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TIC per a be o per a mal?

Anna Balletbo

Aci teniu representants de tots els sectors relacionats amb la Tecnolo-
gia, la informacio i la comunicacio.

Ells ens explicaran des de llur optica si els nous avancos en aquest camp
ho seran per a be o per a mal i millor encara com caldria enfocar el seu desen-
volupament per a tenir un TIC per a be.

Marti Verges

Hem aprofitat les possibilitats d'algunes tecnologies , com son les ener-
getiques . Les noves tecnologies posen en joc molts mitjans humans i mate-
rials. El sol fet que tirin endavant em fa pensar que alguna cosa han de tenir
de positiu . Crec que no es pot anar en contra del progres.

Claudi Alsina

Les matematiques avui permeten d'analitzar aspectes de la vida fins ara
inaccesibles a la ciencia , des dels processos de decisio fins al llenguatge ordi-
nari . Corn a universitari cientific, jo soc optimista pel que fa a les possibili-
tats que ofereixen les noves tecnologies , quant a noves carreres , noves espe-
cialitats , camps d'estudi , etc. En canvi , corn a ciutada em preocupa que
aquestes tecnologies tan potents es facin scrvir per a controlar la gent i la in-
formacio; des d'aquest punt de vista, em sembla que es urgent d'ordenar i
legislar adequadament sobre aquestes questions per tal de protegir la intimi-
tat i la Ilibertat de les persones.
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Cartes Ponsa

Jo soc aci en representacio del mon de la produccio, dels que apliquen
la tecnologia, oportunitat que agraeixo. Els tecnolegs tenim una greu res-
ponsabilitat en un mon molt dinamic, canviant, molt competitiu. Pero tam-

be els educadors hi tenen una responsabilitat: la d'encaminar els estudiants

perque assumeixin les consequencies socials de llur feina.

Josep Aguilar

Pcl que fa als avancos materials que ens aportaran les noves tecnolo-
gies, jo em sento optimista. Ara, em fa por 1'6s que hom en fara. Trobo pe-
rillos i absurd aquest deler de buscar aplicacions per les aplicacions, sense
demanar-se per que apliquem la tecnologia i en benefici de qui. Tambe tro-
bo perillos que hom planifiqui tant la recerca: trobo que la gent s'ha de po-
der moure amb plena llibertat per a especular, atacar els problemes que vul-
gui resoldre. La inspiracio, ja ve sola: el mon real continuament ens els pro-
posa, els problemes, i ens en demana solucions.

Anna Balletbo

Aixo em suggereix que haviem de parlar, potser, dels diners publics
que son els que paguen una gran part d'aquesta recerca. De 1'6s que se'ls
dona i de la responsabilitat de qui els reparteix i de qui els rep.

Ton Sales

Voldria comentar diverses coses que han anat sortint. Sobre la univer-
sitat: jo crec que to mes importancia que la gent no pensa. Podriem prendre
exemple de California: els anys 1860 hom hi va crear ]a primera explotacio

de vinva, i uns quatre anys mes tard la Universitat de California, estatal, ja
fundava una sucursal a Irvine per a estudiar ]a planta, Cl seu creixement, les
seves malalties, etc. M'anima de veure que tambe aci, a la UCE, hi ha cursos
i col-loquis sobre com evitar que les gelades facin malbe els ametllers. Es
aixo el que la universitat pot fer, resoldre problemes que hi ha a la realitat.

Igualment van feral segle XVIII els empresaris catalans d'indianes: com que
enlloc no es podia aprendre l'ofici, enviaren els fills a estudiar a Montpeller.

Sobre els problemes etics de la ciencia cal recordar que no son cosa d'avui:
nomes penseu amb Galileo o Faraday, i llur relacio amb Testament militar
de llurs epoques. Una altra cosa: podem demanar-nos si el TIC produeix

[Butll. Soc. Cat . Cicn.], Vol. VI11, 1986



TAULA RODONA 75

confianca o por. Em fa 1'efecte que caldria calmar els anims de la gent, que

no tingui terrors, que no es vegi suplantada per robots, per exemple. Els

cientifics nomes podem calmar, pero no donar seguretat. Aixo ultim es an-

ticientific: si alguna cosa es, la Ciencia, es un sistema de dubtes i de precau-

tions, no de creences cegues. Els cientifics no hem de predicar, nomes in-

formar. Epicur deia que la filosofia no ha de fer altra cosa sing alliberar els

homes de llurs pors. En l'estudi de la intel1ligencia, per exemple, tot just co-

mencern a saber que es, a fer un mapa d'un terreny desconegut, a distingir

quines coses son intel1ligents i quines no tant. Tambe voldria comentar co-

ses que hom ha dit a les conferencies. Sobre la d'en Ramon Lopez de Man-

taras, alto que se'n despren, em sembla, es el gran poder de la iniciativa: Val

mes equivocar-se que no pas no fer res, i perdre tots els tren. De la d'en

Claudi Alsina es despren que els cientifics han apres la virtut de la modestia,

i que la Ciencia to limits. De la d'cn Josep Aguilar crec que cal destacar la ne-

cessitat de la informacio, per a donar tranquil-litat.

Cartes Ponsa

Els tecnolegs no desconfien de la universitat, i mes en aquest moment

historic en que correm el perill de perdre el tren de les noves tecnologies. La

recerca de base ha estat poc conreada a les nostres universitats; caldria que

la industria col labores amb la universitat des de dintre. Es molt important

que hi hagi una autentica simbiosi industria-universitat.

Teresa Riera

I que en penseu, de la introduccio de les noves tecnologies en 1'ensen-

yament secundari?

Claudi Alsina

Jo crec que la introduccio de les noves tecnologies en l'ensenyament se-

cundari pot portar molts beneficis, pero abans cal reciclar el professorat. Si

no, hom corre el perill de desvirtuar-ho.

Ramon Lopez de Mantaras

Hi estic d'acord. pero trobo que seria un error introduir-les com a sub-

jecte d'estudi.
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Ensenyant de BUP (del public):

Coro a ensenyant de BUP crec que hi ha una tasca important a fer de
sensibilitzacio i divulgacio de tot aquest camp.

Ton Sales

A mi em fa 1'efecte que podriem distingir diversos factors en un bon en-
senyament: la naturalitat, l'interes de 1'alumne i la qualitat dels ensenyants.
No sabem ben be quina es la bona dosificacio, pero si que crec que no es pas
imprescindible la infrastructura. Tenim exemples historics de grans tradi-
cions (la dels logics polonesos, per exemple) que comen4aren amb una saba-
ta i una espardenya, o amb xerrades al cafe. Potser, si haguessim de resumir-
ho tot en una Bola paraula, la paraula adequada fora sinergia: allo que fa que
dos mes dos facin cinc.

Albert Sanfeliu

Trobo que les carreres son molt rigides, aci a Europa. Als USA la cosa
es molt mes flexible. Aquesta falta de flexibilitat ens obliga a reciclar-nos
cada vegada que hi ha canvis.

Marti Verges

Estero passant d'una universitat napoleonica a una altra segons el mo-
del america, o sigui que aquesta flexibilitat ja vindra sola. A mi m'agrada que
aqui no hagim fet gaire futurologia. En congressos en que jo he estat on s'ha
parlat del futur, els fets han desmentit les prediccions molt rapidament. Hi
pot haver encara molts canvis i continua existint un cert rise de mal us de les
noves tecnologies.

Albert Sanfeliu

Jo crec en la capacitat de la gent per a adaptar-se al canvi provocat per
les noves tecnologies.

Ton Sales

A mi m'agrada de fer notar els aspectes imprevisibles del futur. Per
exemple, 1'any 1912 quan les fabriques Ford comencaven a produir en cade-
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na, els periodistes d'una revista de ciencia-ficcio ens pintaven una ciutat del

futur on els dirigibles i les maquines de vapor eren els medis de transport ha-

bituals. 0 tambe, els anys 60, els economistes no citaven la informatica com

a camp d'inversio; la realitat ha estat totalment diferent a aquelles previ-

sions.

Anna Balletb6

Malgrat les dificultats de fer previsions, que apuntava en Ton, jo

m'atreveixo a preveure un bon futur i una continuacio al nostre seminari so-

bre el TIC, i us convoco per aixo a un nou seminari a la UCE del proper

curs. Crec que 1'experiencia d'aquestes jornades ha estat enriquidora. Ha

estat una trobada sense complexos, sense tendencies a !'autoflagel•lacio, ans

al contrari, plenes d'esperanca i abocades al "som-hi". Per a acabar, em cal

donar les gracies a tots els participants, als organitzadors i als patrocinadors

del nostre seminari sobre Tecnologia, Informacio i Comunicacio. Gracies i

fins a !'any vinent.
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