). Els processadors poden generar senyals 

de sortida (en el cervell: els impulsos de les neurones) basats en l’entrada d’altres proces-

sadors. Els processadors també retroalimenten la sortida dels processadors en una capa 

prèvia. Com a resultat, augmenten les connexions complexes de processadors, o les xarxes 

neuronals. L’oposició del connexionisme és el paradigma informàtic “tradicional”: un pro-

cessament algorísmic de les dades d’entrada que compleixen certes regles sintàctiques i se-

màntiques. Tot i que, en general, el connexionisme és vist com una descripció més acurada 

del funcionament del cervell que del paradigma informàtic, el cervell és molt més complex 

des del punt de vista del connexionisme. En referència a processos cognitius superiors, hi ha 

altres enfocaments a banda del connexionisme. En aquest sentit, l’enfocament computaci-

onal se situa al capdavant.

2 Pel que fa als exemples presentats en aquest apartat, s’han extret del treball realitzat pels investigadors Andreas Hoffknecht i Dirk Holtmannspötter del VDI a Alemanya.
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Les TIC tenen un paper molt important en la translació de processos cognitius a aplicacions 

concretes. Aquestes aplicacions disparen la imaginació (robots, sistemes adaptatius “intel-

ligents”), encara que no només estan basats en el coneixement sinó que també es basen 

en els processos cognitius. Daniel Andler, un filòsof francès que s’ha especialitzat en els 

desenvolupaments dintre de les ciències cognitives, parla sobre “aplicacions superficials” en 

comparació amb les aplicacions profundes (Andler, 1995).

En la recerca europea vam identificar quatre àrees importants de convergència entre les 

ciències cognitives i les TIC:

- Sistemes i models cognitius

- Interacció home-màquina

- Reconeixement de patrons

- Imatgeria

Sistemes i models cognitius
Els sistemes i models cognitius són importants en l’estudi prospectiu realitzat de part del De-

partament de Comerç i Indústria del Regne Unit. Segons el grup d’experts de UK Foresight, 

els sistemes cognitius són “sistemes de processament de la informació naturals o artificials, 

i inclouen sistemes encarregats de la percepció, l’aprenentatge, l’enraonament, la presa de 

decisions, la comunicació i l’acció” (UK Foresight 2003). Les xarxes neuronals artificials i els 

robots s’inclouen en aquesta definició. Atesa la complexitat del cervell, s’espera que les xar-

xes neuronals artificials es limitin a processos cognitius més petits; concretament, a proces-

sos sensitius (i dins d’aquests processos sensitius es presta una atenció especial a la vista).

Els robots formen una classe de sistemes cognitius amb un perfil alt de recerca que fa sorgir 

grans expectatives. Concretament, la recerca japonesa en el camp de la robòtica compte 

amb molta imaginació. La societat japonesa envelleix molt ràpidament (dues vegades més 

que l’europea) i el Japó preveu ser capaç d’utilitzar robots perquè tinguin cura de la gent 

gran. Ja existeixen robots senzills que s’encarreguen de les tasques de neteja, com ara passar 

l’aspirador. Les formes més complexes d’assistència també necessiten robots capaços d’ofe-

rir afecte i de comunicar-se amb el seu entorn. El Japó ha estat investigant molt en el marc 

d’un programa de recerca amb el nom Humanoid and Human Friendly Robotic Systems (Hu-

manoides i sistemes robòtics respectuosos amb els humans). En aquest programa s’ha creat 

un robot humanoide (un robot amb trets humans) que fa 160 cm d’alçada, pesa 90 kg i es 

pot moure a una velocitat de 2 km/h (també en superfícies desiguals). L’European Robotics 

Research Network (EURON, Xarxa europea de recerca en robòtica), un partenariat format 

per 22 països europeus, també espera un paper més important de l’ús dels robots en l’en-
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torn domèstic. A curt termini es preveu un canvi en el focus dels robots industrials, sobretot 

en la indústria automobilística, a les altres àrees, entre elles, l’assistència sanitària. Tot i així, 

les característiques de processament del coneixement dels robots encara són limitades: con-

cretament, els processos cognitius superiors com ara la presa de decisions, l’aprenentatge i 

l’acció, encara presenten grans reptes.

Malgrat el progrés en algunes àrees dels sistemes i models cognitius, la conclusió provisio-

nal és que molts dels obstacles s’han de superar abans que es creï un sistema artificial que 

s’apropi a les capacitats cognitives dels humans.

Interacció home-màquina
Els trasplantaments són un exemple interessant de la interacció home-màquina. La neu-

rocirurgia és capaç d’inserir implants de cervell amb molta precisió. Per exemple: el Deep 

Brain Stimulator (DBS), un neuroestimulador que serveix per controlar el Parkinson. El DBS 

és com un marcapassos per al cervell. S’insereix un cable igual de fi que el cabell humà en 

l’àrea del cervell que controla el moviment del cos. Es torna a treure per sota del crani en 

un dispositiu petit que s’insereix sota la clavícula. El dispositiu envia petits impulsos elèctrics 

a través del cable a l’àrea seleccionada del cervell i corregeix els moviments sense control 

que caracteritzen la malaltia del Parkinson. A partir dels resultats assolits amb el control de 

la malaltia del Parkinson, els investigadors volen estendre l’ús de la tecnologia per controlar 

altres malalties cerebrals degeneratives, com ara el dolor crònic, problemes amb la medul·la 

espinal, epilèpsia, depressions i espasmes (McWilliams, 2004).

Un altre exemple són els implants coclears que ajuden les persones sordes a sentir-hi millor 

(vegeu la il•lustració 3). Han estat al mercat des de fa 30 anys. Els implants coclears es poden 

utilitzar si el nervi auditiu està intacte. Hi ha unes 75.000 persones al món que tenen un 

implant coclear.

Il·lustració 3.

Diagrama d’un implant coclear

La matriu d’elèctrodes avui és un 

feix de cables amb un canal  múlti-

plex i 8-22 llocs.

- Microphone: micròfon

- Cable cap al processador de la parla

- Nervi auditiu

- Còclea
Font:
www.mech.northwestern.edu/MFG/AML/M4/M4-Files/Warrington/sld006.htm
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Un implant de còclea consisteix a posar un micròfon petit fora de l’orella i connectar-lo a un 

processador de la parla. Els senyals processats es transmeten de forma remota a l’implant 

de còclea dins de l’orella. Un cop a dins, un xip converteix els senyals en impulsos que s’es-

tenen en sèries de 22 elèctrodes. Els 22 elèctrodes estan alhora connectats al nervi auditiu, 

que porta els impulsos al cervell. El so que es rep d’aquesta manera es converteix en un so 

molt artificial. Els pacients han d’aprendre a distingir una conversa del soroll. Les persones 

que són sordes de naixement no poden aprendre a parlar amb aquest mètode. S’està duent 

a terme més recerca per desenvolupar noves maneres de millorar la connexió dels elèctro-

des amb el nervi auditiu. També es busquen noves tècniques millorades de transmissió, per 

exemple, a través del format MP3.

Una aplicació interessant del coneixement de l’activitat cognitiva es pot trobar en les in-

terfícies cervell-màquina que vinculen directament el cervell a una màquina. Mentrestant, 

els experiments es realitzen amb una interfície bidireccional cervell-màquina. Una màquina 

genera un impuls en l’activitat cerebral que provoca les accions associades a ell (com ara el 

moviment d’un braç o un peu). L’altra part de la interfície cervell-màquina transforma els 

“actes de pensar” en activitats. 

A través d’una retroacció (majoritàriament visual) un subjecte d’estudi pot organitzar els 

pensaments i centrar-se en la realització de l’acció desitjada.

Mentrestant, aquets experiments han demostrat que la interacció cervell-màquina és possi-

ble. El 2002 els humans van aconseguir moure un cursor per la pantalla amb l’activació d’al-

guns pensaments. En canvi, es van dur a terme uns experiments a la Universitat Estatal de 

Nova York, en què van administrar estímuls a una rata a través d’elèctrodes implantats en el 
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lòbul frontal i el còrtex sensorial somàtic. Un operador teclejava les ordres que es convertien 

en estímuls i, com a conseqüència, la rata es movia (Talwar et al., 2002). Un any després, un 

equip de la Universitat de Califòrnia Meridional de Los Angeles va realitzar la primera prova 

d’una pròtesi cerebral. Les pròtesis cerebrals són un hipocamp artificial en el teixit del cervell 

d’una rata. El xip implantat va proporcionar els mateixos processos que la part danyada del 

cervell. El 2004 es va realitzar un experiment en què es col·locava una xarxa elèctrica en els 

cervells de dos pacients. Aquesta xarxa mesurava l’activitat elèctrica cortical gràfica (ECoG), 

que s’origina directament a la superfície del cervell. Mitjançant la connexió d’aquesta xarxa 

a una pantalla d’ordinador, els dos pacients van poder jugar als escacs fent ús només dels 

senyals cerebrals. Des d’aleshores, l’FDA (Food and Drug Administration) dels Estats Units 

ha donat permisos per començar les proves clíniques en què s’implanten petits xips sota el 

crani dels pacients amb paràlisi.

Tecnologies de reconeixement de patrons per al reconeixement
del llenguatge i la parla
El reconeixement i la classificació d’estructures en grans recollides de dades representen la 

part central de moltes tecnologies de reconeixement de patrons. Això no només s’aplica al 

reconeixement del llenguatge i la parla, sinó que també afecta el seu processament de la 

informació. El reconeixement de patrons és una tècnica molt utilitzada en tres àrees rela-

cionades amb les TIC. Moltes tècniques de modelatge matemàtic formen la base del reco-

neixement de patrons. Els models matemàtics sovint s’adrecen a l’optimització estadística 

(per exemple, anàlisis discriminants lineals), a vegades a buscar i reduir les característiques 

comunes (per exemple, màquines de suport vectorial, una nova tècnica matemàtica relativa-

ment nova), i a vegades s’adrecen a una manera diferent de representar les dades que per-

met una reducció del conjunt de dades segons uns trets rellevants (per exemple, algorismes 

genètics). Les tendències en el reconeixement de patrons es refereixen principalment al refi-

nament d’instruments matemàtics disponibles i l’aplicació d’aquests instruments en aplica-

cions diàries com ara el reconeixement de la parla i la cara, i les tècniques de reconeixement 

d’imatges com ara les utilitzades per ressonància magnètica nuclear funcional (RMNf).

Els resultats de la recerca en el reconeixement de la parla s’utilitzen per millorar el processa-

ment de la parla mitjançant els implants de còclea. Així, la millora en la recerca del reconei-

xement de la parla (diferenciació millorada entre el soroll i la parla a través de tècniques esta-

dístiques) també s’està duent a terme en sistemes de parla multimodal en els quals s’empra 

informació visual i acústica. No obstant això, el nombre de desenvolupaments satisfactoris 

està limitat. Els obstacles tècnics són tants que els especialistes dubten si serà possible de-

senvolupar un ordinador en els propers cinquanta anys que pugui “entendre” què diu la 

gent i pugui respondre de manera que els humans ho puguin entendre.
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Moltes empreses europees participen activament en el mercat de reconeixement del llen-

guatge i la parla. A Holanda, el Polderland Language & Speech Technology ha desenvolupat 

correctors ortogràfics, correctors gramaticals, diccionaris i tesaurus. A més d’això, participa 

activament en la convergència de text en lectors de llenguatge i en la identificació dels 

idiomes. El gegant Microsoft utilitza els productes de Polderland. A més de l’holandès, el 

flamenc, el frisó, l’afrikaans i el papiamento, l’empresa està afegint-hi nous idiomes.

Processament d’imatges
Les tècniques de processament d’imatges són un dels aspectes més fascinants de la con-

vergència entre les ciències cognitives i les TIC. La ressonància magnètica nuclear funcional 

(RMNf) avançada no només proporciona una imatge del cervell, sinó que també ofereix un 

esquema altament detallat de l’activitat cerebral. L’fMRI utilitza l’evidència indirecta, és a dir, 

característiques magnètiques de protons de l’aigua en el teixit cerebral.

Il·lustració 4.

Imatges obtingudes amb l’RMNf.

 

Font: http://fmrif.nimh.nih.gov/splash.jpg

 4.3. Tendències en la convergència de la biotecnologia i les TIC

En aquest apartat oferim una descripció dels quatre grups d’aplicacions que hi ha en l’àrea 

de convergència de la biotecnologia i les TIC. El primer grup és la bioinformàtica i la biolo-

gia computacional. Aquest grup va treure una puntuació alta en recerca bibliomètrica. Els 

informes de tendència i plans de treball revelen tres grups més. Els tres grups d’aplicacions 

no van aparèixer gaire en la recerca bibliomètrica. Concretament, els informes consideren 

que els biosensors i els dispositius biològics són les dues aplicacions més importants en la 

superposició de les TIC i la biotecnologia, en part perquè en el futur s’espera que els seus 

efectes siguin els que més impacte tinguin en la qualitat de vida. Finalment, hi ha un quart 

grup d’aplicacions, més petites en mida i amb menys impacte, resultants de la convergència 
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de les TIC i la biotecnologia: es tracta de la informàtica biològica i les TIC destinades a la 

identificació de trets biològics únics.

Bioinformàtica i biologia computacional
L’anàlisi bibliomètrica de la superposició de TIC i biotecnologia es pot dividir en dos clústers 

de publicacions correlacionats. El primer es refereix a l’ús de les TIC en l’emmagatzematge 

de dades (com ara seqüències d’ADN, dades d’RFLD de proteïnes (dimorfisme en la longi-

tud dels fragments de restricció, etc.) i a l’ús de 

la mineria de dades. Els exemples que donen les 

publicacions són: mineria de dades sobre la res-

posta de la canya de sucre a temperatures baixes, 

mineria de dades de bancs de dades de proteïnes 

i eines basades en el web per a la mineria de 

dades d’algunes bases de dades sobre fàrmacs 

per al càncer.

El segon clúster bibliomètric inclou l’ús d’eines 

TIC (com les xarxes neuronals, la simulació nu-

mèrica, la simulació informàtica, els algorismes 

genètics, màquines de suport vectorial, aprenen-

tatge automàtic, reconeixement de patrons) per 

a la identificació, caracterització, classificació, 

modelatge molecular i creació ràpida de proto-

tips. S’utilitzen en moltes aplicacions, entre elles, 

l’anàlisi de dades de micromatrius i perfils d’ex-

pressió genètica, l’anàlisi de proves d’ADN per 

conèixer-ne l’origen (per exemple, productes de 

carn o peix), el desenvolupament de blocs de bi-

omaterials dissenyats per a cada pacient (esque-

lets) segons TAC o ressonàncies magnètiques. 

Aquest clúster afecta la bioinformàtica en el 

sentit més ampli. Els exemples (procedents de les 

publicacions) revelen que la bioinformàtica no només s’empra en la recerca de la interpreta-

ció de les mesures de la genòmica amb l’ajuda de xips d’ADN, sinó que també s’utilitza en 

un gran nombre d’aplicacions.

La bioinformàtica és un exemple destacat de la convergència satisfactòria de la biotecno-

logia i la informàtica. Al principi, el terme “bioinformàtica” s’usava només per descriure 
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la integració de la metodologia i la filosofia de la informàtica en les ciències de la vida. 

Als Estats Units la Biomedical Information Science Technology Initiative (BISTI) del National 

Institute of Health (NIH, Institut Nacional de Salut) diferencia els termes “bioinformàtica” 

i “biologia computacional”. “Bioinformàtica” s’entén com la recerca, el desenvolupa-

ment o l’aplicació de tècniques matemàtiques per al processament de dades biològiques, 

mèdiques, de comportament o de salut, incloent-hi l’adquisició, l’emmagatzematge, l’or-

ganització, l’arxivament o la visualització d’aquestes dades. D’això tracten principalment 

les publicacions del primer clúster bibliomètric. 

“Biologia computacional” significa el desenvo-

lupament i l’aplicació de mètodes analítics i te-

òrics, de models matemàtics i de tècniques de 

simulació aritmètica per a la recerca de sistemes 

biològics, de comportament i socials. Aquestes 

són principalment les tècniques del segon clús-

ter. Actualment, aquests dos termes parteixen 

més o menys dels mateixos conceptes subja-

cents; les diferències entre ells són molt subtils 

(Shoij i Mogi, 2002). A Europa s’empra més el 

terme “bioinformàtica”, mentre que als EUA és 

més comú l’ús del terme “biologia computaci-

onal”.

Biosensors incrustats en un entorn TIC 
intel·ligent
Els biosensors que s’integren en un entorn TIC 

intel·ligent formen un segon grup de tecnologies 

en què s’ha produït convergència de biotecnolo-

gia i TIC. Igualment, si fem cas als informes de 

tendència, s’espera que la seva aplicació tingui 

un gran impacte. Els biosensors han existit des 

de fa molt temps, per exemple les farmacioles 

que utilitzen les persones diabètiques. Però la in-

tegració dels biosensors en un entorn TIC intel·ligent és una novetat i pot tenir conseqüèn-

cies importants per a les condicions de vida del pacient i per a l‘envelliment. Això implica un 

ampli ventall d’aplicacions, com ara tecnologia lab-on-a-chip que utilitzen actualment els 

metges (i els pacients també l’acabaran fent servir), els dispositius pràctics que els pacients 

podran emprar per mesurar la quantitat de certes substàncies en l’orina, la saliva o la sang, 

i que els aconsella sobre l’ús de fàrmacs o sobre l’estil de vida, i sistemes avançats amb els 
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quals els pacients que estiguin a casa puguin te-

nir diversos biosensors, ja siguin dintre o fora del 

cos, per tal que el metge pugui examinar-los de 

forma remota.

Un estudi de Nova Zelanda preveu que el 2012, 

els xips d’ADN i les proves genètiques formaran 

part de la pràctica clínica, perquè aleshores es 

coneixerà el context genètic de malalties molt 

més complexes i les eines de diagnòstic seran 

més barates. És molt possible que incloguin mar-

cadors per a tots els gens humans i es puguin 

fer proves en més de 100.000 casos. El projecte 

nord-americà Home Land Security (Seguretat na-

cional) és la força motriu que hi ha darrera d’aquests desenvolupaments. 

L’abril de 2005, el president Bush va posar en marxa dues directives presidencials de segu-

retat nacional (HSPD-9 i 10), en les quals s’anunciava un fort increment de les activitats de 

recerca i desenvolupament per tal de protegir de les amenaces biològiques els ciutadans, 

l’economia, l’agricultura, l’alimentació i el subministrament d’aigua. Aquesta iniciativa de 

biovigilància representa un esforç més del govern per protegir els ciutadans de possibles 

atacs biològics.

 Amb ella, s’obté informació en temps real sobre la salut de la població humana i agrícola 

(plantes i animals) gràcies al seguiment ambiental de l’aire, els aliments (nacionals i impor-

tats, inclòs el menjar per a animals), l’aigua i les dades d’amenaça a la intel·ligència (OSTP, 

2005). Aquesta política compta una gran inversió en programes de recerca i està centrada 

en el desenvolupament de sistemes de control biològic. Les inversions en “desenvolupa-

ment de tecnologia per a la defensa biològica”, igual com va passar amb altres projectes de 

recerca per a la defensa dels EUA, tenen importants efectes externs en el sector públic i aca-

baran emprant-se per a sistemes de diagnòstic mèdic, sistemes de seguretat alimentària, etc.

Atès que es descobriran marcadors biològics per a un nombre de condicions sanitàries i de 

malalties, serà possible desenvolupar més aplicacions de biosensors incrustats en entorns 

TIC intel·ligents. Així serà més fàcil que els pacients controlin el seu estat de salut. A més 

a més, els sistemes de processament d’informació mèdica augmentaran la seva capacitat 

de presentar els resultats de les dades obtingudes a través dels biosensors, així com altres 

sistemes de control pensats per als pacients, de forma que participin d’igual manera en el 
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control i la intervenció sanitària.  L’estudi nord-americà sobre les NBIC exposa el pronòstic 

que com a resultat d’aquests tipus de sistemes de control, el procés d’envelliment es retar-

darà considerablement sobretot per les possibilitats en l’àrea de les tecnologies convergents, 

ajudarà a compensar les funcions del cos deteriorades, com ara l’oïda, la vista, la memòria 

o la força muscular (NRC-CNRC, 2003).

Dispositius biològics i òrgans artificials
Els dispositius biològics representen un tercer grup d’aplicacions futures amb integració 

de TIC i biotecnologia, en què la nanotecnologia i els nous materials tenen un paper molt 

important. Aquest grup afecta els vehicles extremadament petits que s’encarreguen de les 

activitats biològiques del cos. Un exemple que esmenta un estudi canadenc és un sensor 

que controla contínuament els nivells de sucre a la sang i que està vinculat a un pàncrees 

electrònic que aporta les quantitats d’insulina necessàries a la sang en els moments neces-

saris. Altres exemples de dispositius electrònics que apareixeran en el futur són unes petites 

màquines que estimulen òrgans més complexos com els pulmons (Jackson, 200214).

L’informe de tendència Global Technology Revolution (Revolució tecnològica global, Antón 

et al., 2001) descriu un conjunt de desenvolupaments en l’àrea de teixits artificials, òrgans i 

biònica. Conclou que, a més de les estructures orgàniques, els avenços probablement con-

tinuïn en l’enginyeria de teixits i òrgans artificials per als humans. Les noves tècniques de 

fabricació i la tecnologia de la informació igualment permetran produir estructures biomè-

diques amb mides i formes personalitzades. Per exemple, serà molt comú fabricar ossos de 

ceràmica que substitueixin els de veritat per als casos de fractura de mans, peus o parts del 

crani, mitjançant la combinació de la tomografia computada i la creació ràpida de prototips 

per canviar els ossos capa per capa.

Annex 1



ICPDE - Informes científics per a la presa de decisions

74

FUNDACIÓ  CATALANA   PER  A   LA   RECERCA   I   LA   INNOVACIÓ

Les TIC en la recerca de biotecnologia i per a la identificació
de trets biològics únics

En el desenvolupament informàtic, cada vegada s’incrementa més  l’ús del coneixement 

sobre processos i sistemes naturals. Gràcies a l’estudi del cervell, els enginyers informàtics 

aprenen noves maneres d’examinar l’arquitectura informàtica, tant a nivell dels components 

individuals com a nivells de xarxes de processadors, per exemple (consulteu més amunt). 

Com a resultat dels processos d’evolució, s’han desenvolupat sistemes naturals i complexos 

que creixen, evolucionen i es poden adaptar a l’entorn i, en certa manera, poden malmetre’l. 

Els sistemes adaptatius complexos inspirats en la biologia (BICAS, per les sigles en anglès) en 

el camp de la recerca de les TIC s’inspira en aquests sistemes. També es pot aprendre molt a 

partir dels sistemes biològics en l’àrea de l’eficiència energètica (OST, 2003).

El setè informe prospectiu japonès presenta els desenvolupaments a llarg termini en l’ús de 

molècules biològiques per a l’emmagatzematge d’informació, com ara les quatre lletres A, 

T, G i C que defineixen l’ordre de les bases d’ADN en un ordinador d’ADN. Un cop més hi 

ha més informació sobre la formació d’estructures moleculars específiques dels pèptids o 

proteïnes, amb la qual cosa els ordinadors de pèptids o proteïnes es podrien desenvolupar 

per als algorismes complexos (NISTEP, 2001:197).

Investigadors nord-americans han publicat recentment els primers resultats d’un ordinador 

biològic creat a partir de les neurones de sangoneres (vegeu la il·lustració 5). Les neurones 

enllaçades van permetre realitzar una summa addicional.

Il·lustració 5.

Naixement de l’ordinador biològic. 

Ordinador viu: les neurones de san-

goneres interconnectades poden su-

mar.

 

Font: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/358822.stm

Entorns virtuals com ara The Cave (la cova) dels Serveis de Networking i Informàtica SARA, 

Universitat d’Amsterdam, permeten que els científics estudiïn la geografia dels objectes 

de recerca. Així, els investigadors poden examinar com interaccionen les molècules de la 
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cèl•lula des de totes les perspectives i observar-ne l’efecte quan es manipulen les molècules 

d’un individu. Una altra aplicació d’això és l’àrea de la biometria. És la ciència que determi-

na els trets fisiològics únics d’una persona per establir-ne la identitat. Ja s’empren escàners 

d’iris i s’estan desenvolupant tècniques de reconeixement facial. Aquestes tècniques de 

reconeixement facial s’utilitzen en sistemes de vigilància amb càmeres, per exemple als Jocs 

Olímpics de Salt Lake City el 2002.

 4.4. Tendències en la convergència de la biotecnologia i
  la nanotecnologia

Molts processos que són summament important per als humans, animals i plantes es donen 

en la nanoescala. Les estructures de totes les molècules i sistemes biològics (proteïnes, enzims, 

ADN i ARN, ribosomes, virus, etc.) tenen dimensions d’alguns nanometres a centenars. La na-

notecnologia es dóna exactament a aquesta escala de longitud. Això permet la interacció entre 

nanosistemes creats pels humans i els blocs de creació més petits en biologia. La convergència 

de la nanotecnologia i la biologia contribuirà, d’aquesta manera, al progrés actual i futur de les 

ciències mèdiques, la biologia molecular, la biotecnologia i la farmàcia. Aquest apartat ofereix 

una visió general de les tendències actuals en convergència de biologia i nanotecnologia.

No existeix una definició clara de nanobiotecnologia. Això passa perquè la convergència es 

produeix en dues direccions (Roco, 2002 [c]). D’una banda, hi ha desenvolupaments dintre 

de la nanotecnologia que s’apliquen a la biologia, la bioquímica i les àrees relacionades amb 

la medicina i la farmàcia. A partir de la nanotecnologia s’han creat eines tecnològiques amb 

les quals els sistemes biològics es poden mesurar, entendre i manipular a nivells molt petits. 

Abans, els investigadors s’havien de refiar del que observaven en sistemes de gran escala i 

havien de deduir el funcionament dels processos moleculars. A causa de la miniaturització 

revolucionària en les rutes de fabricació, la nanotecnologia ofereix tot un ventall d’estruc-

tures (nanopartícules, nanocontenidors, etc.) que són prou petites com per ser inserides en 

una cèl•lula. Per tant, la nanotecnologia permet les mesures petites i la manipulació activa. 

D’altra banda, la biotecnologia aporta els dos conceptes a la nanotecnologia (autoassem-

blatge) i blocs de creació biològics i físics, i rutes de fabricació. Les rutes condueixen a un 

ventall ampli d’àrees subsidiàries; totes s’inclouen en la denominació de nanobiotecnologia. 

Aquest apartat tracta quatre àrees subsidiàries on la convergència està progressant des del 

punt de vista científic. Una àrea important de la primera categoria (de la nanotecnologia a 

la biologia) és la de les nanoeines (microscopis i sensors); i dues de la segona categoria (de 

la biologia a la nanotecnologia), les rutes de fabricació biològica i els materials biològics com 

a blocs de creació (biologia sintètica).
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Nanoeines
En les ciències de la vida, hi ha la necessitat d’utilitzar eines que complementin la recerca 

i la comprensió dels processos biològics. Aquestes eines inclouen, per exemple, tècniques 

d’imatgeria i microscopis, pinces òptiques, biosensors i mètodes de cribatge d’alt rendiment.

Des de la dècada dels 90, s’ha produït un gran progrés en fer que les tècniques microscò-

piques s’ajustin a la recerca de materials vius i resultin útils. Abans era possible examinar 

els materials no vius des de la nanoescala gràcies a l’ús de paquets d’electrons, però no 

es podien investigar materials vius. Frederik i Sommerdijk (2005) descriuen l’actual pro-

grés en criomicroscòpia electrònica, mitjançant 

la qual es poden examinar materials vius com ara 

liposomes (partícules grasses) des de la nanoes-

cala. A més a més, amb la combinació d’aques-

tes imatges microscòpiques i la tecnologia de 

processament d’imatges, és possible obtenir 

una imatge tridimensional d’un fàrmac contra 

el càncer emmagatzemat en liposomes de 100 

nanometres de diàmetre (Frederik i Sommerdijk, 

2005). Les pinces òptiques són una segona eina 

en el camp de la nanotecnologia que des de fa 

poc s’empren amb materials vius. Es tracta d’una 

tecnologia relacionada amb la microscòpia, en la 

qual els feixos làser s’empren per collir molècules 

individuals. Tot i que aquesta tecnologia ja era 

disponible el 1970, només s’ha aplicat a molècu-

les biològiques des de meitat de la dècada dels 

90. La recerca dels trets de les molècules d’ADN 

ha beneficiat en gran mesura l’enriquiment mutu 

entre la física i la biologia (Williams, 2004 i Kuo, 

1995). Igualment, l’aparició de la microscòpia de 

força atòmica (AFM) ha permès un conjunt d’aplicacions biològiques, no només la tecnolo-

gia d’imatgeria nova, sinó que també per mesurar la força dels lligams entre les molècules 

biològiques i com a component dels nanobiosensors.

Els nanomaterials, com ara esferes d’or amb un diàmetre de desenes de nanometres i nano-

tubs de carbó, tenen un paper cada cop més important dins de la biotecnologia. Hammad-

Shifferli et al. (2002) van demostrar que la transmissió de senyals de ràdio a una partícu-

la nanomètrica d’or podia influir en el comportament d’una cadena d’ADN d’una cèl·lula  
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També s’ha demostrat que és possible influir en els gens a través de nanotubs de carbó 

inserits en les cèl·lules (McKnight et al., 2003).

A més a més, les nanopartícules s’empren en l’etiquetatge d’algunes cèl·lules o compostos. 

Concretament, els punts quàntics normalment es consideren una alternativa a les etiquetes 

fluorescents actuals, que no són estables i es deixen de veure ràpidament. El punt quàntic 

és un exemple habitual de nanotecnologia “real”: les característiques (luminescència) del 

punt quàntic es troben en les seves nanodimensions. Hi ha diferents tipus de punts quàntics 

que es comercialitzen, i una recerca recent s’ha centrat en la millora dels punts quàntics per 

a les aplicacions biològiques. Sargent (Bakeuva 

et al., 2004) ha pogut crear punts quàntics que 

emeten llum en espectres d’infrarojos amb una 

longitud d’ona de 1.150 o 1.100 nanometres.

La llum amb aquesta longitud d’ona permet rea-

litzar una penetració més profunda en els teixits 

vius, aproximadament de 5 a 10 cm, que la llum 

visible. Aquests punts quàntics d’infrarojos es 

cobreixen amb molècules d’ADN, per tal que les 

cèl·lules no els detectin com a intrusos i puguin 

sobreviure en un entorn biològic.

Els nanobiosensors representen un altre desen-

volupament important que obre nous camins 

d’investigació en medicina i farmàcia. L’estructu-

ra bàsica del sensor es fabrica a través de la na-

notecnologia o la microtecnologia, però l’ADN, 

les proteïnes, els enzims, les cèl·lules senceres o 

els microorganismes funcionen com a materials 

de detecció. Hi ha diferents tipus de biosensors.

Els més coneguts són les micromatrius d’alt rendiment, anomenades també xips d’ADN 

o bioxips, que es van desenvolupar a principis de la dècada dels 90. Amb l’aplicació de 

processos fotolitogràfics, desenvolupats per crear xips d’ordinador, milions de bioreceptors 

microscòpics (punts minúsculs amb una dimensió d’uns 5 micrometres) es poden posar 

dins de petites oblies de quars. Si la substància biològica que s’investiga reacciona amb un 

bioreceptor determinat, es torna fluorescent i el punt quàntic emet llum. El bioxip més co-

negut és el xip d’ADN de l’empresa Affymetrix, que serveix per provar fragments d’ADN. Els 
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bioxips s’empren habitualment en la recerca científica, així com en situacions diàries com la 

demostració de la presència de bacteris de legionel·losi en l’aigua de l’aixeta.

Un altre tipus de nanobiosensor que s’ha comercialitzat durant molts anys és el sensor ano-

menat cantilever. Els bioreceptors van dins de puntes mecàniques, com les puntes d’agulla 

que s’empren en microscopis de força atòmica (AFM). La detecció amb aquest tipus de 

biosensors té l’avantatge que el sensor emet un senyal electrònic que permet mesurar de 

manera ràpida i precisa. Ja s’estan duent a terme les aplicacions de biosensors en la recerca 

biològica i mèdica. Per exemple Wu et al. (2001) han utilitzat aquest tipus de sensors per al 

desenvolupament de marcadors de proteïnes per al càncer de pròstata.

Les nanoeines representen l’àrea de convergència en què la innovació i la comercialització 

han progressat més. Un gran nombre d’empreses a tot el món empren els nanomicroscopis, 

els nanobiosensors i les micromatrius. Simultàniament, la convergència científica en aquest 

àmbit avança molt ràpidament. El desenvolupament específic de les nanopartícules i nano-

estructures a mida de les aplicacions biològiques és cada cop més habitual.

Els desenvolupaments en la nanotecnologia han creat una gran varietat de recobriments i 

càpsules a escala nanomètrica, que serveix per emmagatzemar i/o generar fàrmacs i cèl·lules 

vives. La recerca científica en aquest sentit s’està realitzant per a la creació retardada de 

fàrmacs nanocoberts per a la tuberculosi. En experimentar amb rates s’ha descobert que 

després de prendre una pastilla, el fàrmac s’allibera dins del teixit pulmonar durant un període 

de 10 dies (Pison et al., 2006). Gràcies a l’administració d’aquests fàrmacs en ubicacions 

específiques del cos, per exemple un tumor o un òrgan, s’eliminen els efectes secundaris 

a la resta del cos. És possible que això vulgui dir que els fàrmacs anteriors sense aprovació 

ara es poden comercialitzar de manera segura. Igualment, la recerca s’està portant a terme 

en partícules magnètiques de l’entorn biològic. Si les partícules magnètiques s’uneixen a 

una partícula biològica, es poden aplicar tècniques de divisió magnètica, senzilles i sense 

dolor. Les partícules magnètiques també poden garantir que fàrmacs, com ara els destinats 

a la quimioteràpica, actuïn en la zona del cos afectada. A més a més, aquestes partícules 

es poden emprar per al control de tumors a través de la radiació localitzada o com a mitjà 

alternatiu a les ressonàncies magnètiques (Pankhurst et al., 2003).

Fabricació biològica (assistida)
Aquesta tercera àrea de la nanobiotecnologia es refereix a l’ús de les “estructures vives” 

com a fàbrica. Els virus o les proteïnes es consideren una gàbia o un “vas de reactor” per a la 

fabricació de nanopartícules. Hi ha encara una forma de convergència que va més enllà. Es 

tracta de la biomineralització en què els enzims i els virus poden produir de manera indepen-
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dent materials òptics, electrònics i magnètics, i 

poden “biofabricar” materials biològics com ara 

les nanofibres de les proteïnes (Zhang, 2002).

La indústria electrònica i de sensors també cerca 

un nou mètode amb què produir patrons de nano-

partícules, ja que el procés actual de fotolitografia 

no serà capaç d’ajustar-se a la reducció d’escala 

dels blocs de creació en electrònica. Per això, es 

presta més atenció al món biològic amb l’objectiu 

de trobar solucions. Malgrat que els desenvolupa-

ments que s’acaben de descriure es troben encara 

en fase de recerca, resulta destacable l’interès in-

dustrial que susciten aquestes tecnologies.

Liu et al. van demostrar en la seva investigació 

que era possible buidar un virus i utilitzar la co-

berta buida del virus com a contenidor per a les 

nanopartícules magnètiques de cobalt (Liu et 

al., 2005). Les parts externes dels virus es po-

den modificar de manera força senzilla (Rodi, 

1999; Kasanov, 2001; Kay, 2001), per la qual 

cosa resulta factible adjuntar-hi certes proteïnes 

i cadenes d’ARN. També es poden crear nano-

estructures en patrons específics si s’utilitzen les 

capes externes de cèl·lules i bacteris. Aquestes 

capes externes tenen la característica exclusiva 

que s’organitzen en estructures bidimensionals 

amb porus regulars. En aquests porus es poden 

dipositar nanopartícules d’or, per tal que es creï 

un patró de punts conductors distribuïts unifor-

mement (Bergkvist, 2004).

Dins de la recerca científica en l’àmbit de la biomineralització, el grup de “materials bio-

moleculars” d’Angela Belcher, al MIT, ha obtingut un resultat positiu en fer que els virus 

creïn pel•lícules fines de sulfur de zinc (Mao, 2004). El grup de Susan Linquinst a l’Institut 

Whitehead de Massachussetts fa servir prions (cadenes de proteïnes) per enfilar nanopar-

tícules de metall i crear nanocables conductors que siguin flexibles (Bakueva et al., 2004); 
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i el grup d’Alivisatos a Berkeley utilitza peces d’ADN per enllaçar nanocristalls de forma 

controlada per poder crear grans estructures (Alivisatos, 1996). Les empreses americanes 

Genencor i Dow Corning van establir una aliança el 2001 per examinar les rutes de pro-

ducció biològica en el silici, la matèria primera més important de la indústria electrònica 

(Dow Corning, 2006).

Materials biològics com a blocs de creació
El sector informàtic està cercant un substitut del transistor inorgànic. L’ADN podria ser un 

exemple de possible substitut. Altres molècules biològiques, com ara els ribosomes, tam-

bé es poden utilitzar com a recanvis moleculars (Bergkvist, 2004). Aquests són exemples 

de la convergència de la biologia cap a la nanotecnologia. Un tercer exemple és l’àmbit 

de recerca de “biologia sintètica”. Tracta el disseny i la fabricació de components i siste-

mes biològics que no existeixen en el món natural, així com el disseny i la fabricació de 

sistemes biològics existents. La biologia sintètica es crea a partir del coneixement de la 

biologia dels sistemes. En aquesta darrera àrea, s’analitzen les grans quantitats de dades 

procedents de la recerca d’aquesta activitat i de la interacció dels gens (genòmica), la seva 

expressió en proteïnes i la interacció entre aquestes proteïnes (proteòmica), i la interacció 

amb diferents metabòlits (metabolòmica) per tal d’adquirir més coneixement sobre els 

processos que es donen en les cèl·lules vives. Els biòlegs sintètics busquen la simplifica-

ció d’aquests processos per dissenyar sistemes biològics artificials basats en reaccions 

metabòliques. S’ajunten gens de diferents organismes en el genoma d’un sol organis-

me, en el qual l’expressió de tots els gens forma una “cadena de muntatge químic” 

(Nature, 2005).

 4.5. Tendències en la convergència de nanotecnologia,
  nous materials i TIC3

 

La nanotecnologia no és una tecnologia específica, sinó que, com la biotecnologia, con-

sisteix en un nombre de tecnologies associades a una o més disciplines científiques. Una 

classificació realitzada a l’informe International Strategy and Foresight Report on Nano-

science and Nanotechnology (Estratègia internacional i estudi prospectiu de la nanocièn-

cia i la nanotecnologia) (Luther, 2004) enumerava materials nanoestructurats, la nanoe-

lectrònica, la nanofotònica, la nanobiotecnologia i la nanoanalítica.

Les ciències dels materials tracten el desenvolupament de materials nous i la millora dels 

materials ja existents i els processos de producció. La superposició de les TIC i la nanotec-

nologia i de les TIC i els nous materials no és tan gran en comparació amb la superposició 
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de les TIC amb les altres dues tecnologies.

La recerca bibliomètrica ha revelat que un deu per cent de les publicacions sobre la superpo-

sició de les TIC i els nous materials és idèntic a les publicacions en l’àmbit de la superposició 

de les TIC i la nanotecnologia. Això demostra que hi ha una superposició considerable entre 

nanotecnologia i ciències dels materials. A més a més, es pot identificar una convergència 

similar en les publicacions de les dues àrees de superposició, que s’anomena: electrònica i 

fotònica en telecomunicacions, i simulació, modelatge, processament d’imatges i reconei-

xement de formes, i xarxes neuronals. Per tant, presentem les àrees de superposició en un 

únic apartat.

Nanotecnologia i nous materials per a l’electrònica i la fotònica
A partir dels informes de tendències i plans de treball sembla clar que l’electrònica i la fo-

tònica seran les àrees d’aplicació més importants de la nanotecnologia i els materials nous. 

Totes dues contribueixen de manera rellevant en tots els aspectes del desenvolupament de 

maquinari de les TIC.

Nanoelectrònica
Les aplicacions nanotecnològiques en l’àmbit de la comunicació sense cables, les 

xarxes i l’estalvi d’energia proporcionaran, segons un informe del grup d’especialis-

tes d’alt nivell en nanoelectrònica d’Europa, serveis totalment nous que són de fiar, 

accessibles i que estaran disponibles per a totes les persones. Les àrees d’aplicació 

més importants que destaca l’informe són: intel·ligència ambiental, diagnòstic i trac-

tament mèdic, transport i seguretat nacional.

El concepte d’intel·ligència ambiental es refereix a un entorn intel·ligent (casa, cotxe, 

oficina) que respon contínuament al nostre comportament i als nostres desigs. Un 

exemple és el seguiment i la localització de productes com ara els fàrmacs o produc-

tes que poden contaminar la cadena de producció. Es desenvoluparan biosensors 

ultrasensibles basats en la nanoelectrònica que podran detectar concentracions molt 

petites d’estructures cel·lulars, d’anticossos o de proteïnes; fet que afavorirà els di-

agnòstics i els tractaments. Els nanobiosensors també assistiran en el funcionament 

dels implants intel·ligents, els laboratoris moleculars i les proves diagnòstiques no 

invasives.

En l’àmbit dels transports, la nanoelectrònica pot donar suport a l’ús intel·ligent de 

les màquines. Això portarà una reducció en l’ús de carburants i, per tant, reduirà la 

contaminació de l’aire. La seguretat també es veurà incrementada amb l’ajuda de 

sistemes de navegació reactiva, el control d’accés al cotxe, la introducció d’ajustos 
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específics per al conductor i la gestió de l’entorn intern del vehicle. En l’àrea de les 

mesures antiterroristes i la seguretat pública, la nanoelectrònica es pot emprar en 

equips d’observació, alarma i control d’entrades (inclosa la biometria: vegeu també 

biotecnologia i TIC). Finalment, el futur de la nanotecnologia farà que el concepte 

revolucionari d’informàtica quàntica sigui possible. En un ordinador quàntic, les pro-

pietats mecàniques quàntiques dels àtoms serviran per dur a terme càlculs (Congrés 

dels EUA, 2002). Els investigadors científics d’empreses com IBM, HP i NEC han estat 

treballant en aquesta idea des de la dècada dels 80. Es preveu que aquesta tecnologia 

sigui especialment útil per a l’encriptació de dades. L’empresa canadenca D-Wave va 

més enllà en aquest desenvolupament. Preveu haver fabricat un ordinador quàntic 

rudimentari en tres anys, amb el qual els grups de recerca científica podran provar els 

nous models matemàtics.

Nanofotònica
La nanofotònica ja dóna suport a les TIC en l’àrea de la fibra òptica per a la comunica-

ció, l’emmagatzematge de dades òptiques i la tecnologia de visualització. Els desen-

volupament en nanotecnologia permetran encara més millores en aquestes aplicaci-

ons. La capacitat de crear l’amplada de banda fototònica desitjada és la tecnologia 

amb la qual serà possible comunicar-se a alta velocitat amb les fibres òptiques. 

Per a això, cal crear estructures sobreposades, que es creen literalment àtom per àtom. 

Com a resultat, es poden reproduir característiques electròniques i òptiques exactes. Els 

efectes quàntics que apareixen a causa de la primesa extrema de les capes resulten cru-

cials per a la manipulació de les característiques (APEC, 2002). En el futur, la nanofotò-
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nica pot contribuir a l’àmbit dels commutadors òptics i a la distribució i l’encaminament 

de senyals (APEC, 2002).  Els díodes làser que actualment s’usen en dispositius de CD 

i DVD es basen en la nanofotònica. Els propers desenvolupaments en l’àrea de les tec-

nologies de disc òptic inclouen memòries òptiques d’alta densitat que utilitzen l’òptica 

de camp proper i les memòries hologràfiques (Tatsuno, 2004). En l’àmbit de les visua-

litzacions, es produeixen desenvolupaments molt prometedors per a les tecnologies de 

les pantalles planes, com els díodes orgànics electroluminescents (OLED) o les pantalles 

d’emissió de camp basades en nanotubs de carboni (CNT-FED) (Luther, 2004). 

Totes aquestes aplicacions requereixen el desenvolupament i l’ús de nous materials de 

components electrònics i opticoelectrònics, així com de commutadors òptics i compo-

nents d’emmagatzematge de dades òptiques per a equips de telecomunicacions.

Nanomaterials avançats per a l’electrònica i la fotònica
El transistor és un dels exemples més destacats de l’efecte dels desenvolupaments in-

novadors de les ciències dels materials en les TIC. L’èxit de la Llei de Moore (que preveu 

doblar el nombre de transistors per mil•límetre quadrat cada 18 mesos) es pot atribuir 

en gran mesura a les propietats específiques de l’òxid de silici, gràcies a les quals s’ha 

pogut dur a terme una miniaturització continuada durant més de 40 anys. Malgrat tot, 

els límits d’aquest paradigma són ara visibles. Per saber si la Llei de Moore es podrà 

aplicar després de 2015, la indústria de semiconductors va encarregar a l’International 

Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) que realitzés un pla de treball (ITRS, 

2005). Aquest pla va revelar que les ciències dels materials són especialment importants 

per al futur d’aquest sector. El pla de treball conté una llista dels desenvolupaments en 

aquest àmbit, com el silici com a aïllant, el silici-germani i les noves memòries no volàtils 

sobre la base de materials ferromagnètics, ferroelèctrics i nanocristal•lins.

L’estudi nord-americà Material Science and Technology: Challenges for the chemical 

sciences in the 21st century (Ciència dels materials i tecnologia: reptes de les ciències 

químiques del segle XXI) (NRC, 2005) preveu que a llarg termini l’electrònica molecular 

serà possible gràcies a materials com els nanotubs de carboni o l’ADN. Els materials or-

gànics semiconductors (com els monòmers, oligòmers o polímers aromàtics) permeten 

la creació d’aplicacions electròniques molt barates, com ara pantalles, memòries, sen-

sors i etiquetes d’identificació. L’informe afirma que els desenvolupaments a llarg termi-

ni en l’àmbit de la fotònica d’aplicacions de comunicació estan fortament correlacionats 

amb les possibilitats d’aquests materials per al tràfic de dades entre grans distàncies. 

Resulta imprescindible el desenvolupament de materials fotònics d’amplada de banda, 

memòries no volàtils i materials amb índex de refracció negatiu.
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Simulació i modelatge
Als Estats Units concretament la simulació i el modelatge són una part important de la na-

notecnologia (Congrés dels EUA, 2002). Per això, tenen un paper molt important en el pla 

de treball Nanomaterials by Design (Disseny de nanomaterials, Vision2020, 2003). A més, 

el Pla estratègic per a la Iniciativa Nacional de Nanotecnologia (NNI) nord-americana (NSET, 

2005) afirma que “les noves capacitats matemàtiques i de simulació es troben entre les 

prioritats estratègiques de l’NNI”. Es tracta de moltes tècniques diferents de modelatge i 

simulació, que permeten calcular, preveure i dissenyar les característiques dels nanomateri-

als i d’altres estructures en la nanoescala. Aquestes tècniques també s’empren en el disseny 

de processos de producció de nanomaterials. La telenanotecnologia es presenta com una 

convergència important entre nanotecnologia i TIC: l’ús telemètric a través d’Internet de les 

aplicacions de modelatge i simulació i dels algorismes per a la imatgeria, la caracterització i 

la producció a nanoescala (NSET, 2005). A més d’això, les TIC contribueixen a les tècniques 

de processament d’imatges i de reconeixement de formes, així com a les xarxes neuronals. 

Aquests clústers de convergència entre TIC i nanotecnologia i entre TIC i nous materials pro-

venien aparentment de l’anàlisi bibliomètrica. No s’esmenten en els informes de tendència 

i els plans de treball.

Les tècniques de processament d’imatges i reconeixement de patrons s’utilitzen en la na-

notecnologia per analitzar els resultats experimentals i dels nanosensors. A més a més, hi 

ha alguns nanodispositius amb característiques específiques d’imatgeria i reconeixement 

de patrons. Els exemples que donen les publicacions es refereixen a l’ús de tècniques de 

processament d’imatges i de reconeixement de patrons (anomenades tècniques IPPR) en els 

nanosensors, que estimulen els òrgans del gust i l’olfacte, com ara les pel·lícules nanoestruc-

turades Langmuir-Blodgett, pel·lícules nanoestructurades de polímers conductors, pel·lícules 

fines de cristalls d’or i SnO2 nanocristal·lí.

En les ciències dels materials, els senyals dels sensors s’analitzen mitjançant les tècniques 

IPPR. Juntament amb el desenvolupament de nous materials per a sensors, les tècniques 

IPPR es poden emprar per crear sistemes de detecció i classificació de gasos, que es poden 

mesurar a nivell molecular. Això no seria possible amb equips electrònics (Gelperin i Hop-

veld, 2002). Es tracta d’un aspecte important dins del desenvolupament de llengües i nassos 

electrònics (Chimenti et al., 2003).

Les tècniques de simulació i modelatge sovint es consideren l’eina més important perquè 

les ciències dels materials passin de ser una fase empírica a convertir-se en una ciència ma-

dura i predictiva. En un primer moment, els materials nous es van desenvolupar per error. 

Gràcies a les tècniques de simulació i modelatge, es poden crear materials amb els trets que 
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es desitgin, es pot millorar considerablement la qualitat del producte i es poden reduir en 

gran mesura els costos dels materials de prova. Aquestes tècniques també aporten coneixe-

ment sobre les característiques de les substàncies sòlides, així com dels materials físics i les 

seves característiques estructurals (WING, 2003). Existeixen un gran nombre de tècniques 

de càlcul avançades que també resulten importants per a les ciències dels materials pel que 

fa al reconeixement, la classificació i la manipulació d’estructures de grans conjunts de da-

des. S’utilitzen xarxes neuronals per optimitzar els paràmetres de síntesi i manufactura de 

materials nous, concretament per a l’acer, els compostos de matrius, biomaterials, formigó 

i catalitzadors. Les xarxes neuronals representen en certa manera una forma “intel·ligent” 

de les tècniques IPPR. Igual que aquests mètodes, les xarxes neuronals serveixen per inter-

pretar els resultats de les mesures complexes dels sensors. En nanotecnologia, s’utilitzen 

principalment per entendre, dissenyar i optimitzar el comportament de nanosistemes, com 

ara nanopols i nanocompostos.

Per tant, en aquesta àrea es dóna una convergència recíproca: les eines de les TIC com les 

anàlisis dels senyals i el reconeixement d’imatges i patrons s’empren per millorar els materi-

als i els sistemes sensors, i les TIC aprofiten els materials nous de l’electrònica i els dispositius 

nanotecnològics.

 4.6. Conclusions i comentari

Aquest capítol analitza les següents qüestions: existeixen realment les tecnologies conver-

gents i, si és així, com són? L’estudi CTEKS afirmava que les àrees de ciència i tecnologia 

convergeixen si l’àrea A permet desenvolupaments dins l’àrea B i, alhora, l’àrea B permet 

desenvolupaments en l’àrea A. Si ens basem en aquesta definició per establir si realment es 

dóna una convergència de les NBIC entre les TIC i les ciències cognitives, la biotecnologia, 

la nanotecnologia i les ciències dels materials, i entre la nanotecnologia i la biotecnologia, 

aleshores arribem a les següents conclusions. 

TIC-ciències cognitives
La convergència entre les TIC i les ciències cognitives és clarament recíproca. Els avenços dins 

la ciència cognitiva fan possible un enfocament més acurat per a les interfícies home-màqui-

na, que tenen en compte processos mentals i cognitius en l’avaluació, per exemple, de les 

grans quantitats d’informació que s’ofereix. Això no obstant, la conclusió principal és que 

en el desenvolupament d’aplicacions pràctiques, els enginyers informàtics rarament utilitzen 

les perspectives veritablement innovadores que han aportat en els darrers anys els científics 

cognitius. D’altra banda, la informàtica ofereix, per exemple, tècniques de reconeixement 
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de patrons que s’utilitzen en 

programes de processament 

d’imatges que permeten als 

científics cognitius avaluar 

models acurats de cognició 

humana. A més d’aquest su-

port mutu, han sorgit del la-

boratori diverses aplicacions 

TIC en què s’ha utilitzat el co-

neixement de processos cog-

nitius (si bé de manera força 

superfial).

 TIC-biotecnologia
Les TIC fan possible el proces-

sament i l’emmagatzematge 

de dades de recerques bio-

tecnològiques, que es poden 

compartir amb altres investi-

gadors per a l’anàlisi i la crea-

ció de models. Les TIC també 

han fet possible desenvolupar 

els xips d’ADN que han per-

mès que la recerca en genò-

mica hagi avançat tan ràpid. 

En aquest context se sol posar 

com exemple per excel·lència 

el Projecte Genoma Humà, ja 

que sense la existència de mè-

todes de càlcul considerables i 

l’amplificació de l’ADN, i dis-

positius de síntesi i seqüenci-

ació controlats per TIC, hauria 

estat del tot impossible completar el projecte en un període de temps tan curt. Al mateix 

temps, la biotecnologia i les ciències de la vida també han exercit influència en les TIC, tot 

i que no tanta com la de les TIC en la biotecnologia. Per exemple, els investigadors en TIC 

cada vegada tenen més en compte com sobreviuen els organismes vius en el seu medi na-

tural. En són exemples el desenvolupament de xarxes d’autorestauració i sistemes de segu-

Annex 1



Avaluació tecnològica de les tecnologies convergents

87

FUNDACIÓ  CATALANA   PER  A   LA   RECERCA   I   LA   INNOVACIÓ

retat que es basen en les característiques de les membranes cel·lulars.

Nanobiotecnologia
Les ciències de la vida s’han beneficiat molt dels avenços en nanotecnologia. El desenvolu-

pament dels xips d’ADN que hem esmentat més amunt és un exemple d’això, però també 

ho és la gran quantitat d’investigacions per a l’aplicació de nanopartícules en l’àmbit mèdic. 

A canvi, la nanotecnologia s’ha beneficiat dels avenços en biologia i biotecnologia. La mani-

pulació genètica de virus per produir materials inorgànics específics no hauria estat possible 

sense la biotecnologia. Alguns conceptes de la biologia, com ara l’autoassemblatge, tenen 

un paper important en la nanotecnologia. Per tant, això també indica una clara dependèn-

cia recíproca per a la convergència entre biotecnologia i nanotecnologia.

 TIC-nanotecnologia i ciències dels materials
Més enllà, la convergència entre les TIC i la nanotecnologia i les ciències dels materials és bi-

direccional. Les eines TIC indiquen anàlisis, i s’utilitza el reconeixement de patrons i imatges 

per a la millora de sistemes de nanosensors i materials, i les TIC (sobretot, l’electrònica i la 

fotònica) es beneficien de les ciències dels materials i la nanotecnologia.

Què significa aquesta convergència?
El terme “convergent” és relativament nou en polítiques d’innovació i R+D. Per tant, algú 

podria concloure que ens trobem davant quelcom únic en la història del desenvolupament 

científic i tecnològic. Però aquest no és el cas. En el desenvolupament de la ciència i la 

tecnologia, la unió de dominis que abans estaven separats és força usual. La ciència i la 

tecnologia es desenvolupen a mesura que s’uneixen disciplines científiques i tecnològiques 

que abans estaven separades i, en un procés paral·lel, també les comunitats científiques i 

tecnològiques associades i les seves publicacions i conferències. Les TIC, les ciències cogni-

tives, la biotecnologia, la nanotecnologia i les ciències dels materials, totes sorgeixen de la 

convergència de disciplines subjacents, com ara la física, la química i l’enginyeria electrònica 

(nanotecnologia), la biologia, la química i les ciències mèdiques (biotecnologia), l’enginyeria 

elèctrica, les matemàtiques i la física (ciències dels materials) i la psicologia, la lingüística, la 

informàtica, la filosofia i l’antropologia (ciències cognitives). 

Això, no obstant, és interessant observar que s’utilitza la denominació “tecnologies conver-

gents”, però no “ciències convergents”. Això es deu bàsicament al caràcter instrumental 

de la convergència, l’esperança que la convergència també aportarà un benefici social i 

econòmic, i el fet que les ciències tècniques se solen caracteritzar per un enfocament tècnic, 

basat en el disseny i constructiu, mentre que l’enfocament de la ciència és d’exploració i 

formació de teories. 
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D’això hauríem de concloure que la convergència que s’analitza en aquest capítol és “més 

del mateix” o està tenint lloc un nou desenvolupament qualitatiu? Argumentaríem que 

és molt possible que es tracti d’aquesta segona opció. Gran part dels nous desenvolupa-

ments convergents es dóna al límit entre la vida i la vida artificial, entre l’home i la màqui-

na, on es troben el pensament i el pensament artificial, la intel·ligència i d’intel·ligència 

artificial.

Malgrat el gran augment de possibilitats tècniques, el descobriment del misteri “humà” 

encara ens queda molt lluny. El coneixement adquirit fins ara encara és molt limitat si el 

comparem amb la complexitat del funcionament humà, ja sigui a nivell genètic, molecular 

o neural. Per això, les imatges utòpiques del futur (un cervell simulat, nanorobots autorepli-

cants) no són més que això: utòpiques (i per a alguns, distòpiques).

Tot i això, afirmaríem que està sorgint una nova era. Per a cada àmbit, hem presentat el 

progrés actual com una seqüència lògica de les línies de recerca que es van iniciar fa vint 

anys o més. En aquest sentit, no s’entra en àmbits científics o tecnològics realment nous, i 

el progrés científic fet avui dia no és significativament més gran que el del passat. Malgrat 

això, en molts dels àmbits científics i tecnològics que s’han analitzat en aquest capítol, els 

científics cerquen, a més, els components bàsics de la vida o de la matèria viva, i això és 

nou: cada vegada més en relació els uns amb els altres. Això ara és factible gràcies al des-

envolupament de nous instruments tècnics que a poc a poc s’han anat diversificant, s’han 

fet més complexos i, sobretot, de més ampli abast. A partir d’aquí, el proper pas podria ser 

combinar aquests instruments per fer nous productes; des del descobriment i mapatge, a la 

construcció i el disseny. De mica en mica, la matèria i els sistemes vius i no vius ja no es con-

sideren mons separats, sinó un tot interrelacionat, que es reflecteix en els nous productes 

que es poden fer basant-se en aquest coneixement. Això podria significar el naixement d’un 

nou paradigma en un món de tecnologies convergents.

5. Resum i conclusions

En aquest últim capítol, presentem un resum dels nostres resultats i algunes observacions i 

conclusions. S’analitza la convergència de les NBIC des dels següents angles: la perspectiva 

històrica, la del debat públic i polític, i la perspectiva tecnològica. En l’apartat de conclusi-

ons, reflexionarem sobre els nostres descobriments per saber què signifiquen per a l’incipi-

ent debat públic i polític sobre la convergència de les NBIC, i el paper que poden exercir els 

polítics i legisladors en aquest debat.
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 5.1. Una perspectiva històrica de la convergència de les NBIC

La convergència tecnològica implica que el progrés en una disciplina científica, i també en 

un sector industrial o no tecnològic, cada vegada es correlaciona més amb avenços en altres 

disciplines i/o sectors. La convergència tecnològica es considera un element clau en la revo-

lució de la informació. D’aquí que no ens sorprengui que, en les últimes dècades, els respon-

sables polítics hagin emprat aquest terme en l’àmbit de la tecnologia de la informació. En la 

dècada dels vuitanta, la convergència feia referència a la introducció de la informàtica en un 

gran nombre de serveis i processos industrials (automatització); en la dècada dels noranta, 

a la convergència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, avui dia, la 

convergència (digital) fa referència a la ràpida integració entre Internet, telefonia, TV, etc.

Durant els anys noranta, els investigadors socials i estrategs tecnològics van indicar un nou 

tipus de convergència: la interdependència creixent entre la revolució electrònica i biològica. 

Aquesta percepció només ha fet que créixer des d’aleshores, i ha culminat amb l’encunyació 

del concepte de la convergència de les NBIC durant el taller Convergència de les NBIC per 

millorar el rendiment humà, organitzat per la Fundació Nacional de la Ciència (NSF) a final 

de l’any 2001.

El taller de l’NSF definia la convergència com la combinació sinèrgica de quatre grans camps 

de la ciència i la tecnologia: (a) la nanociència i la nanotecnologia, (b) la biotecnologia i la 

biomedicina, incloent-hi l’enginyeria genètica; (c) la informàtica, incloent-hi les comunicaci-

ons i la computació avançada, (d) la ciència cognitiva, incloent-hi la neurociència.

D’aquí que puguem considerar la convergència de les NBIC una nova fase en la constant 

revolució de la informació. Així, hi té cabuda i dóna suport a un desenvolupament cultural 

i tecnològic que fa dècades que és en marxa. Al voltant de la noció de la convergència de 

les NBIC hi ha grans expectatives, i hi ha qui fins i tot prediu una nova onada (exponencial) 

de progrés tecnològic –una era de transició– que farà augmentar molt les possibilitats tec-

nològiques d’intervenir en microorganismes, plantes, animals i el cos humà. Concretament, 

la ment –el centre de la personalitat humana- ha esdevingut un element principal com a 

objecte d’intervenció.

Aquest futur anticipat d’opcions tecnològiques comporta reptes ètics i polítics importants, i 

fa que la societat es plantegi com utilitzar aquestes opcions i on posar els límits. Està sorgint 

un debat públic sobre la convergència de les NBIC que segueix els passos del debat de les 

últimes dècades sobre la biotecnologia. Tot i així, amplia el debat de diverses maneres. Per 

exemple, després de l’enginyeria genètica, la tecnologia computacional, la nanotecnologia i 
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les ciències cognitives han entrat en el debat de manera més prominent, com a mitjans per 

intervenir en el cos i la ment. Per això s’espera que la convergència de les NBIC faci aug-

mentar la importància de qüestions biopolítiques en l’agenda política. Estudiosos com Rifkin 

(1983), Garreau (2004), Fukuyama (2002) i Hughes (2004) fins i tot prediuen, per tant, que 

la bioètica aviat serà biopolítica, que aportarà una nova dimensió al terreny polític del segle XX.

 5.2. Una perspectiva del debat públic sobre la convergència
  de les NBIC

Si bé és cert que no totes les tecnologies NBIC envaeixen el cos humà i la ment, les que sí 

que ho fan –com ara els neuroimplants per millorar les capacitats cognitives– ens han por-

tat a un debat sobre la millora humana, que ha esdevingut un centre principal i el punt de 

partida del debat social sobre la convergència de les NBIC. Aquest debat se centra sobre 

qüestions com ara què vol dir ser humà, quins són els límits entre humà i màquina, i si les 

tecnologies de millora milloraran les coses. Es poden distingir tres punts de vista en aquest 

debat. Al seu llibre Radical Evolution Garreau els anomena Cel, Infern i Prevalença.

Els escenaris de Cel i Infern parteixen de la suposició que les tecnologies NBIC es desenvo-

luparan molt ràpid, i comportaran canvis radicals. Totes dues perspectives anticipen aplicaci-

ons en el futur llunyà (per exemple, la possibilitat de canviar l’estructura genètica dels nos-

tres fills o la intel·ligència de màquina que superi la humana). Malgrat això, les dues visions 

difereixen molt a l’hora d’avaluar les oportunitats i els riscos relacionats.

Els transhumanistes promouen l’escenari del Cel i argumenten que els éssers humans hau-

rien de tenir garantida la llibertat de controlar el seu propi cos i la ment, i lluitar pel dret de 

les persones i l’accés a tecnologies de millora humana. Consideren la millora de les persones 

mitjançant l’ús d’aquesta tecnologia com el següent pas lògic i positiu de l’evolució. La visió 

del món dels transhumanistes té una gran influència en la recerca espacial i militar als Estats 

Units. El taller de l’NSF Convergència de les NBIC per millorar el rendiment humà va indicar 

l’aparició d’aquest punt de vista en el domini de recerca pública als Estats Units.

A Amèrica del Nord una àmplia coalició de grups, com ara conservadors (religiosos), grups 

de discapacitats i activistes mediambientals, critica durament el transhumanisme. Els lud-

dites biològics temen els perills relacionats amb les futures tecnologies NBIC i presenten 

diversos escenaris de l’Infern. A l’article “Why the future doesn’t needs us”  (Per què el 

futur no ens necessita) l’investigador informàtic Bill Joy ens prevenia l’any 2000 de diverses 

catàstrofes: nanoplagues, bioplagues, divisions de classe, robots amb intel·ligència super-
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humana. L’organització mediambiental grup ETC temia un tipus de societat de l’estil d’Un 

món feliç on l’elit utilitza tecnologies NBIC per controlar les masses. Fukuyama, membre 

del Consell Presidencial de Bioètica, també ha defensat una posició conservadora sobre la 

millora humana. Es basa en un argument natural i tem que la millora pugui amenaçar la 

igualtat dels humans.

Els seguidors de l’escenari més moderat de la prevalença no aprova el determinisme tec-

nològic i no donen per suposat el desenvolupament tecnològic exponencial. Creuen que la 

tecnologia i la societat coevolucionen, i que és possible intervenir en el desenvolupament 

de la tecnologia. A més, descarten l’escenari del Cel i l’Infern per ser exagerat i poc realista. 

Aquesta posició més de peus a terra és la que adopta el grup d’experts Previsió de la nova 

era tecnològica, establert per la Comissió Europea la tardor de 2003 per analitzar el signifi-

cat de les tecnologies convergents per a Europa. Mentre que el taller de l’NSF se centra en 

l’objectiu d’utilitzar les tecnologies NBIC per millorar les persones, el grup d’experts europeu 

promou aquestes tecnologies per al benefici de tota la humanitat. Des d’aquesta perspecti-

va, les tecnologies NBIC es poden aplicar per tractar tot tipus de problemes socials. Això, de 

fet, inicia el procés d’establir el programa de recerca per a les tecnologies convergents. Des 

d’un punt de vista positiu, aquesta posició europea oberta mostra que les tecnologies NBIC 

no només tracten de la millora humana. Des d’una perspectiva negativa, es podria dir que 

eludeix la delicada qüestió de les tecnologies NBIC i la millora humana.
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 5.3. Una perspectiva tecnològica de la convergència de les NBIC

La convergència de les NBIC inclou tant tecnologies (TIC, biotecnologia, nanotecnologia) i 

ciències (ciències cognitives, ciències dels materials). La convergència real entre les quatre 

àrees NBIC ja ha començat. La convergència es veu clarament, per exemple, en la conver-

gència entre TIC i les ciències cognitives. Els desenvolupaments en les ciències cognitives fan 

possible l’enfocament acurat d’interfícies home-màquina, que tenen en compte processos 

cognitius i mentals en l’avaluació, per exemple, de grans quantitats d’informació oferta. Els 

informàtics se centren en el desenvolupament de tècniques de reconeixement de patrons 

que es poden utilitzar, per exemple, en programes de processament d’imatges. S’ha demos-

trat que existeixen dependències similars de les TIC amb la biotecnologia, la nanotecnologia 

amb la biotecnologia i les TIC amb la nanotecnologia. En aquest context se sol posar com 

exemple per excel·lència el Projecte Genoma Humà, ja que sense la existència de mètodes 

de càlcul considerables i l’amplificació de l’ADN, i dispositius de síntesi i seqüenciació con-

trolats per TIC, hauria estat del tot impossible completar el projecte en un període de temps 

tan curt.  De manera simultània, les ciències de la vida han esdevingut les impulsores princi-

pals del desenvolupament en supercomputació i informàtica massiva.

Per a cada àmbit, el progrés actual en ciència i tecnologia sovint no és més que la conse-

qüència lògica de la línia de recerca que es va iniciar fa vint anys o més. En aquest sentit, 

no s’estan obrint noves direccions científiques i el progrés científic i tecnològic que s’ha 

aconseguit no és significativament més gran. Però en molts àmbits científics i tecnològics, 

els científics busquen els elements fonamentals de la vida o de la matèria viva, i ho fan, cada 

vegada més, en relació amb el que s’ha descobert en altres àmbits. Això ha estat possible 

gràcies a un ventall d’instruments tècnics que cada vegades és més divers i més complexa.

El següent pas és combinar aquests elements fonamentals per fer nous productes. L’ob-

jectiu de la recerca científica i el desenvolupament tecnològic canvia des del descobriment 

i mapatge, a la construcció i el disseny. Al mateix temps, aquest nou coneixement genera 

noves perspectives per a altres àrees científiques. Aquests desenvolupaments de les tecno-

logies convergents a poc a poc portaran a un nou paradigma, on la matèria viva i no viva, 

els sistemes vius i no vius ja no es consideraran móns separats. Actualment, les imatges que 

tenim del futur estan limitades pel nostre marc actual de referència, basat en el paradigma 

actual segons el qual la vida i la no-vida són categories separades, però el futur real estarà 

configurat per aquest nou paradigma.

Cal destacar que ara que estem a punt de fer aquest gran canvi de paradigma, les línies cap 

al futur ja no es poden predir o preveure de manera fàcil i directa. A més, malgrat l’actual 
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gran augment de les possibilitats tècniques, el coneixement adquirit no és res en comparació 

amb la complexitat del funcionament humà, ja sigui a nivell genètic, molecular o neural.

 5.4. Conclusions

Què signifiquen els nostres descobriments per a l’incipient debat públic i polític sobre la con-

vergència de les NBIC, i quin paper poden exercir els polítics i legisladors en aquest debat?

La nostra anàlisi mostra com a mínim tres motius pels quals el debat públic sobre la con-

vergència de les NBIC està justificat, és estimulant i oportú. En primer lloc, ja s’han fet els 

primers passos cap a la convergència de les NBIC. La convergència de les NBIC té lloc als 

laboratoris i departaments de recerca de les disciplines convergents que hi contribueixen.

S’organitzen conferències que tracten les qüestions transdisciplinàries, i els resultats de la 

recerca es publiquen en publicacions que esdevenen cada vegada més transdisciplinàries. 

Així, la llavor de la convergència de les NBIC s’ha plantat en nous camps de recerca. A més, 

els responsables polítics han reconegut la convergència de les NBIC com un model polític 

per promoure la recerca i la innovació. Probablement això comportarà més esforços en l’es-

timulació de la convergència de les NBIC. En tercer lloc, s’espera que aquesta convergència 

condueixi cap a un paradigma nou, que difumini i qüestioni la diferència actual entre matè-

ries i sistemes vius i no vius. Una possibilitat com aquesta, tant si es pot esperar que succeeixi 

en un futur proper com en un futur no tan proper, planteja qüestions ètiques i polítiques 

delicades que s’han de debatre en l’àmbit públic. Fins i tot més, si s’assumeix que la recerca 

d’avui dia dóna forma a les tecnologies del demà, i el debat polític s’hauria de centrar en el 

tipus de societat que volem per al futur.

Per tant, s’hauria d’elogiar els transhumanistes i els luddites biològics per la seva anticipació i 

els intents d’incorporar aquest problema al programa públic i polític.  Els estats de Cel i Infern 

capten l’atenció dels mitjans i dels responsables polítics i, per això, resulten eficaços a l’hora d’es-

tablir l’agenda. Un altre avantatge de les visions extremes del futur és que posen damunt la taula 

els temes més sensibles i aclareixen els temes normatius més importants. Això també explica el 

fet que el debat sobre la convergència de les NBIC, tot i que és inicialment molt ampli, se centri 

ara per ara en el tema més delicat: la millora de les persones, d’una banda, i la manca de con-

trol sobre les tecnologies que podria provocar grans catàstrofes de la societat, d’altra banda. En 

darrer lloc, però igualment important, el debat entre transhumanistes i luddites biològics fa que 

siguin visibles els límits de la biopolítica, la qual, a causa de la convergència de les NBIC, s’espera 

que tingui un paper cada cop més important en la política del segle XXI.
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El fet que els estats de Cel i Infern formin una base provocadora per al debat actual sobre 

la convergència de les NBIC aporta també dos vessants perillosos. Primer, aquests dos es-

tats extrems sorgeixen a partir de la suposició del desenvolupament exponencial i el canvi 

radical. El to dels esforços de la recerca, no obstant això, és molt més mundà del que es 

reflecteix en molts plans de treball i documents d’avaluació sobre el futur que s’han produït 

en la cerca interminable de subvencions i nous mercats de recerca. A més a més, és molt 

imprevisible saber quin futur tindrà la convergència de les NBIC. Com a conseqüència, hi 

ha el perill que el debat polític acabi dominat per visions futuristes i especulatives que no 

reflecteixen les pràctiques diàries més comunes en la recerca i desenvolupaments habituals. 

En aquest cas, la societat s’estaria perdent l’oportunitat de veure com es desenvolupen les 

tecnologies NBIC en un procés obert, que necessita aprenentatge, creativitat i implicació 

dels científics, els enginyers, els responsables polítics i la societat.

En segon lloc, els escenaris extrems del Cel i l’Infern són una recepta per a dialogar amb 

els sords. Per evitar la polarització emergent en el debat públic cal desenvolupar imatges 

polítiques alternatives del futur. I encara més si tenim en compte que s’espera que la con-

vergència de les NBIC doni més protagonisme a la biopolítica. Aquestes visions alternati-

ves haurien de tractar les qüestions normatives que han proposat els transhumanistes i els 

luddites biològics, però s’haurien d’apartar de la noció del desenvolupament exponencial 

i determinisme tecnològic que comparteixen transhumanistes i luddites biològics. Es reco-

mana una actitud realista, com ara l’adoptada pel grup d’experts europeus, en combinació 

amb un esforç seriós i amb visió de futur per desenvolupar un punt de vista coherent en les 

principals qüestions normatives relacionades. Com que s’espera que la biopolítica tingui un 

paper principal en la política del segle XXI, els legisladors i responsables polítics tenen la gran 

responsabilitat de participar en el debat sobre la convergència de les NBIC i fer un esforç 

seriós i oportú per formular i desenvolupar la seva posició.
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nització nacional belga per a l’avaluació tecnològica. Actualment la seva funció és fer de 

caçador de tendències en ciència, tecnologia i societat. També imparteix Avaluació Tecno-

lògica i Previsió al Departament de Gestió Tecnològica a la Universitat Tècnica d’Eindhoven. 

Els seus projectes recents a l’Institut Rathenau tracten sobre nanotecnologia, neurociència, 

tecnologies convergents, intel•ligència ambiental i assistència sanitària, generació digital i 

biologia sintètica.

Christien Enzing és experta en estudis de polítiques d’innovació en els camps de la bio-

tecnologia i les ciències de la vida i la nanotecnologia, els aspectes socials i ètics i l’impacte 

econòmic en els sectors industrials. Ha liderat molts projectes nacionals, europeus i interna-

cionals sobre qüestions polítiques i socioeconòmiques en aquests camps. Ha estat coordina-

dora del projecte de l’OCDE sobre estudis de casos de sistemes d’innovació en biofarmàcia 

i experta nacional del grup de projectes d’integració tecnològica de l’OCDE en estudis de 

casos sobre innovació. El 1985 es va unir al TNO, on exerceix de cap del departament del 

grup de polítiques d’innovació.

Marc van Lieshout té molta experiència en l’àmbit de la previsió dels desenvolupaments 

en les tecnologies de la informació i la comunicació i ha estat cap de projecte en diversos 

projectes nacionals i internacionals en aquest àmbit. Se centra principalment en l’estudi de 

les implicacions socials i polítiques dels nous desenvolupaments de les TIC. És coordinador 

del programa de coneixement sobre les implicacions econòmiques i socials de les TIC que 

forma part del TNO. Abans de formar entrar al TNO el 2000 va treballar a Universitat de 

Radboud de Nijmegen, l’Institut Rathenau i la Universitat de Maastricht.

Anouschka Versleijen és coordinadora del departament d’Avaluació de Sistemes Cien-

tífics, recentment obert, de l’Institut Rathenau. Com a agregada de Ciència i Tecnologia a 

Silicon Valley, Califòrnia, va dedicar els quatre anys anteriors a l’anàlisi i el seguiment de ten-

dències en tecnologia. Els temes en què se centrava la seva tasca eren la nanotecnologia, la 

informàtica i la recerca, i la política d’innovació. Anteriorment Anouschka era directora d’un 

programa governamental de recerca per a universitats i instituts de recerca sobre tecnologia 

de superfícies i capes fines. Té un màster en Ciència de la Universitat Tècnica de Delft, als 

Països Baixos.
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ANNEX 2: AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ

Autors: Robby Berloznik, Raf Casert (viWTA)
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1. JOSEPHINE GREEN

PIB i benestar

Des del complex Witte Dame d’Einhoven, on trobem el centre de recerca en disseny Philips 

Design Research, Josephine Green es mostrava inquieta, desanimada per l’estat actual de la 

tecnologia i cap on s’encamina. Massa sovint només es veia com un mitjà per al creixement, 

un possible punt percentual del producte interior brut per escurçar distàncies amb els grans 

competidors globals. La directora de Tendències i Estratègia de la multinacional holandesa 

es preguntava on era la humanitat en tot això. Qualitat de vida? Potser la tecnologia a Euro-

pa no era sinó una cursa desenfrenada pels beneficis? O encara pitjor, una cursa d’un ramat 

d’ovelles que avança directament cap a un fatídic penya-segat imaginari?

Tot just fa uns dies, Janez Potocnik, comissari europeu de Ciència i Recerca,  va parlar a 

la London School d’Economia i Ciència Política. El seu discurs estava impregnat d’un toc 

força gris. Va afirmar el següent: “La Unió Europea produeix gairebé una tercera part del 

coneixement científic del món”. I es va afanyar a afegir que la UE comptava amb un dèficit 

comercial en productes d’alta tecnologia de 33.700 milions d’euros. També va dir que la UE 

no ha aconseguit augmentar la seva quota en aquest mercat, mentre que països com ara la 

Xina han experimentat un creixement espectacular.

Va continuar dient: “Per dir-ho clarament, el problema és que la millor recerca, és a dir, la re-

cerca que tindrà un impacte realment destacat en el món de demà, no se sol fer a Europa.” 

El 1997 van nomenar Josephine Green directora sènior de Tendències i Estratègia de 

Philips Design.  Fomenta una nova manera de pensar i coneixements nous en els àmbits 

de recerca sobre persones i cultura, previsió i societat, i la seva aplicació al pensament 

estratègic, la innovació sostenible i la creació de nous valors. Va liderar el programa 

Strategic Futures™ que contribueix al fet que les empreses i organitzacions  tinguin en 

compte i apliquin un enfocament de la innovació i el creixement centrat en les persones. 

Ha treballat tant en vendes internacionals  com en màrqueting en el sector de la bellesa 

i la salut per a un centre líder en recerca en recerca social i cultural, i canvi per a la inno-

vació estratègica i el màrqueting. Ha treballat contínuament per ajudar els clients a in-

troduir en la seva cultura i processos una nova manera de pensar i un desenvolupament 

sostenible. Green va néixer al Regne Unit i va estudiar Història i Polítiques a la Universitat 

de Warwick, Anglaterra. Ha viscut a Anglaterra, Itàlia i als Països Baixos4.

4 Font:  Philips Design
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No obstant això, tenint en compte el context, Potocnik va afirmar que finalment els polítics 

han començat a fer-hi atenció. “Fins ara els polítics mai no havien reconegut tan clarament 

la gran contribució de la recerca i la innovació per al sosteniment de l’economia europea, i 

per a la millora del benestar dels ciutadans europeus.”

I justament aquí, en aquestes últimes paraules citades, va ser on van convergir els pensa-

ments de Potocnik y Green. Perquè, tot i que ella desaprova l’argument del “sosteniment 

de l’economia europea” per impulsar la tecnologia, creu fermament en l’ús de la recer-

ca en alta tecnologia per millorar la qualitat de 

vida. I és precisament aquí on Josephine Green 

veu l’oportunitat d’Europa per tornar al terreny 

de joc.

Primer l’economia o la comunitat? 

Segons Green, “massa sovint veiem la tecnologia 

i la ciència més com a mecanisme impulsor que 

no pas com a eina de suport”. Des de l’ordinador 

de la seva oficina, i fent uns clics amb el ratolí, 

ens va mostrar la mena d’ús que hauria de te-

nir la tecnologia. El projecte Living Memory de 

l’empresa empra aplicacions d’alta tecnologia en 

taules de cafè i quioscos perquè les persones de 

tota una comunitat (per exemple, un poble) es 

relacionin i comparteixin informació immediata 

de tot tipus: horaris d’autobusos, disponibilitat 

de llibres a la biblioteca local o sol·licituds per a 

un cangur per als nens. Ella ho veu com a part del desenvolupament social de les persones 

que intenten tornar a relacionar-se més amb el seu nucli comunitari, i desmarcar-se així del 

creixent individualisme del canvi de segle.

Green creu que, massa sovint, aquest sentit de comunitat es troba a faltar en el desenvolupa-

ment tecnològic actual. “De manera progressiva al llarg del segle XX, el que hem fet ha estat 

substituir les consideracions socials per unes de tècniques i econòmiques. Les consideracions 

tecnològiques i econòmiques estan molt relacionades perquè en les nostres ments ens hem 

convençut que per impulsar el creixement i el PIB, i continuar sent competitius, la tecnologia 

ha de continuar arribant-nos en ones successives.” En certa manera, veu aquesta estratègia 

Annex 2
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com un gos que es mossega la cua, fins que perd per complet el sentit de l’orientació.  

El seu parer és que “la gent veu el futur com un espai buit i l’únic que podem fer és omplir-lo 

amb més tecnologia”. “També hi ha la suposició que d’alguna manera fomentarà el crei-

xement; pensen que serà sinònim de qualitat de vida. També venim de la concepció que el 

nivell de vida i la qualitat de vida són semblants. S’augmenta la productivitat i, per tant, hi ha 

un increment del PIB. I així, fem més diners, millorem el nivell de vida i som més feliços. Això 

suposa un gran problema. I ara comencem a adonar-nos que en realitat no funciona així. 

Deixem que el mercat ho solucioni i tots serem feliços. I senzillament no funciona.” Green 

indica els problemes més obvis: la sostenibilitat 

mediambiental i la salut mental.

El cru Brent s’enfilava fins als 70 dòlars el barril 

quan es va fer l’entrevista, cosa inaudita fa pocs 

anys. El CO2 ja és una mercaderia econòmica i 

l’escalfament global una qüestió cada vegada 

més urgent. En l’àmbit personal, les malalties 

mentals van en augment. “La manera que tenim 

de tractar la productivitat i tot el que envolta la 

producció i el consum està perjudicant el medi 

ambient, i origina una gran bretxa entre rics i 

pobres i, el més important, ens està fent tornar 

bojos. Es creu que ben aviat les malalties amb un 

índex més elevat seran les mentals.” També afe-

geix: “Continuem veient com augmenta el PIB, 

però el PIB no és l’única mesura de la producti-

vitat. Per què la depressió és positiva per al PIB? 

Perquè  fa vendre més Prozac.”

A causa dels reptes urgents, l’actualitat del debat sobre el futur de la tecnologia pren encara 

més importància. “Em sorprèn el fet que, veient totes les proves, tots els fets que ens indi-

quen que aquest paradigma ja no funciona, nosaltres continuem creient-hi. Ens trobem en 

un moment crucial per passar a l’acció.”

I en aquest moment tan important, a pesar de totes les proves que indiquen el contrari, 

Green encara té esperança. Sobretot, perquè està convençuda que la gent s’apartarà del 

consumisme exagerat i farà un ús molt més social i sostenible de la tecnologia. Ja albira les 

llavors d’una societat més interconnectada i més social. Al final això també beneficiarà em-

preses com la seva, amb una clara orientació tecnològica. 

Annex 2
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Un canvi d’era

“No estem vivint una era de canvi perquè estem vivint un canvi d’era. No només canvia la 

tecnologia; també canvia el mateix teixit social de la societat i, per això, hem de tornar a consi-

derar el tipus de models socials i econòmics que volem. Ara veiem que la gent s’adona que no 

per tenir més, s’és més feliç. Les noves tecnologies, les tecnologies de les ciències mèdiques i 

de la informació ens permetran repensar la manera d’aconseguir qualitat de vida i valor.”

La seva visió, per tant, és allunyar el fonament de la tecnologia de l’impacte immediat del 

mercat. “Busco una nova consciència. Hem de començar amb un enfocament centrat en les 

persones, i no basar-nos en allò que és significatiu per a l’economia o les parts interessades. 

Curiosament, en aquesta nova consciència també hi ha un lloc per a la tecnologia. Les tec-

nologies comencen a mostrar-nos noves maneres de crear valor en aquest nou món.”

Això, no obstant, hi ha d’haver una gestió acurada d’aquestes tecnologies, i l’assessora-

ment públic i privat es converteix en essencial. Si bé la feina de Josephine Green consisteix 

a portar la tecnologia a l’extrem, és plenament conscient dels perills inherents de les tecno-

logies emergents. Tot i que no és partidària de l’escenari de l’Infern de Garreau, sí que veu 

la possible perdició, tant biològica com sociològica. “Com podem ser conscients del futur 

quan disposem de tecnologies potents que no sabem quin impacte poden tenir d’aquí a 

vint anys? Com sabem, com en el cas dels OGM, com es desenvoluparan? El que sí que 

sé és que si no n’estem segurs, més val ser previnguts.” Va insistir que no volia pas matar 

l’esperit de la innovació; però si els perills eren massa grans, seria temerari “abraçar la idea 

de donar carta blanca a la tecnologia perquè impulsarà l’economia i el mercat ho resoldrà”. 

A vegades ho veu com una pedra que va rodolant per un pendent de manera inexorable. 

Ha vist els experiments mitjançant els quals un professor s’implanta xips al seu propi cos per 

assolir el següent grau de realització humana. “El que temo és pensar que anem en aquesta 

direcció. És un mecanisme que ja existeix. Els científics n’estan encantats. Si el que tindrem 

serà Un món feliç d’Aldous Huxley, com ho aturarem?” 

Energia i sostenibilitat

És cert que un tipus de tecnologia, o la seva aplicació política i econòmica, pot portar la socie-

tat al límit; Green també està convençuda que una altra aplicació pot salvaguardar la societat 

i fer-la créixer. I és aquí on veu un paper fonamental per a Europa. “Tenim un gran problema 

per fomentar la innovació i el creixement”, va afirmar, tot argumentant que a la UE no hi ha un 

principal interessat, a diferència de Washington. “Els Estats Units tenen un gran client: l’exèrcit 
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i la defensa. El que necessita Europa és una gran 

idea que l’orienti. I aquesta idea ha d’impulsar la 

tecnologia, el benestar i la innovació social.”

En aquest punt va sorgir l’essència del seu punt 

de vista. “Per ser fidel a Europa, cal que sigui 

al voltant de l’energia i la sostenibilitat. Aquest 

serà un dels principals problemes que haurem 

d’afrontar. Ho engloba tot, i orienta les tecnolo-

gies a elements fonamentals com ara la terra i el 

vent. Promou la innovació social, ja que hem de 

viure de manera diferent. I de manera subjacent, 

redefinim la qualitat de vida.” Està convençuda 

que fins i tot en les realitats econòmiques del 

futur immediat, serà molt més que un concepte 

ben intencionat. “A més, també té sentit econò-

micament, ja que, al cap i a la fi, el món necessi-

tarà aquest coneixement i la tecnologia. Genera-

rà cada vegades més creixement i riquesa.”

Actualment encara hi ha distància entre la pràc-

tica i la realitat, i és aquí on han d’actuar els polí-

tics, a nivell nacional i, sobretot, a nivell interna-

cional. Cap tecnologia salvarà aquesta distància. 

Caldrà alguna cosa més. “Coratge per part de la Unió Europea. Coratge. És a dir, senzi-

llament caldrà la voluntat d’Europa de seguir el seu propi camí”, va afegir. Un cop s’hagi 

assolit el compromís, l’aplicació esdevé quelcom tècnic. “El principal repte és aconseguir  la 

tecnologia adequada i acceptar que el que volem fer amb aquesta tecnologia, al cap i a la 

fi, és donar poder a les persones. És aquí on trobem el repte polític, pel que fa a facilitar la 

innovació i finançar la recerca. Es destinen milers de milions a la ciència i tecnologia per al 

desenvolupament i la recerca , i molt poc a l’àmbit social i les humanitats.”

En realitat, hi hauria d’haver prou marge pressupostari per establir les prioritats adequa-

des. El setè programa marc de la UE té un pressupost total de 54.500 milions5 d’euros per 

als propers set anys, un augment del voltant del 60% en relació amb l’anterior programa 

multianual.  També cal canviar la mentalitat, i així, les prioritats. “En realitat, només farem 

de debò el que diem que volem fer en totes les economies, és a dir, impulsar el creixement 

mitjançant les tecnologies, si en primer lloc innovem socialment.  El veritable potencial de 

Annex 2
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creixement de les noves tecnologies només arribarà quan haguem trobat la innovació social 

pertinent que els permetrà avançar veritablement. La connectivitat ens donarà noves ins-

truccions per a la prosperitat més enllà de l’economia liberal neoclàssica. Serà sostenible.”

Els polítics poden fer el que vulguin; si les empreses no segueixen el mateix camí, no servirà 

de res, a no ser que s’apartin de la filosofia empresarial actual. Serà clau la manera en què 

empreses com ara Philips adoptin aquests nous principis i els permetin arrelar en el terreny 

empresarial actual. Green va afirmar que la seva posició des de Philips era prova sufici-

ent que la creació d’estratègies alternatives és possible. Hi ha d’haver un moviment social. 

“L’empresa Philips no ho pot canviar sola. Tampoc no volem veure com Philips se’n va. Això, 

no obstant, hi ha decisions que haurem de prendre. Veiem que apareixen noves tendències. 

En primer lloc, sembla que estem preparats per avançar cap a un capitalisme de comunitat 

(stakeholder capitalism), més que un capitalisme d’accionistes (shareholder capitalism). Les 

empreses han de tenir permís per actuar. Han de comportar-se. Una empresa ha de sembrar 

el futur. Aquest és el camí pel qual Europa ha d’avançar.”

Mirem per exemple la sanitat pública, un altre sector crític, en el qual ben aviat Europa hau-

rà de fer front al problema de l’envelliment de la població. Segons Green, en aquest cas la 

tecnologia també es pot aplicar amb sensatesa política i social. I encara més, la tecnologia 

hauria de permetre a les persones cuidar-se de si mateixes. Els diabètics ja coneixen els avan-

tatges de controlar i seguir la seva malaltia diàriament.

“Tenim un gran problema en el sector de la sanitat pública: malalties cròniques, envelliment 

de la població, recursos limitats. Les tecnologies de la ciència de la informació i les biomèdi-

ques s’han de replantejar per complet la manera d’oferir serveis sanitaris. Es poden apropar 

més a les llars de tothom. Ara disposem de la tecnologia per millorar la qualitat de vida 

perquè no hi ha res millor que ser tractat a casa teva. Pots estar en contacte amb el sistema 

sanitari, amb els cuidadors i els assessors clínics. Aquest és el gran missatge. Portarem a les 

llars moltes més tecnologies mèdiques.”

Aquí altre cop, l’aplicació mèdica ens porta a casa la visió que té Green del futur. No es tracta de 

crear l’ésser humà perfecte, ni d’impulsar el PIB. Es tracta de fer que les persones visquin millor.

“La tecnologia ha estat massa el següent gran factor per impulsar l’economia i no hem fet 

prou atenció, fins i tot dins la seva pròpia lògica, al fet com realment la tecnologia l’hauria 

d’impulsar. Només ho farà quan s’uneixin els nous valors que podem aportar a les persones 

fent que el seu benestar sigui fonamental i creant sistemes que siguin rellevants social-

ment.”
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2. SUSAN GREENFIELD

Una cita amb la Perfecció? No, gràcies

Era com si els pintorescos taxis londinencs no haguessin canviat durant dècades, a mesura 

que s’anaven obrint pas entre el tràfic del matí. Passava el mateix amb la Queen Square, 

amb el seu petit parc immaculat, envoltada d’edificis relacionats amb l’assistència sani-

tària. Fins i tot l’Institut de Neurologia, amb la façana gris de la dècada dels seixanta, ja 

havia adquirit una pàtina del temps. Semblava un indret massa intemporal per a la recerca 

d’una nova visió del futur. Però, la baronessa Susan Greenfield no vol perdre un passat 

imperfecte en aquesta recerca tecnològica del futur perfecte.

La baronessa Susan Greenfield es va graduar a Oxford i va dur a terme investigaci-

ons postdoctorals al College de France, París, i al centre mèdic de la Universitat de 

Nova York. També és cofundadora de Synaptica Ltd, una empresa derivada (spin-

out) de la universitat especialitzada en nous enfocaments de la neurodegeneració. 

La professora Greenfield ha escrit Journey to the Centres of the Mind Toward 

a Science of Consciousness (Viatge als centres de la ment per a una ciència de 

consciència), publicat l’any 1995, i Private life of the Brain (Vida privada del cer-

vell), publicat l’any 2000. El seu últim llibre Tomorrow’s People: How 21st Century 

technology is changing the way we think and feel (Les persones del demà: com la 

tecnologia del segle XXI està canviant la manera en què pensem i sentim), explora 

la naturalesa humana, i la seva possible vulnerabilitat en una era tecnològica. A 

més, és directora de l’Institut per al Futur de la Ment, que forma part de l’Escola 

del Segle XXI de James Martin. També ha escrit el best-seller The Human Brain: A 

Guided Tour (El cervell humà: un viatge guiat), publicat l’any 1997. Va ocupar la 

càtedra Gresham de Física de 1996 a 1999, i ha rebut 28 distincions honorífiques. 

El 1998 la Royal Society li va concedir la medalla Michael Faraday i el 1999 la van 

elegir membre honorària vitalícia del Royal College de Metges. El 2002, a petició 

del Secretari d’Estat d’Indústria i Comerç va elaborar l’Informe SET Fair: Un infor-

me sobre les dones en Ciència, Enginyeria i Tecnologia. El 2001 se li va concedir 

l’Ordre de l’Imperi Britànic (CBE) a la llista honorífica del mil·lenni i un títol nobi-

liari (no polític) vitalici. El 2003 li van atorgar l’Orde Nacional de la Legió d’Honor 

(França). És una de les directores de la Royal Institution de Gran Bretanya6.
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L’equipatge del passat

“Volem un tipus de societat asèptica? Una societat de sacarina?”, va preguntar retòrica-

ment l’aclamada neurocientífica, tot avaluant què comportaria realment per a l’home i la 

humanitat la millora tecnològica. “Diguem que volem donar a tothom salut i una vida llarga 

sense patiment i dolor. Tots ho volem. Però si coneguéssim algú que mai no hagués sentit 

dolor, ni patiment, voldríeu anar-hi a sopar?”

Des de la seva cadira a l’Institut de Neurologia, el científic i assessor polític es va inclinar per 

formular un rotund “no”. Només hi havia un petit pas fins a la felicitat falsa de les drogues 

d’Un Món Feliç d’Aldous Huxley. I segons Greenfield, Huxley continua atraient tant perquè, 

per moltes promeses científiques del món, no hi ha res que valorem més que les peculiaritats 

de cadascú de nosaltres. “Aquesta novel·la de mitjan segle XX anticipava els temes que ara 

tractem. I aquestes tecnologies, són quelcom bo? Continuem llegint aquests llibres perquè 

valorem la persona.”

D’aquí que es burli de les idees de transhumanistes com ara Ray Kurzweil, que busca la im-

mortalitat i no té escrúpols pel que fa a la unió de l’home amb màquines superintel·ligents 

en una mena de ciborg posthumà.

“Les persones com ara Ray Kurzweil s’obliden del punt principal. Fins i tot deixant de banda 

la seva visió més aviat naïf de la biologia, ja que és físic, la seva visió més aviat naïf sobre 

la descàrrega de records i altres. La qüestió principal és: quin sentit té la vida d’algú. Com 

aconseguim sentir-nos realitzats?”

“Com utilitzem les tecnologies per donar sentit a la vida.” Com que atorga el seu lloc al 

foment de la tecnologia, no és tan luddita com alguns s’imaginen.

Greenfield parla encantada del potencial de la nanotecnologia, sobretot, de com afecta el 

seu sector mèdic de la neurociència. Va parlar d’un home paralitzat de coll avall, que ara pot 

moure un cursor a la pantalla d’un ordinador, tot gràcies a un implant cerebral. Ens va dir: 

“Ja hi ha grans proeses. Els implants poden originar grans avenços mèdics.”

Però aquí també dubta entre la prevalença de l’individu o la societat com un tot. Va posar 

l’exemple d’un malalt de Parkinson a qui s’havia fet un implant cerebral per evitar el tremolor. 

Va funcionar, però aquests avenços tenen un cost, literalment. “L’operació va costar 20.000 

lliures. I aquesta és una altra qüestió. Ens gastem aquestes 20.000 lliures en una persona, o 

ens les gastem en infermeres i assistència per a 100 persones? És una decisió difícil.”
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“Continuant amb el mateix tema, el noranta per cent dels nadons a mitjan d’aquest segle 

naixeran en el món desenvolupat. Ara un de cada quatre ja no té accés a aigua potable. 

Per tant, es podria donar una situació molt perillosa entre les persones d’Occident, amb el 

Prozac, el Botox, les Playstations i els gens millorats, i la resta de persones que encara són 

al segle XX pel que fa a l’aigua i la salubritat. En termes humanitaris això no pot succeir de 

cap manera. Econòmicament i ecològicament tampoc no pot succeir. No pot funcionar. El 

planeta no funcionarà d’aquesta manera. És un problema global.”

Competència o realització personal

En aquest sentit, ella considera que gran part de filosofia de l’avenç tecnològic és massa 

egocèntrica. En lloc de centrar-se en la realització personal, Greenfield creu que massa so-

vint la recerca de la millora humana se centra en la competència.

“Temo que de manera implícita en el programa per a aquesta millora hi hagi el desig de ser 

millor que una altra persona. Per què volem ser millors? Entrem així en una mena de cursa 

armamentista de dir: ‘tu tens millor memòria, doncs jo encara la tindré millor’.”

Posem per exemple, els fàrmacs intel·ligents que afecten el cervell. Als Estats Units, el Ri-

talin i altres medicaments semblants ja és utilitzat per milions d’estudiants per millorar el 

rendiment a les aules. El potencial de millora encara és enorme. La qüestió d’aquesta com-

petència ens podria tocar ben de prop, per exemple amb una estudiant trista que torna 

de l’escola i es veu enfonsada si es compara amb el nivell general de la seva classe. “Si el 

teu fill s’acosta i et diu que és entre els últims de la classe perquè la resta pren un fàrmac, 

que faries? És una qüestió ètica molt interessant.” Entra dins la seva concepció més àmplia 

d’aquest perfeccionament. “El sentit d’aquesta millora és aquest, si no ho tingués tothom, 

per què ens preocuparíem? Per què voldríem tenir millor memòria si no és per tenir-la millor 

que algú altre? Per què tothom hauria de voler una memòria millor, si el punt de referència 

seria el mateix? Es pot argumentar que si tothom millora hi haurà un efecte sostre; tothom 

convergirà en un mateix nivell.” Tot seguit esmenta una qüestió que li arriba al cor. “I això 

no ens prendrà la nostra individualitat?”

Segons Greenfield l’ajuda mitjançant l’aplicació de noves tecnologies és essencial, però fins 

a cert punt. “Cal fixar els límits entre algú que necessita ajuda i el que seria un estil de vida. 

Algú podria dir: “Sóc tímid i per això m’afecta aquesta qüestió. Per tant, dóna’m un fàrmac 

que m’ajudi amb la meva timidesa. Però és això una malaltia?” L’àrea d’especialització de 

Greenfield, la neurociència esdevé encara més fonamental a Occident perquè existeix el 
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luxe de preocupar-se de l’estat mental d’un mateix, i sovint això porta a la depressió. Diu 

Greenfield: “Ara tenim l’oci i les expectatives. A l’època de la meva mare, la gent només es 

preocupava d’esquivar les bombes.”

“La nostra principal preocupació és sobre la ment. La malaltia més gran del segle XXI, segons 

l’Organització Mundial de la Salut, serà la depressió. El vint per cent de la població mundial 

patirà depressió. Per tant, la qüestió se centra principalment en la ment i el cervell.”

Tots aquests problemes es plantegen dins l’espe-

rança de vida normal, tal com l’entenem avui en 

dia. Sorgeix la pregunta de què fer amb l’aug-

ment de l’esperança de vida en unes dècades. 

“La qüestió no és com de ràpid arriben els aven-

ços. Però si haguéssim de donar a algú una vida 

més llarga i sense sofriment, què faríem amb tot 

aquest temps? Si visquéssim 150 anys en lloc de 

75, què faríem? El ciutadà mitjà ja se sent depri-

mit perquè se sent fora de lloc. El més interessant 

és què farem amb la nostra vida si eliminem el 

sofriment.”

El moviment Eureka

Malgrat les noves tecnologies cerebrals, la qües-

tió fonamental continuarà sent de caire filosòfic, 

d’acord amb Greenfield, “com donar a algú una 

vida amb sentit”. Mira cap endavant i cap enrere intentant trobar respostes i troba quatre mo-

dels pel que fa a la realització i la individualitat, la major part dels quals acaben decebent-nos.

El primer és el consumisme o “com fer que les persones comprin coses que no volen”. Ens 

dóna una falsa idea d’individualitat, però no ens sentim realitzats.

El segon és el fonamentalisme. Diu Greenfield: “És just el contrari. El que fan les persones 

és definir-se a si mateixes per mitjà d’una història col·lectiva, com en les religions cristiana, 

jueva o musulmana. La gent defensa una història com a col·lectiu. Si bé és molt gratificant, 

no hi ha individualitat. Es pot ser un terrorista suïcida i no importa. No es té espai per ser un 

individu. Per tant, hi ha realització o gratificació, però no individual.”
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Dins l’àmbit de l’avenç tecnològic, n’hi veu un altre i l’anomena tecnoisme.

“Vol dir ser feliç, feliç. Experiències felices contínuament. No en el passat o el futur; és te-

nir experiències contínuament. Cada vegada més, la pantalla de l’ordinador ens ajudarà a 

fer-ho. Ens perdrem cada vegada més en el món cibernètic. No serà ni individualització ni 

realització.”

Per tant, només queda l’opció de sentir-se realitzat i individual. “Es tracta del moviment 

Eureka, el sentiment més agradable del món. Cadascú té una percepció diferent que la 

dels altres. Són les nostres pròpies relacions de 

pensaments. Ens fan sentir realitzats i individu-

als. És la manera mitjançant la qual ens podem 

definir.”

Això la porta a fer una declaració d’intencions. 

“Hauríem d’aprofitar les tecnologies de forma 

que les persones puguin ser creatives i sentir-se 

realitzades. Es tracta més d’un objectiu que no 

de ‘posar en marxa aquests gens millorats’.” El 

proper repte és transmetre aquest missatge al 

públic en general i als responsables polítics.

Científics i comunicadors: uniu-vos!

Actualment només dos tipus de persones lideren 

el debat públic al voltant d’una qüestió massa 

important com per quedar limitada a la tecno-

elit, segons Greenfield. I s’adiuen força amb les dues primeres parts dels conceptes de Gar-

reau de Cel, Infern, Prevalença.

“Estan molt emocionats pels avenços i pensen que tots són bons. I que tothom és un luddi-

ta. Ni tan sols es qüestionen per què han de millorar les coses, però han de ser millors. Són 

un mitjà per a un fi , però han de ser millors i nosaltres hem de definir aquest fi. No cap té 

sentit tenir una memòria millor. Què farem amb aquest fet?”

Tampoc no la convencien les idees de l’Infern. “També trobem just el contrari; persones que 

estan totalment en contra de la ciència i que són intolerants, com ara les persones que pen-

sen que la ciència és el mal i que tota la ciència és dolenta. Això també és absurd.”
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Deixant de banda aquests dos grups concrets, el públic en general no en té ni idea. Va afegir: 

“Les persones van com somnàmbuls cap a aquestes tecnologies.” I és justament aquí on haurien 

d’entrar en joc els científics, polítics i els mitjans. Hi ha massa en joc. En l’època que s’acosta de 

sistemes informàtics integrats, Google al rellotge i pantalles ubiqües i càmeres, hi ha massa pre-

guntes que queden obertes, des de la salut a la privacitat i la seguretat. Greenfield va dir: “Ningú 

no s’ocupa d’aquestes preguntes. Les preguntes són tan grans i la gent està espantada.”

I com més trigui a canviar la situació, pitjor serà per a tots. Greenfield va fer una crida per a 

un “veritable debat públic en què les persones utilitzin la força de les tecnologies i no pas que 

quedin sotmeses a aquestes tecnologies, als científics i a les coses que no entenen. Això els 

fa sentir fora de lloc i espantats i prenen més drogues i se senten totalment desconnectats. 

Aquest és el camí que estem seguim llevat que reflexionem realment sobre la societat.”

Un prerequisit és que la gent s’haurà de familiaritzar amb la ciència, per ser capaços de pen-

sar en els efectes de les tecnologies a mitjà i llarg termini. Greenfield culpa més els científics 

i els polítics que no pas el públic en general. En primer lloc, els polítics han d’aprendre a anar 

més enllà de les properes eleccions pel que fa a la ciència. Greenfield s’expressa així: “Els 

polítics per definició treballen amb un període de dos o tres anys. Estan més preocupats per 

les repercussions més immediates.”

D’altra banda, els científics han d’abandonar els seus pedestals i aprendre a interactuar amb 

la societat. I ho han de fer fent-se coneixedors dels mitjans. “Si els científics no parlen amb 

els mitjans, només es poden culpar ells mateixos, ja que els mitjans els criticaran. En general, 

els científics fins ara no han fet res, només penjar el telèfon. I després es queixen que se’ls 

anomena Frankensteins.” Això és el que diu Greenfield, una excepció considerable d’aques-

ta regla. “Pel que fa al debat públic, hem de col·laborar amb els mitjans.” La seva proposta? 

Obrir les universitats els caps de setmana per al debat públic amb científics. Una mena de 

“qüestions populars per als espaordits”.

“Això redueix la por dels científics i els permet comunicar-se a un nivell més humà. La uni-

versitat hi surt guanyant perquè ja no està en un pedestal. I afegeix: “Per tant, tots hi sortim 

guanyant.” Al mateix temps els científics també s’han d’obrir més cap als polítics. És a dir 

que al final, diu: “Hi ha aquesta curiosa aliança entre els mitjans, la ciència i la política. Els 

polítics aprovaran lleis per mantenir-se al poder. Per tant, depèn del que vol el públic. I això 

depèn del que els diuen els mitjans.”

“En tots aquests debats els mitjans hi han d’estar implicats perquè són els més poderosos. 

Arriben a milions i milions de persones de manera contundent.”
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3. THIERRY GAUDIN

Progrés tecnològic: el mirall de l’ànima

Thierry Gaudin estava assegut a casa seva, a Vaour (un poblet acollidor d’unes 248 persones 

prop dels boscos de Grisigne, al sud de França). És un dels llocs més bucòlics d’Europa, una 

zona plena de meandres, camins, camps fèrtils, vinyes i pobles medievals. I tot i així, quan 

Gaudin es passeja pel poble amb el portàtil sota el braç, no té cap problema. Hi ha xarxa Wi-

Fi per tot arreu, prova del fet que la tecnologia pot servir a qualsevol comunitat, i que tota 

comunitat es pot organitzar per tenir la tecnologia al seu servei. Va dir: “Tenim una petita 

associació que ho va muntar. Veieu, la iniciativa local pot funcionar. Les petites comunitats 

rurals poden estar tan ben informades com qualsevol altra, gràcies a Internet.”

La nanorevolució

Aquesta petita escena va simbolitzar molt bé el que Gaudin defensa. Vol utilitzar la tecnologia 

per oferir solucions a petita escala que puguin sensibilitzar tots els ciutadans. Per mitjà d’Internet, 

fins i tot les persones de llocs més remots es poden connectar i ajudar a millorar les condicions 

de vida d’arreu del món. En l’opinió de Gaudin, el futur de la tecnologia no el trobem tant als 

laboratoris d’alta tecnologia on es poden fusionar xips amb cervells i on s’allarga i es millora la 

vida amb mitjans artificials; el trobem justament aquí, al camp, on l’home troba el repte més 

gran del proper segle: restaurar l’equilibri amb la natura. “La qüestió que ens ocupa no és de cap 

manera la millora del rendiment. D’altra banda, hem de fer-nos càrrec de la responsabilitat de ser 

guardians de la natura. Som part de la natura i si ens en ocupem, ens serà molt útil.” S’haurien 

d’utilitzar les noves tecnologies per crear una consciència des de les bases.

El francès Thierry Gaudin, de 66 anys, és enginyer general de mines a França. Es va 

graduar en Enginyeria de Mines a l’Escola Politècnica de París. De 1971 a 1981 va ser 

l’encarregat de crear una política nacional d’innovació des del Ministeri d’Indústria. Va 

ser president del Programa de polítiques d’innovació en sis països, entre 1981 i 1983. 

De 1982 a 1992 va dirigir el Centre d’Avaluació Tecnològica i Prospectiva del Ministeri 

de Tecnologia i Recerca, i va dirigir projectes internacionals sobre difusió tecnològica, 

prospectiva i avaluació d’estratègies industrials i recerca. El 1993 va esdevenir mem-

bre del CNRS de la fundació francesa de la ciència7.
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Mentre el sol es mou feixugament com mai sobre Vaour, Gaudin s’adona que la velocitat 

del temps serà fonamental en les properes dècades, tant com l’acer i el petroli ho van ser en 

l’anterior revolució. L’enginyer va dir: “El meu punt de vista es basa en els moviments de la 

tecnologia i els canvis que hi tenen lloc. El punt fonamental de tot això és que la tecnologia 

industrial es basava en materials i recursos: acer, formigó, combustibles fòssils. El resultat és 

que ara ens gastem 4 o 5 tones de combustible equivalent per any i persona. És moltíssim.” 

I ens adverteix que “aquestes quantitats no duraran”, i ho cita com la raó principal del 

desequilibri entre home i natura. “La revolució industrial ens va portar a un consum que es 

compta en tones de CO2.”

Ara, amb la nova revolució industrial, arriba l’esperança. “Després de la revolució industrial 

ens trobem amb l’anomenada revolució cognitiva, i es basarà en la contracció del temps”, 

en lloc de les matèries primeres. “Comptarem les coses en nanosegons” i juntament amb el 

desxiframent del genoma humà, ens ofereix noves oportunitats.

Retrospectivament, veu que un desequilibri amb la natura, mitjançant el progrés, pot tenir 

conseqüències devastadors. “Per exemple, l’Edat Mitjana. Entre els segles XI i XIII, la densi-

tat de població es va duplicar a Europa: de 20 a 40 persones per km². Al mateix temps, els 

boscos van disminuir. I després de 1315 el món, dins els seus límits, estava ple. 

La primera fam va arribar el 1315 i la Pesta Negra, el 1348; en dos segles la població va tor-

nar a les 20 persones per km². Deia: “I com que hi havia aquest desequilibri amb la natura, 

vam tornar a la situació anterior al cap de dos segles.”

Creu que potser ens trobem amb el mateix problema ara mateix. “Sabem que els recur-

sos estaran a prop d’esgotar-se en les pròximes dècades. Ens obligarà a canviar la nostra 

relació amb la natura.” Gaudin va preguntar: “Així, doncs, serem capaços d’anticipar els 

problemes perquè les noves tecnologies ens permeten ser conscients i controlar el nos-

tre comportament per fer front als reptes, o continuarem amb aquest ritme vertiginós 

fins que ens trobem entre l’espasa i la paret?”

En aquest sentit, veu la tecnologia com un element neutral que queda a mercè de com 

l’apliquem. Gaudin afirma que trobarem la nostra pròpia essència en la tecnologia. “Les 

noves tecnologies són un reflex del que fa la humanitat. Aquest reflex pot ser tan global 

com una imatge de satèl·lit o molt local com una xarxa de mesures.” I per demostrar-ho 

té la seva pròpia xarxa sense fils a Vaour.

Això, no obstant, hi veu molts perills. L’Infern de Gaudin, tot basant-se en l’escenari Cel-
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Infern-Prevalença de Garreau, està relacionat amb una societat amb una classe dirigent 

aclaparadora, molt semblant al que veu en l’extrema dreta als Estats Units. És una mala 

perspectiva. Ens diu: “Una classe dirigent arrogant pot dir que ‘la gent no es regularà de 

manera espontània, per tant nosaltres hem de fer el que sigui necessari per regular-los; 

i així creem conflictes aquí i allà’. I és que una vegada ens situem al món nano, ja no 

som visibles, per tant podem actuar sense coneixement de les persones a qui ens diri-

gim. És un punt clau que soscava completament la doctrina econòmica d’Adam Smith i 

el liberalisme basat en el principi que pressuposa que el consumidor està perfectament 

informat de la possibilitats d’elecció que té. Si el consumidor ja no n’està informat, ens 

trobem en una situació en què l’home domestica l’home. En aquest context l’elit arro-

gant farà tot el que pugui per reduir la població sense que la gent se n’adoni, utilitzant 

la nanotecnologia. Obre l’espectre d’un panorama de 1984.”

En termes menys literaris, Gaudin aplica els seus principis als organismes genèticament 

modificats. Aquí, altra vegada, la tecnologia no és necessàriament dolenta, però l’apli-

cació que en fem sí que ho pot ser. “Un bon nombre d’OGM no comporta cap proble-

ma.” Així, doncs, els OGM es converteixen en el mirall de la nostra ànima i ell veu l’abús 

de la tecnologia en algunes aplicacions comercials, a la qual cosa a vegades es veuen 

obligats els agricultors amb poques opcions a part de conformar-se. Ens deia: “És una 

presa de poder”, que atrapa l’agricultor i el deixa, igual que el consumidor, amb poc 

marge d’elecció.

Opcions polítiques

Segons Gaudin, els polítics no haurien de ser espectadors innocents mentre la tecnologia i 

la ciència avancen ràpidament. “Si volem controlar el que passa, hem d’utilitzar tecnologies 

convergents. La tecnologia per satèl·lit ja ens mostra qui contamina”. Afegeix altres exem-

ples que fomenten un bé comú, incloent les tecnologies d’estalvi energètic. Per mitjà del 

foment de la recerca i el desenvolupament, els polítics causen un impacte directe, sobretot, 

a nivell de la Unió Europea. “Poden aconseguir molt. L’estat de les finances públiques dels 

diferents estats membres és tal que la UE exerceix un paper més important que mai en 

recerca i desenvolupament.” Així, la política exerceix més influència. “Fins ara, la Comissió 

(l’executiu de la UE) ha funcionat una mica massa sota la pressió de grans lobbies. Segons 

ell: “El bé comú no es pot reconciliar amb la pressió d’aquests lobbies. L’interès comú és 

quelcom que va més enllà de l’interès dels lobbies.” Per il·lustrar l’oposició entre ambdues 

coses, Gaudin va esmentar l’actual disputa en la legislatura francesa sobre els drets d’autor 

a Internet.
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En el moment de l’entrevista, els plans del govern d’endurir la legislació sobre pirateria 

es van desbaratar quan la pressió popular va obligar a revisar una part essencial de la 

seva proposta. Per a Gaudin, això és una mostra del poder de les persones a l’època 

d’Internet. 

Va dir que el govern francès, en un inici, s’havia sotmès al bell món de les estrelles medi-

àtiques que demanaven protecció. Després, de manera inesperada, va sorgir l’oposició. 

“Hi va haver aquesta reacció popular. Un dels actors principals va ser la unió de famílies, 

que no eren exactament fanàtics d’esquerres. Veien que els seus fills baixaven música 

i pel·lícules contínuament, i l’amenaça de veure’ls empresonats per aquest motiu els 

semblava abominable. Es va originar una reacció a Internet i la comunitat de programari 

lliure, i es va crear un debat polític real. Va fer que el govern es trobés amb un parla-

ment que votava una cosa diferent del que havia proposat. Va demostrar que la societat 

funcionava de manera diferent que uns anys enrere. Necessitem les millors ments per 

comprendre les qüestions dels drets de propietat intel·lectual i desenvolupar un nou 

sistema que vetlli pel bé comú. El cas de França mostra que hi ha un interès popular 

general, simbolitzat per les famílies.”

Internautes, a les armes!

Gaudin veia això com un exemple excel·lent per a la sensibilització des de les bases 

mitjançant Internet. També es pot utilitzar per a altres objectius. “Internet és una eina 

per crear consciència sobre coses. Els usuaris de Google creen de manera immediata 

una consciència global. Passa el mateix amb la imatge meteorològica global, que ara 

ens sembla del tot normal. Però només cal fer un pas més per agafar aquesta imatge i 

crear una consciència global sobre la disminució de la selva amazònica.” Gaudin afirma 

que Internet té cada vegada més poder. “El 2005 vam arribar als mil milions d’usuaris 

d’Internet. Una sisena part de la població mundial l’utilitza i crea consciència sobre di-

ferents assumptes.”

I aquesta creació de consciència ja és fonamental per a la resolució de problemes, se-

gons Gaudin. “L’experiència ens mostra que, fins i tot en països en desenvolupament, 

pot tenir un efecte immediat. Si situem un estri de mesura en algun lloc, com ara un 

riu contaminat, la contaminació disminueix perquè la gent disposa d’informació i es 

controlen ells mateixos. No només existeixen les decisions polítiques de sempre, sinó 

que també hi ha un efecte mirall que permet un gran nombre de decisions per part de 

les persones, si disposen de la informació estadística pertinent. Per això, quan parlem 
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sobre les noves tecnologies, també hauríem d’incorporar aparells de mesura i divulgar-

ho entre la població local.”

Es pot fomentar encara més aquesta consciència per mitjà de la recerca independent. 

“La política hi té un paper en això. Aquest problema de la creació de consciència es 

dóna a tots els nivells. I és així ja que no només hi ha la qüestió de la política o les mul-

tinacionals, sinó que també hi ha les decisions bàsiques que tota persona pren cada dia. 

Aquestes persones tenen el dret de saber què consumeixen. Tenen el dret de no quedar 

atrapades per nanoobjectes (penseu, per exemple, en la violació de la intimitat). Us dic 

que hi ha molta feina per fer.”

No obstant això, la lògica local no sempre guanya. Els polítics també han de contrares-

tar els excessos del principi de benefici mitjançant la reglamentació. Quan es tracta de 

problemes a nivell mundial, Gaudin va dir que ja veia que la fertilitat humana s’estava 

estabilitzant. El segon repte és reduir el consum energètic, i per a això es necessita més 

voluntat política. “Ens podríem regular nosaltres mateixos i restaurar l’equilibri en un 

segle o un segle i mig. No és un que ve per si sol, ja que l’autodisciplina necessita mit-

jans organitzatius. L’economia de mercat no és la solució. Per tant, cal regular fortament 

la societat o trobar una alternativa a les forces de mercat que ara esgoten els nostres 

recursos naturals. Ara veiem que la població mundial controla espontàniament la seva 

fertilitat. Pel que fa al consum energètic, això encara no queda palès.” En aquest cas, 

les noves tecnologies d’estalvi energètic podrien oferir una solució.

Les idees de Gaudin se centren totalment en la societat, i no en la millora individual, que 

és clau per a altres grups com ara els transhumanistes. Ell no els aprecia gaire. “Hem 

consultat les publicacions transhumanistes i quan les mires una mica per sobre, tens la 

impressió que diuen que la humanitat es troba en un estat llastimós i que hem d’avançar 

tan ràpid com sigui possible per convertir-nos en la següent espècie i la nanotecnologia 

ens permetrà aconseguir-ho. És un discurs molt propi d’una secta.” No obstant això, el 

transhumanisme pot tenir grans repercussions financeres en la manera en què es gasten 

els fons destinats a la recerca. 

“S’espera que la difusió dels mitjans de la nanotecnologia i les tecnologies convergents 

als Estats Units ocasioni diversos milers de milions de dòlars dels contribuents per finan-

çar operacions principalment del Ministeri de Defensa. Es pot dir que la cienciologia es 

pot calcular en milions de dòlars, però els transhumanistes calculen en milers de milions 

de dòlars. Així, troben suport entre els empresaris industrials que se’n podrien benefici-

ar.” És el màxim que ens podem allunyar del públic objectiu de Gaudin.
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4. JAMES HUGHES

Huxley a la inversa

James Hughes se sentia a gust. En l’anomenat Fòrum Mundial de Ciència i Civilització, Gent 

del demà, a Oxford, es trobava entre persones molt semblants. I no és que els haguessin 

clonat genèticament d’aquesta manera.

Durant quatre dies, científics, filòsofs i crítics socials van parlar de l’impacte del progrés 

tecnològic. Molts havien predit que seria més aviat un tsunami del futur, que sorprendria 

gairebé tothom, excepte els que n’estaven al cas. Segons Hughes: “La gent no sap què se’ns 

acosta, i com de ràpidament toparem amb aquestes preguntes.”

Sense gens d’ironia, algunes persones debatien les possibilitats de la immortalitat en el pe-

ríode en què vivim. Els cervells de càrrega i descàrrega. Els robots humanoides i els humans 

robòtics. En la cultura popular, això té una bona acollida, però només en la ficció.

La perspectiva del perfeccionament humà

Tot i això, Hughes és conscient que, a poc a poc, es podria convertir en el proper reality show 

d’èxit. Està intentant impulsar un moviment polític per ajudar la humanitat a fer el que ell 

considera el següent pas important en l’esfera del transhumanisme. En els darrers anys s’ha 

convertit en una força en el debat científic i polític al voltant del tema del progrés tecnològic 

i tecnologies convergents. La doctrina es “basa en la premissa que l’espècie humana en la 

James Hughes és director adjunt de Planificació i Recerca Institucional del Trinity Co-

llege. El doctor Hughes també és director executiu de l’Institut d’Ètica i Tecnologies 

Emergents i està afiliat a l’Associació Transhumanista Mundial. Produeix el programa 

setmanal de debat públic anomenat Changesurfer Radio, escriu la columna “Change 

Surfing” per a Betterhumans.com, i contribueix en el blog de transhumanistes demo-

cràtics Cyborg Democracy. És l’autor de Citizen Cyborg: Why Democratic Societies 

Must Respond to the Redesigned Human of the Future (Ciutadà ciborg: Per què les 

societats democràtiques han de respondre a l’humà resignat del futur). Viu a una 

zona rural de l’est de Connecticut amb la seva dona, l’artista Monica Bock, i els seus 

dos fills8.
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seva forma actual no representa la fi del nostre desenvolupament, sinó més aviat una fase 

força primerenca”. Aquesta és l’opinió de l’Associació Transhumanista Mundial. En paraules 

del mateix Hughes: “La idea principal és que s’hauria de garantir a les persones el dret a les 

tecnologies de millora humana, i treballar perquè tothom hi tingui accés. Hi ha una oposició 

a aquestes tecnologies perquè ens fan més que humans.”

A la nostra societat no ens cal un debat sobre els beneficis de curar malalties. Però millorar, 

perfeccionar, la condició humana amb mitjans artificials és tota una altra història. Pel que 

fa a la percepció, les “pastilles intel·ligents” per 

augmentar la intel·ligència són quelcom molt di-

ferent en comparació amb les vacunes contra la 

grip. Hughes vol fer-nos pensar altre cop. “Una 

de les coses fonamentals que han d’entendre els 

polítics és que no hi ha cap diferència entre mi-

llora i teràpia. Totes les coses que s’han fet en el 

passat, com ara el control de la natalitat, són una 

modificació del cos que ens permet fer coses que 

abans no podíem fer (per exemple, el sexe sense 

procrear). No hi ha cap diferència entre el control 

de la natalitat i l’enginyeria genètica. Totes dues 

coses són fruit d’una tecnologia que ens ofereix 

la possibilitat d’elecció. Va dir: “Desafiar la distin-

ció d’aquesta tecnologia de millora en la política 

és un objectiu principal.”

Repassa els intents d’allargar la vida dècades més 

enllà del que estem acostumats. “La mesura en 

què podem oferir una pastilla o un fàrmac que redueixi la possibilitat de  desenvolupar una 

àmplia varietat de malalties relacionades amb l’edat; no té sentit dir que és una millora i no 

un tractament. No hi ha cap diferència.”

Mentre que algunes persones parlen dels dilemes ètics a l’hora d’establir la distinció, sovint 

difícil, entre tractament i millora, Hughes considera que el sol fet de fer aquesta distinció ja 

és un error ètic per si mateix. Segons les paraules de Hughes: “Les persones grans s’haurien 

de sentir molt ofeses per la idea que allargar-los la vida seria dolent per a la societat.” L’en-

fortiment d’aquest grup demogràfic, cada vegada més important a Occident, és essencial i 

la millora tecnològica pot aconseguir-ho, d’acord amb l’opinió de Hughes. “Ens assegurem 

que no tenen una malaltia crònica, els fem tan intel·ligents com és possible. Fonamental-
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ment, una part significativa de la població queda desautoritzada per la debilitació del cos 

i de la ment a conseqüència de l’envelliment. Les persones grans són vulnerables crònica-

ment a causa del procés d’envelliment. Hi ha limitacions cognitives de les nostres facultats 

com a ciutadans per implicar-nos en la participació democràtica.” Per tant, Hughes opina 

que cal anar endavant amb la tecnologia intel·ligent i els medicaments contra l’envelliment. 

“La tecnologia de la informació i la millora cognitiva ens donaran la possibilitat d’esdevenir 

ciutadans més forts. Tota la trajectòria dels darrers milers d’anys indica que a mesura que les 

persones han estat més cultes i han tingut més temps d’oci, i el període de vida s’ha allar-

gat, la democràcia s’ha enfortit. Per això confio 

plenament que es podria anar a més en el futur. 

Podria portar-nos a una forta descentralització, 

o podria portar-nos a una democràcia de refe-

rèndum.”

Un món millor millorat

Compareu això amb el camí cap al totalitaris-

me que han predit alguns. Una de les coses que 

Hughes ha de continuar combatent és el llegat 

d’un llibre: Un món feliç, d’Aldous Huxley, on 

el progrés tecnològic condueix al totalitarisme. 

Hughes es queixa del següent:“Un dels proble-

mes bàsics de la millora cognitiva és la metàfora 

que encara perdura d’Un món feliç per la qual hi 

ha alguna mena de relació entre la gent que uti-

litza drogues per canviar el seu estat d’ànim i el 

totalitarisme. L’argument implícit d’Un món feliç és que si utilitzem drogues per ser feliços, 

ens convertirem en esclaus feliços d’un sistema totalitari. I, en canvi, el que mostra la recerca 

és que el que fa tornar les persones passives és la depressió. La felicitat i l’optimisme fan 

que les persones siguin més dinàmiques, més capaces d’aconseguir coses. Es tornen menys 

realistes pel que fa a les seves possibilitats de fracassar, i més optimistes pel que fa a les 

seves possibilitats d’èxit.” Hughes va afegir que investigacions recents també han mostrat 

que la meitat del que fa feliç una persona està determinat pels gens, un altre argument a 

favor de la millora.

Els reptes polítics de la millora afecten gairebé tots els assumptes polítics, des de l’envelli-

ment, als OGM i la política de desenvolupament. I això dificulta considerablement trobar 
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una resposta homogènia. “Va més enllà de la política clàssica. Jo l’anomeno ‘biopolítica’ i 

és un àmbit transversal respecte de la política clàssica. De tots els compromisos de valors 

del transhumanisme, la defensa de la llibertat individual (el dret a controlar el propi cos, la 

pròpia ment i la pròpia reproducció) és el compromís principal per sobre de la política. Les 

persones que se senten atretes per les nostres polítiques són llibertarians d’esquerres i pen-

sadors neoclàssics.”

Actualment, l’Associació Transhumanista Mundial afirma tenir 3.280 membres en més de 

100 països d’arreu del món, que representen gairebé totes les tendències polítiques imagi-

nables. Hughes afirma que un 30 per cent dels membres són socialistes, i una quarta part, 

llibertarians; aquests són els dos grups principals. Hughes diu: “Quan explico l’estratègia de 

la nostra organització és increïble, perquè no hi ha cap sector que no es vegi afectat i que 

no tingui interessos creats en aquell projecte. Tenim una gran diversitat interna de punts de 

vista. Tots tindran influència en el debat públic de moltes maneres diferents. Hi ha gent que 

està molt centrada en les transformacions de la seva vida: viure durant més anys, utilitzar 

drogues, etc. Hi gent per a la qual l’interès del món desenvolupat és la seva força motriu. 

Per a cadascú hi ha una resposta diferent. Hi ha uns centres d’influència claus. Desde la 

perspectiva del transhumanisme es pot oferir quelcom a totes les qüestions polítiques ja que 

gairebé cap responsable polític té en compte la ràpida acceleració d’aquestes tecnologies o 

de les conseqüències que tindran per a la política social i l’assistència sanitària. Té cabuda a 

tot arreu. Fins i tot inclou qüestions com ara el crim i la seguretat. Quan siguem capaços de 

canviar radicalment la ment de persones empresonades, ens trobarem amb un bon grapat 

de preguntes sobre la llibertat cognitiva. Ja ens hem d’afrontar ara amb aquesta qüestió. 

Per exemple, amb els delinqüents sexuals ja som capaços d’eliminar-los la testosterona i 

disminuir considerablement l’índex de reincidència. Hi ha qui ho considera una violació dels 

drets civils.” En termes generals, Hughes va dir que aquestes qüestions han de tenir un lloc 

en el debat polític.
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Un carreró polític sense sortida

Va explicar que la millora manera d’augmentar la influència dels transhumanisme és crear 

un caucus ad hoc dins de les estructures polítiques existents. Segons el Dictionary of Political 

Thought (Diccionari de pensament polític) de Roger Scruton, caucus té dos significats. Pot 

ser una reunió privada de membres d’un partit per dinamitzar els interessos i la política, o 

bé es pot tractar d’una organització secreta o exclusiva dintre del sistema polític oficial del 

partit. Hughes considera necessaris els caucuses perquè transcendeixen moltes divisions 

diferents. “El tema clau és el canvi accelerat.”

Dins de l’escenari de Cel, Infern, Prevalença de Joel Garreau, els transhumanistes aspiren 

al cel. No obstant això, Hughes afirma que no són gens cecs pel que fa als perills que ens 

esperen. “La llibertat individual és importantíssima. Però l’única cosa que limita la llibertat 

individual, des de la nostra perspectiva és l’amenaça de l’apocalipsi. No som utòpics acrítics. 

No creiem que les tecnologies sense regulació ens duran a la terra promesa. Hi ha la possi-

bilitat de nanoplagues, plagues biològiques, hi ha la possibilitat de divisions que esdevenen 

guerres de classe. El panorama de l’Infern també existeix.”

A vegades es critica els transhumanistes per esbossar un panorama del futur massa de 

color de rosa, i d’aquí que demanin un marc legislatiu. “Com oferir accés i com garantir la 

seguretat. Són preguntes legítimes. Aquestes tecnologies es desenvolupen molt ràpidament 

i tenen repercussions de molt ampli abast, però quins són els models legislatius que ho ga-

ranteixen?”

Però massa sovint, Hughes es troba en un carreró sense sortida a l’hora de planejar estratè-

gies. Els polítics volen una planificació prèvia, però de seguida parlen dels projectes previstos 

qualificant-los de ciència ficció que no mereix més debat. Hughes veu els seus opositors com 

ara els bioconservadors. “D’una banda tots els bioconservadors ens diuen que no podem 

fer determinades coses perquè hem de pensar-hi a llarg termini. D’acord, doncs. Hi pensem 

i diem el que creiem que passarà en els propers deu anys. I aleshores ens diuen que no 

podem parlar-ne, perquè es tracta de ciència ficció.” Per tant, si no podem parlar de coses 

que semblen ciència ficció avui, aleshores deixem de tenir en compte el que podria succeir 

com a conseqüència de les coses que estem fent ara. Algunes d’aquestes coses no són aquí 

i potser mai no hi seran. La inviabilitat tècnica impedeix iniciar aquesta qüestió.”

Però, fins i tot si salva aquest obstacle, els anomenats bioconservadors n’hi posen d’altres. 

“El segon pas de l’argument és que si finalment succeeixen, no ens agraden per x, i o z.” 

En aquest cas, Hughes feia referència als europeus, molts dels quals es volen centrar en el 
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foment de la societat, més que en el foment de l’individu. Sol ser una distinció transatlàntica 

molt recurrent. “Això és com dir que no curarem el càncer, l’únic que farem serà que la gent 

deixi de fumar. I sabeu què? És més difícil fer que la gent deixi de fumar. Un altre exemple: 

l’obesitat. Hughes diu que podem inventar-nos una altra dieta nova, una nova manera de 

córrer pel carrer, però per què no ens inventem una pastilla per perdre pes? Es va prendre 

de broma les crítiques; només era una solució tecnològica. Va cridar: “Sí, és una solució 

tecnològica. I té més probabilitats d’èxit que esperar a veure quant exercici fan, perquè no 

funcionarà de cap manera.”

Un repte global

Hughes també analitza el desenvolupament de la tecnologia en el marc econòmic global i, 

en línies generals, utilitza l’analogia del best-seller de Thomas Friedman The World is Flat 

(La terra és plana). El llibre mostra com el món està cada vegada més interrelacionat, i això 

permet a les persones amb iniciativa de l’Índia i la Xina competir amb altres economies en 

un mercat cada cop més globalitzat. Per a Hughes, Àsia és el proper repte global i dins de la 

competitivitat global podria quedar abandonat a la seva pròpia sort, si no es promulga una 

legislació internacional vinculant. Observa la Xina i l’Índia, i si aquesta última es veu com un 

exemple positiu, aleshores Hughes se sent preocupat per la Xina. “Ens ha de preocupar la 

millora cognitiva. Als xinesos, no els importa gens la manera de fer bioconservadora de la 

dreta religiosa i dels verds al nostre país. Quan això ho fa Falun Gong a la Xina, van a presó. 

Si existeix el transhumanisme autoritari, el govern xinès és aquest transhumanisme autori-

tari. “Calen acords internacionals sobre això. Els xinesos mai no signaran res que digui que 

no està permès millorar els nostres cossos o les ments de manera que puguin competir més 

eficientment amb Occident.”

“Europa també ha d’actuar per evitar una implosió de població i el problema de dependèn-

cia de la gent gran, que podria destruir el model social de la UE. Si volen ser competitius 

de manera que Europa es mantingui viva en l’economia global, cal fer un ús complet de 

totes les tecnologies, incloent les tecnologies de millora humana que estan sorgint. No es 

poden limitar a dir que ‘nosaltres, els europeus canviem les coses socials, no canviem les 

persones’.”
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5. SOBRE ELS AUTORS

Robby Berloznik

Robby Berloznik va estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Lliure de Brussel·les (1979). 

Després d’una trajectòria de recerca en avaluació tecnològica va entrar a l’Institut Flamenc 

de Recerca Tecnològica el 1991 i va esdevenir assessor d’avaluació tecnològica per al director 

executiu. Això va ser fins l’any 1997 quan va passar a ser director de recerca en els àmbits 

d’avaluació tecnològica, previsió tecnològica i desenvolupament sostenible. El desembre de 

2001 el Parlament flamenc el va nomenar primer director de l’Institut Flamenc d’Avaluació 

en Ciència i Tecnologia (viWTA). L’institut dóna suport al Parlament flamenc en les decisions 

relacionades amb la ciència i la tecnologia. El ViWTA duu a terme diverses tasques relacio-

nades amb les repercussions socials del desenvolupament de la ciència i la tecnologia, com 

ara petites avaluacions per al Parlament, avaluacions independents, organització del debat 

públic i social, anàlisi anual de les necessitats regionals d’R+D, recomanacions al Parlament i 

networking internacional. La missió del viWTA dóna molta importància a la integració de la 

participació pública en la presa de decisions parlamentàries.

Raf Casert

Raf Casert va estudiar Ciències de la Comunicació a la Universitat Lliure de Brussel·les (1982). 

Va rebre una beca d’investigació d’una fundació educativa belga i americana, i va realitzar 

un Màster en Periodisme a la Universitat de Nova York. Ha escrit sobre Bèlgica i la Unió Eu-

ropea des de fa més de dues dècades.
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Robby Berloznik

Robby Berloznik va estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Lliure de Brussel·les 

(1979). Després d’una trajectòria de recerca en avaluació tecnològica va entrar a l’Ins-

titut Flamenc de Recerca Tecnològica el 1991 i va esdevenir assessor d’avaluació tecno-

lògica per al director executiu. Això va ser fins l’any 1997 quan va passar a ser director 

de recerca en els àmbits d’avaluació tecnològica, prospectiva tecnològica i desenvolu-

pament sostenible. El desembre de 2001 el Parlament flamenc el va nomenar primer 

director de l’Institut Flamenc d’Avaluació en Ciència i Tecnologia (viWTA). L’institut dóna 

suport al Parlament flamenc en les decisions relacionades amb la ciència i la tecnologia. 

El ViWTA duu a terme diverses tasques relacionades amb les repercussions socials del 

desenvolupament de la ciència i la tecnologia, com ara petites avaluacions per al Parla-

ment, avaluacions independents, organització del debat públic i social, anàlisi anual de 

les necessitats regionals d’R+D, recomanacions al Parlament i networking internacional. 

La missió del viWTA dóna molta importància a la integració de la participació pública en 

la presa de decisions parlamentàries.

Wolfgang Bibel

Actualment Wolfgang Bibel és professor emèrit d’Intellectics al Departament d’Informà-

tica de la Universitat Tècnica de Darmstadt. A més és professor adjunt de la Universitat 

de la Colúmbia Britànica, a Vancouver, Canadà. Compta amb més de 200 publicacions, 

incloent-hi uns 20 llibres, que tracten una varietat de qüestions en l’àmbit de la intel-

ligència artificial/intellectics i les seves aplicacions, així com anàlisis de previsió en ciència 

i tecnologia. És un dels fundadors de la intel·ligència artificial a Alemanya i Europa, i 

ha rebut nombrosos premis de diferents organitzacions, entre els més recents, el premi 

Herbrand de l’organització internacional de Deducció Automàtica. (CADE Inc).

Anja Boisen

La professora Anja Boisen va néixer a Copenhagen, Dinamarca, el març de 1967. Anja 

va realitzar un Màster en Física el 1993 a la Universitat de Roskilde, i el 1997 es va 

doctorar en Micromecànica per l’institut MIC de nanotecnologia i microtecnologia i 

l’empresa Danish Micro Engineering A/S. Des de 1997 ha estat professora adjunta de 

recerca al MIC, i des del gener de 1999 ha estat professora associada i cap de projecte 

del projecte Bioprobe. El gener de 2005 la van nomenar professora a temps complet i 
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cap del Departament d’Enginyeria de Nanositemes al MIC. Té profunds coneixements 

de micromecànica i nanotecnologia, i més de deu anys d’experiència en microfabricació 

i sensors cantilever. És coautora de més de 70 articles revisats per experts i nou aplica-

cions de patents. El seu grup està format per 15 investigadors i col·labora amb univer-

sitats europees i empreses daneses. El 1999 va aconseguir la beca FREJA per a dones 

líders en recerca (índex d’acceptació de menys del 3%) de la Fundació Danesa per a la 

Recerca per establir el seu grup. Des d’aleshores ha aconseguit finançament extern de 

diferents programes per a la recerca danesos i de la UE. L’any 2000 se li va concedir el 

premi AEG Electronics per una contribució extraordinària en l’àmbit electrotècnic, i actu-

alment és membre del Consell Danès per a la Recerca en Tecnologia i Producció. A més, 

és el membre danès de la Junta directiva de la xarxa europea d’Excel·lència anomenada 

Nano2Life i el 2004 va ser membre del Comitè Danès de Previsions en Nanotecnologia. 

És cofundadora de l’empresa Cantion A/S, que es va constituir l’any 2001.

Nick Bostrom

El doctor Nick Bostrom és director de l’Institut per al Futur de la Humanitat (FHI) de la 

Universitat d’Oxford. L’FHI és un nou institut de recerca interdisciplinari, que forma part 

de la Facultat de Filosofia i del centre James Martin 21st Century School d’Oxford. El 

doctor Bostrom té formació en física, neurociència computacional i lògica matemàtica, 

així com en filosofia. Ha ocupat càrrecs a la Universitat de Yale i a l’Acadèmia Britànica 

com a membre postdoctorat. Bostrom és un expert capdavanter en la pràctica, l’ètica i 

les conseqüències socials de la millora humana i de tecnologies emergents com ara la 

nanotecnologia i la intel·ligència artificial. La seva recerca també inclou els fonaments 

de la teoria de la probabilitat, metodologia científica i avaluació de riscos. Ha publicat 

més de 100 articles i tres llibres. Ha estat traduït a quinze llengües diferents.

Donald Bruce

El doctor Donald Bruce està doctorat en Químic i Teologia, i anteriorment havia treballat 

en la regulació sobre energia nuclear i riscos. Des de 1992 és director del Projecte sobre 

Tecnologia, Religió i Societat (SRT) de l’Església d’Escòcia, que es va posar en marxa el 

1970 per analitzar qüestions ètiques i socials en les tecnologies actuals i emergents. 

Va dirigir importants avaluacions pioneres sobre l’ètica dels animals i cultius modificats 

genèticament, la clonació i les cèl·lules mare, i és conferenciant habitual, escriptor i 

locutor de ràdio; des de l’any 2003 ha estudiat les qüestions ètiques de les nanotec-
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nologies. És membre de la Comissió ELSA de la xarxa d’excel·lència europea Nano2Life 

(de la Comissió Europea) i va redactar-ne l’estudi sobre l’ètica de la nanobiotecnologia. 

Està organitzant un grup de treball sobre l’ètica de la millora humana dins del programa 

NanoBioRAISE de la Comissió Europea. És membre del Comitè Assessor de l’Institut de 

Nanotecnologia i del Consell d’Investigacions en Ciències Físiques i Enginyeria del Regne 

Unit. Anteriorment havia estat membre del Comitè Escocès d’Assessoria per a la Cièn-

cia. Està molt implicat en el debat al Regne Unit sobre el paper de la participació pública 

en recerca i noves tecnologies.

Christopher Coenen

Christopher Coenen és científic polític i des de l’any 2002 és membre del personal cien-

tífic de l’Oficina d’Avaluació Tecnològica del Parlament alemany (TAB), gestionada per 

l’Institut d’Avaluació Tecnològica i Anàlisi de Sistemes (ITAS) dins del Centre de Recerca 

Karlsruhe. Treballa principalment en els àmbits de recerca dels aspectes socials, polítics 

i culturals de les TIC, la nanotecnologia i tecnologies convergents.

Domenico Coviello

Domenico Coviello, doctor en Medicina i genetista, és actualment cap del Laboratori de 

Genètica Mèdica, ICP- Milà, Itàlia (Mangiagalli Clinic, Hospital Universitari de Milà). Ha 

treballat a la Universitat de Mòdena (1998-2000), i a la Universitat de Gènova (1989-

1997). Ha dedicat les seves tasques de recerca principalment a activitats de laboratori 

(la citogenètica i la genètica molecular) i orientació en genètica, amb interès particular 

en la formació de professionals. Ha treballat en diferents laboratoris internacionals: 

Laboratori de Citogenètica (1978), del Guy’s Hospital Medical School, Londres; Escola 

de Patologia William Dunn (1984), Universitat d’Oxford; Departament de Genètica Mo-

lecular (1987-1988), Centre Oncològic MD Anderson,Universitat de Texas, Houston, Es-

tats Units; Divisió de Genètica Humana (1991), NICHD, NIH, Betesda, MD, Estats Units; 

Departament de Genètica (1995 i 1997), Harvard Medical School, Boston, MA, Estats 

Units.

Organitzador de la Conferència sobre Educació, Formació i Responsabilitats dels Asses-

sors Genètics no Metges (1997), de la Societat Europea de Genètica Humana (ESHG); 

coorganitzador del taller de la conferència de l’ESHG (2000) sobre la formació d’asses-

sors genètics no metges a Europa; membre del Comitè de Política Professional i Pública 

de l’ESHG; membre del Comitè d’Educació de l’ESHG.
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Hugo De Man

El doctor Hugo De Man, professor emèrit, era professor d’enginyeria electrònica a la 

Universitat Catòlica de Lovaina, des de 1976. El 1975 va ser professor visitant associat a 

l’UC Berkeley i impartia classes de física de dispositius i disseny de circuits integrats. Va 

començar la recerca sobre el desenvolupament de condensadors commutats de senyal 

mixt, i eines de simulació DSP, així com noves tecnologies per a circuits CMOS d’alta 

velocitat.

És cofundador d’IMEC (Centre Interuniversitari de Microelectrònica), i en va ser vicepre-

sident des del 1984 fins al 1995, encarregat de mètodes de disseny per a DSP i arqui-

tectures de xips per a les telecomunicacions. Des d’aleshores és investigador sènior de 

l’IMEC, i treballa en mètodes de disseny per a sistemes de baixa potència post-PC en 

tecnologies a escala nano.

El treball del seu equip de recerca a l’IMEC ha portat molts mètodes i eines innovadores 

en el camp de síntesis d’alt nivell, codisseny de hardware-software i disseny en C++, 

disponibles actualment per mitjà de diverses empreses derivades (spin-off). 

El 1999 va rebre el Premi al Reconeixement Tècnic de la Societat de Processament de 

Senyals de l’IEEE, el premi Phil Kaufman del Consorci EDA i la medalla d’or Golden Ju-

bilee Medal de la Societat de Sistemes i Circuits de l’IEEE. El 2004 va rebre els premis al 

reconeixement de la seva trajectòria professional de l’Associació Europea de Disseny i 

Automatització (EDAA) i de la Indústria Europea d’Electrònica, respectivament.

Hugo De Man és membre de l’IEEE i membre de la Reial Acadèmia de les Ciències a 

Bèlgica. Des de l’octubre de 2005 és professor emèrit de la Universitat Catòlica de Lo-

vaina.

Torsten Fleischer

Torsten Fleischer va estudiar Física a Berlín. El 1991 va entrar com a investigador júnior 

al Departament d’Anàlisis de Sistemes Aplicats del Centre d’Investigacions Nuclears de 

Karlsruhe. Des de l’any 1995 fins al 2000 formava part del personal de l’Oficina d’Ava-

luació Tecnològica del Parlament alemany (Bonn/Berlín) i des de l’any 2000 treballa com 

a científic sènior a l’Institut per a l’Avaluació Tecnològica i Anàlisi de Sistemes (ITAS), 

Centre d’Investigació de Karlsruhe. Des de l’any 2003 és coordinador de projecte de 

nanotecnologies a l’ITAS. Línies d’investigació: Investigació sobre avaluació tecnològica 

i innovació en els camps de nanotecnologies i energia, i tecnologies de nous materials 

(actualment treballa en els projectes d’avaluació tècnica NanoHealth, Contecs, NanoCa-

re i InnoMat). És autor i coautor de 4 llibres i uns 50 articles.
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Helge Ritter

El professor doctor Helge J. Ritter va estudiar Física i Matemàtiques a les universitats de 

Bayreuth, Heidelberg i Munic. Després del doctorat a la TU de Munic l’any 1988 i de di-

verses estades a la Universitat Tecnològica de Helsinki i a l’Institut Beckman de Tecnologia 

i Ciència Avançada a Urbana-Champaign (Illinois), va anar a la Universitat de Bielefeld, i el 

1993 va esdevenir-ne professor a temps complet. S’interessa fonamentalment pels principis 

de computació neuronal, concretament els sistemes d’autoaprenentatge i autoorganització, 

i la seva aplicació en visió artificial, control de robots, anàlisi de dades i interfícies interacti-

ves home-màquina. El 1999 Helge Ritter va rebre el premi d’investigació SEL Alcatel i l’any 

2001, el premi Leibniz de la Fundació Alemanya per a la Recerca (DFG).

George Robillard

El professor doctor G. T. Robillard és de nacionalitat nord-americana i ha treballat als 

Països Baixos des de l’any 1974. Abans d’incorporar-se a la facultat de Matemàtiques i 

Ciències Naturals de la Universitat de Groningen, va passar tres anys a la Universitat de 

Princeton i els Laboratoris Bell. Les seves línies d’investigació inclouen l’estructura i funció 

de les proteïnes transportadores de membrana i el disseny i l’ús de biomacromolècules 

en nanosistemes. Ha estat president del Departament de Química i director de l’Institut 

de Biotecnologia i Ciències Biomoleculars de Groningen. El 1999 va fundar la Fundació 

Tecnològica Biomade, un institut de recerca i l’any 2000 va ser cofundador d’Applied Na-

noSystems B.V., una societat limitada holandesa. Aquestes organitzacions se centren en 

la recerca en nanotecnologia i la seva comercialització, respectivament. Entre altres dis-

tincions, té la d’haver estat escollit membre de la Reial Acadèmia Holandes de les Lletres 

i les Ciències.

Jean Paul Van Bendegem

El professor doctor Jean Paul Van Bendegem és professor a complet a la Universitat Lliure 

de Brussel·les i professor a temps parcial a la Universitat de Gant. Com a matemàtic i filò-

sof, és responsable de cursos en lògica i filosofia de la ciència. També és director del Centre 

de Lògica i Filosofia de la Ciència (http://www.vub.ac.be/CLWF) i és editor de la publicació 

sobre lògica Logique et Analyse. Les seves línies d’investigació són la lògica, la filosofia de 

les matemàtiques, la filosofia de la ciència i les relacions entre ciència i societat. Actualment 

també és degà de la Facultat de Filosofia i Lletres a la VUB.
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Rinie van Est

Rinie van Est és físic i científic polític. Des de 1997 treballa a l’Institut Rathenau, l’organitza-

ció nacional belga per a l’avaluació tecnològica. Actualment la seva funció és fer de caçador 

de tendències en ciència, tecnologia i societat. També imparteix Avaluació Tecnològica i 

Previsió al Departament de Gestió Tecnològica a la Universitat Tècnica d’Eindhoven. Els seus 

projectes recents a l’Institut Rathenau tracten sobre nanotecnologia, neurociència, tecnolo-

gies convergents, intel·ligència ambiental i assistència sanitària, generació digital i biologia 

sintètica.
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