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1. Relació d'activitats 
 

a) Publicació de l’informe OEIAC 

 
L'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) presenta el seu treball 

"Intel·ligència artificial, ètica i societat: Una mirada i discussió a través de la literatura 

especialitzada i d'opinions expertes". 

 

En la primera part d'aquest treball hem realitzat una àmplia revisió de la literatura 

especialitzada, cobrint més de 130 publicacions entre textos acadèmics i científics, informes 

tècnics o d'investigació d'agències governamentals, empreses i associacions, així com articles 

periodístics. En la segona part, hem abordat el desenvolupament i impacte de la IA 

procedents de diferents àmbits, des de l'acadèmic a l'industrial i passant per l'administració 

pública i la ciutadania, mitjançant un total de 23 entrevistes que ens permeten conèixer 

diferents opinions i reflexions sobre l'actual desenvolupament i implantació de sistemes de IA 

tenint en compte diferents aspectes ètics, socials i legals. L’informe està disponible en català, 

castellà i anglès. 

 

 
Intel·ligència artificial, ètica i societat: Una mirada i discussió a 

través de la literatura especialitzada i d'opinions expertes 

Versió en català 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIA 

C_2021_cat-7.pdf 
 

 

 

 

 

 
 

Inteligencia artificial, ética y sociedad: Una mirada y discusión a 

través de la literatura especializada y de opiniones expertas 

Versión en castellano 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIA 

C_2021_cast-4.pdf 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_cat-7.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_cat-7.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_cast-4.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_cast-4.pdf
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Artificial Intelligence, Ethics and Society: An Overview and 

Discussion through the Specialised Literature and Expert 

Opinions 

English version 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIA 

C_2021_ENG-4.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publicacions en el Blog OEIAC 

 
Articles d'interès relacionats amb el tema de la intel·ligència artificial, ètica i societat fets per 

col·laboradors de l’OEIAC. 

 

● La IA a les sales de justícia: usos (ètics) i garanties (legals) 

Pere Simón Castellano, Professor Contractat Doctor de Dret Constitucional. 

Universidad Internacional de la Rioja UNIR. 

Data de publicació: 30/11/2021 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/18287 

 

● Som conscients de quan i on s’han d’establir criteris d’ètica en la IA? 

Elisabet Golobardes Ribé, Departament d'Enginyeria - Research Group on Data 

Science for the Digital Society, La Salle, Universitat Ramon Llull 

Data de publicació: 27/10/2021 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/17847 

 

● Intel·ligència Artificial i Ètica en el món de la gestió urbana de l’aigua 

Manel Poch, lequia (Laboratori Enginyeria QUímica I Ambiental), Universitat de 

Girona 

Data de publicació: 27/08/2021 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/17055 

 

● El reconeixement facial i la segona ondada de rendició de comptes algorítmica 

Albert Sabater, director de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de 

Catalunya 

Data de publicació: 22/07/2021 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16939 

 

● Quina intel·ligència artificial, i per a què? 

Albert Sabater, director de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de 

Catalunya 

Data de publicació: 5/05/2021 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16075 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_ENG-4.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Informe_OEIAC_2021_ENG-4.pdf
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/18287
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/17847
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/17055
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16939
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16075
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c) Recursos pedagògics 

 
Recursos educatius descarregables dirigits a adolescents, mares/pares i organitzacions 

educatives que faciliten l'aprenentatge sobre la intel·ligència artificial ètica. S'inclouen una 

sèrie d'infografies de resum sobre normatives globals i europees entorn de la IA. 
 

 

Títol Miniatura 

Pòster Intel·ligència Artificial Ètica (edats 

12-15) 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_D 

ocs/poster_ia_etica_oeiac.pdf 

 

 

Presentació Intel·ligència Artificial Ètica (edats 

12-15) 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_D 

ocs/Presentacion_Educativa_OEIAC_ia_etica-3. 

pdf 

 

 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/poster_ia_etica_oeiac.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/poster_ia_etica_oeiac.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Presentacion_Educativa_OEIAC_ia_etica-3.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Presentacion_Educativa_OEIAC_ia_etica-3.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Presentacion_Educativa_OEIAC_ia_etica-3.pdf
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Infografia sobre els sistemes d'IA considerats 

inacceptables segons la nova regulació de la IA 

a la UE (en català i castellà) 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_D 

ocs/fleet_prohibicio_ia-1-1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infografia sobre les recomanacions UNESCO al 

voltant de l’ètica en la IA 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_D 

ocs/RECOMANACIONS_ETIQUES_UNESCO 

2_.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d) Preguntes de cap de setmana 

 
Enquestes obertes dutes a terme el cap de setmana a través del nostre canal de Twitter sobre 

debats actuals entorn de la intel·ligència artificial. Cada pregunta es troba disponible en 

format pdf per a descarregar de manera gratuïta en la nostra pàgina web. 
 

 

 
 

Títol Enllaç 

Setmana 1 

Considereu que les màquines o robots que puguin 

pensar i prendre decisions, sovint conegudes com a 

intel·ligència artificial, ajudaran o perjudicaran a les 

persones en els propers 20 anys? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_1.p 

df 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/fleet_prohibicio_ia-1-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/fleet_prohibicio_ia-1-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/RECOMANACIONS_ETIQUES_UNESCO__2_.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/RECOMANACIONS_ETIQUES_UNESCO__2_.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/RECOMANACIONS_ETIQUES_UNESCO__2_.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_1.pdf
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Setmana 2 

Sabeu quins són els tipus de biaixos més comuns en 

les dades utilitzades per sistemes d'intel·ligència 

artificial? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_2.p 

df 

 
 

 

Setmana 3 

A què ens referim quan parlem de tenir agència en les 

dades (“data agency”) en el marc d’una intel·ligència 

artificial ètica? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_3.p 

df 

 
 

 

Setmana 4 

Sabeu que la intel·ligència artificial intervé cada 

vegada més en l’àmbit artístic? Aquesta setmana us 

volem preguntar la vostra opinió sobre qui hauria de 

recaure el crèdit d’un quadre o altre peça artística 

generada per intel·ligència artificial. Què us sembla? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_4.p 

df 

 
 

 

Setmana 5 

Imagineu que sou una persona que dissenya 

algoritmes, però no sabeu res més. No sabeu si sou 

rics o pobres. Tampoc coneixeu el vostre gènere, lloc 

de procedència, etc. Quin nom creieu que posaria 

aquesta persona a tots els seus algoritmes? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_5.p 

df 

 
 

 

Setmana 6 

Si no som capaços de contenir la pandèmia amb la 

propagació de les variants del SARS-CoV-2 en els 

propers mesos a diferents països europeus, creieu que 

s’haurien de canviar les estrictes normes de privadesa 

de la UE (GDPR) per fer una millor monitorització i 

control a través de tecnologies d’intel·ligència 

artificial? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_6.p 

df 

 
 

 

Setmana 7 

Mentre la intel·ligència artificial impacta les nostres 

vides, interaccions i entorns, en l’àmbit públic, privat 

i d’ONGs, s’està produïnt un debat intens sobre 

l’adopció de diferents principis ètics. Quin principi 

creus que és el més valorat en aquests àmbits? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_7.p 

df 

 
 

 

Setmana 8 

Molts algoritmes d’intel·ligència artificial en les 

xarxes socials estan entrenats per definir situacions o 

experiències com si fossin reals, fins al punt que són 

reals en les seves conseqüències. Quin teorema 

defineix molt bé aquesta situació de les xarxes 

socials? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_8.p 

df 

 
 

 

Setmana 9 

Fins a quin punt creieu que utilitzant algoritmes 

predictius i dades d’alta qualitat podem anticipar 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_9.p 

df 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_2.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_2.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_2.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_3.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_3.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_3.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_4.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_4.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_4.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_5.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_5.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_5.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_6.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_6.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_6.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_7.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_7.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_7.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_8.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_8.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_8.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_9.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_9.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_9.pdf
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esdeveniments vitals adversos com, per exemple, 

desnonaments o acomiadaments de la feina? 
 

 

Setmana 10 

Si les potències militars avancen amb el 

desenvolupament d'armes autònomes, una carrera 

armamentista mundial és pràcticament inevitable. 

Fins a quin punt esteu d'acord amb aquesta 

afirmació? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_10. 

pdf 

 
 

 

Setmana 11 

Les narratives de la intel·ligència artificial poden 

influir en les dinàmiques de preocupació i aspiració 

de la societat, en les formes i els contextos en què 

grups i individus prenen consciència i responen a la 

IA. Creieu que aquestes narratives se centren en ... ? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_11. 

pdf 

 
 

 

Setmana 12 

L’ús generalitzat de sistemes d’IA pot tenir 

conseqüències socials molt rellevants pel que fa a 

l’ocupació de les persones en el mercat de treball i al 

seu temps de lleure disponible. Quin escenari de futur 

considereu més probable? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_12. 

pdf 

 
 

 

Setmana 13 

Un nombre creixent d’empreses fan ús d'algoritmes 

d'aprenentatge automàtic per ajustar preus en temps 

real sobre l’oferta i la demanda. Creieu que l'ús 

d'aquests algoritmes augmenta o disminueix la 

competència de preus entre empreses? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_13. 

pdf 

 
 

 

Setmana 14 

L'ús de la IA en els sistemes de recomanació permet 

personalitzar molt més serveis a usuaris a través de 

preferències, interessos o comportaments prèviament 

observats. De quina forma valoreu aquesta 

personalització de serveis? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_14. 

pdf 

 
 

 

Setmana 15 

A l'obra "La fin de l'individu" (2019), G. Koenig 

argumenta que el principal problema que planteja la 

IA no és la destrucció de la humanitat (com alguns 

sostenen) sinó l'erosió de la nostra capacitat de judici 

crític. Hi esteu d'acord? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_15. 

pdf 

 
 

 

Setmana 16 

Que la IA sigui explicable (XAI en anglès) és 

essencial per comprendre, confiar adequadament i 

gestionar eficaçment els resultats de la IA. Quines 

són les raons que considereu més importants en 

l'anomenada "XAI"? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_16. 

pdf 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_10.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_10.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_10.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_11.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_11.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_11.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_12.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_12.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_12.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_13.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_13.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_13.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_14.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_14.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_14.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_15.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_15.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_15.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_16.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_16.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_16.pdf
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Setmana 17 

La Comissió Europea ha presentat recentment una 

proposta de regulació de la intel·ligència artificial 

que aborda els riscos de la IA en l’àmbit civil. 

Considereu que la proposta de marc jurídic sobre IA 

de la CE és ...? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_17. 

pdf 

 
 

 

Setmana 18 

Sabem que des d'edats joves adquirim una 

arquitectura de la vida social que inclou la 

identificació de grup, de rituals, d'afiliació, d'estatus i 

de poder (GRASP). Podem desenvolupar sistemes 

d’IA socialment intel·ligents fent ús d'aquests 

aspectes socials? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_18. 

pdf 

 
 

 

Setmana 19 

Sovint ens preguntem si els robots continuaran sent 

"màquines" o bé acabaran convertint-se en 

companys/es. Si és així, creieu que la gent començarà 

a dir que algú "ha conegut el teu robot" de la mateixa 

manera que es diu que "han conegut la teva 

mascota"? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_19. 

pdf 

 
 

 

Setmana 20 

Malgrat que el debat sobre els biaixos en les dades 

massives es centra en l’error de mesura, una font de 

biaix igualment important en el Big Data és l’error 

sobre els valors que falten. Sabeu què s’acostuma a 

fer amb aquests valors per mitigar biaixos? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_20. 

pdf 

 
 

 

Setmana 21 

El biaix cap a la publicació de resultats positius és un 

dels hàndicaps principals que tenim a l’hora de 

conèixer l’ús sostenible de la IA, especialment a llarg 

termini i en diferents contextos. En aquest sentit, 

considereu que la IA ajudarà o limitarà el compliment 

dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 

els 169 “targets” reconeguts a l'Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_21. 

pdf 

 
 

 

Setmana 22 

Aquesta setmana s’ha fet viral el jurament hipocràtic 

per a tecnòlegs i, a la vegada, la publicació d'un 

article que revela defectes i biaixos importants en 

més de 300 estudis mèdics que utilitzen ML per 

detectar i diagnosticar la COVID-19. Què ha fallat? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_22. 

pdf 

 
 

 

Setmana 23 

Mentre la IA s'utilitza cada vegada més per facilitar 

cerques de lloguers i compra d’habitatges, la 

discriminació en l’accés no ha desaparegut sinó que 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_23. 

pdf 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_17.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_17.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_17.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_18.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_18.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_18.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_19.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_19.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_19.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_20.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_20.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_20.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_21.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_21.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_21.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_22.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_22.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_22.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_23.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_23.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_23.pdf
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ha passat del biaix humà al biaix algorítmic. Pot la IA 

eliminar-lo i revertir la segregació que produeix? 
 

 

Setmana 24 

El camp de la IA experimenta una “crisi de la 

diversitat” ja que encara no ha estat capaç d’afrontar 

els reptes de diversitat existents en matèria de gènere, 

ètnia, geografia i interdisciplinarietat científica. 

Podem mitigar biaixos amb aquesta crisi? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_24. 

pdf 

 
 

 

Setmana 25 

Quan va arribar la Covid-19, vam començar a 

comprar coses que no havíem comprat mai o molt 

poc sovint, provocant un mal rendiment en molts 

sistemes d’IA degut a que les dades d’entrada 

diferien massa de les dades en què s’havien format. 

Quina teoria aborda que els individus sempre 

prendran decisions racionals, prudents i lògiques? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_25. 

pdf 

 
 

 

Setmana 26 

En l’actual paradigma de la predicció i de vigilància 

tech de “sobre la pell” i “sota la pell”, qui ens demana 

imaginar un futur on tothom haurà de portar “una 

polsera biomètrica que controla la temperatura 

corporal i freqüència cardíaca les 24 hores del dia”? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_26. 

pdf 

 
 

 

Setmana 27 

Esteu d’acord amb la següent afirmació? Les dades 

incompletes o amb poca informació són un problema. 

Però massa informació en les dades pot crear tantes 

preocupacions com poca informació. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_27- 

1.pdf 

 
 

 

Setmana 28 

Esteu d’acord amb la següent afirmació? La IA tindrà 

un impacte creixent en l'educació i formació de les 

persones però la seva adopció en les ciències de 

l'aprenentatge es massa lenta. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_28. 

pdf 

 
 

 

Setmana 29 

La informació sobre la localització dels nostres 

telèfons mòbils s’ha convertit en una pota important 

de la indústria d’IA a través de l’anomenada 

“Location Intelligence”. Creieu que aquestes dades 

de localització són sempre dades personals? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_29. 

pdf 

 
 

 

Setmana 30 

Esteu d’acord amb la següent afirmació? Sovint 

pensem en una solució d’IA i com aquesta es pot 

aplicar a diferents problemes, però també podem 

pensar al revés: començar amb diferents problemes o 

necessitats i aplicar IAs que ens puguin ajudar. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_30. 

pdf 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_24.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_24.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_24.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_25.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_25.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_25.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_26.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_26.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_26.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_27-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_27-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_27-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_28.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_28.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_28.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_29.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_29.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_29.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_30.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_30.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_30.pdf
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Setmana 31 

Creieu que la popularització d’ulleres de realitat 

augmentada ens ajudarà (e.g. a crear una memòria 

augmentada i recordar tot allò que fem, diem i 

escoltem), perjudicarà (e.g. en termes de privacitat i 

dependència cognitiva) o amdues coses? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_31. 

pdf 

 
 

 

Setmana 32 

Esteu d’acord amb la següent afirmació? Determinar 

una solució amb un algorisme no la fa 

automàticament fiable; de la mateixa manera que 

determinar una solució amb un algorisme no la fa 

automàticament injusta. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_32. 

pdf 

 
 

 

Setmana 33 

En una recent classificació de riscos globals 

relacionats amb la IA s’hi troba l’addicció 

generalitzada a les xarxes socials i a la realitat virtual, 

i per exemplificar-ho s’utilitza el que està succeint al 

Japó, on la generació Hikikomori es nega a tenir 

famílies. Ho considereu un risc plausible en el nostre 

context? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_33. 

pdf 

 
 

 

Setmana 34 

La Gran Bretanya, els Països Baixos i Letònia són 

exemples de països que ja han implementat o estan a 

punt d'utilitzar la IA en el sistema de justícia penal. 

Us preocupa la introducció de la IA en aquest àmbit? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_34. 

pdf 

 
 

 

Setmana 35 

Quina autora ha criticat recentment que els motors de 

cerca no ofereixen un terreny de joc igual per a totes 

les formes d'idees, identitats i activitats, i això s'ha de 

considerar un problema social real? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_35. 

pdf 

 
 

 

Setmana 36 

Quina autora ha criticat recentment que els motors de 

cerca no ofereixen un terreny de joc igual per a totes 

les formes d'idees, identitats i activitats, i això s'ha de 

considerar un problema social real? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_36. 

pdf 

 
 

 

Setmana 37 

Creieu que la Xina com a país signatari de les 

recomanacions UNESCO sobre ètica en la IA 

prohibirà el seu “Social Credit System” que avalua 

amb la IA activitat social, relacions interpersonals, 

consum i obligacions tributàries dels ciutadans? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_37- 

1.pdf 

 
 

 

Setmana 38 

Esteu d’acord amb l’ús creixent de la IA per 

examinar de manera conjunta el contingut de 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_38. 

pdf 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_31.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_31.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_31.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_32.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_32.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_32.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_33.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_33.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_33.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_34.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_34.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_34.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_35.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_35.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_35.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_36.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_36.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_36.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_37-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_37-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_37-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_38.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_38.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_38.pdf
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Curriculums Vitae i altra informació personal com el 

to de veu, llenguatge, gestos i expressions facials de 

les persones candidates a un lloc de feina? 
 

 

Setmana 39 

Creieu que les disposicions en matèria de drets i 

llibertats incloses en el Conveni Europeu dels Drets 

Humans i Carta Social Europea són suficients o calen 

nous drets i llibertats adaptats als reptes i oportunitats 

que planteja la IA? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_39. 

pdf 

 
 

 

Setmana 40 

Si necessiteu tractar l’ansietat en el futur és probable 

que el tractament no sigui a través d’una teràpia, sinó 

mitjançant un sistema de reconeixement d’emocions. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_40. 

pdf 

 
 

 

Setmana 41 

Esteu d’acord amb aquesta afirmació? Al món real 

tenim identitats i conseqüències per a les nostres 

accions que afecten la nostra reputació personal, però 

en el metavers no sabem si les persones són qui diuen 

ser o si són dignes de confiança. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_41. 

pdf 

 
 

 

Setmana 42 

El Parlament Europeu ha votat diferents opcions per 

regular els anuncis en línia en el que serà la Llei de 

Serveis Digitals. 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_42. 

pdf 

 
 

 

Setmana 43 

Entre els dilemes socials hi ha el que una persona no 

hauria de triar entre mantenir la seva feina i fer el 

correcte. Creieu que els desenvolupadors/res d’IA 

poden estar o es troben sovint en aquesta posició? 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OConte 

nt_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_43. 

pdf 

 
 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_39.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_39.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_39.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_40.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_40.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_40.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_41.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_41.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_41.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_42.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_42.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_42.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_43.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_43.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Preguntes_de_cap_setmana_-_43.pdf
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e) Fleets de Twitter 

 
Maquetació i publicació de diversos fleets per Twitter ampliant el contingut de les preguntes 

de cap de setmana. Les imatges es troben disponibles per la seva descàrrega en pdf i en 

català, castellà i anglès. 
 

 

Data Títol Miniatura 

20/01/2021 Data Agency 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/DATA-AGENCY-FLEET-S.pdf 

 

 

02/02/2021 Art i Intel·ligència Artificial 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/IA_ART_FLEET.pdf 

 

 

12/02/2021 Biaixos en dades 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/BIAXOS_FLEETS.pdf 

 

 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/DATA-AGENCY-FLEET-S.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/DATA-AGENCY-FLEET-S.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/IA_ART_FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/IA_ART_FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/BIAXOS_FLEETS.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/BIAXOS_FLEETS.pdf
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03/03/2021 Vel d'Ignorància 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/VEL-D-IGNORANCIA-FLEET.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/03/2021 Predicció en IA 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/PREDICCIO-IA-FLEET.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

14/04/2021 IA i Armes Autònomes 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/Fleets_-_armas_autonomas_v3-1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

23/04/2021 Nova Regulació Europea sobre IA 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent 

_Docs/fleet_prohibicio_ia-1.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/VEL-D-IGNORANCIA-FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/VEL-D-IGNORANCIA-FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/PREDICCIO-IA-FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/PREDICCIO-IA-FLEET.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Fleets_-_armas_autonomas_v3-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/Fleets_-_armas_autonomas_v3-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/fleet_prohibicio_ia-1.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/57/OContent_Docs/fleet_prohibicio_ia-1.pdf
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f) Cicle de Seminaris OEIAC 

 
L'OEIAC va iniciar el seu primer cicle de seminaris sobre “La intel·ligència artificial en la 

nostra vida quotidiana”, amb l’objectiu de realitzar divulgació i transferència de coneixement 

amb persones convidades d'arreu del món que treballen i promouen el desenvolupament d'una 

IA compatible amb les nostres normes socials i culturals, i centrada en les persones. Durant el 

cicle es van tractar diferents consideracions ètiques, socials i legals de la IA, com els biaixos 

en les dades, l'ètica en el disseny de sistemes d'IA, la protecció de dades i la privacitat o la 

modelització participativa, entre d'altres. Aquest cicle gratuït fou dirigit a tothom amb un 

interès sobre els riscos i oportunitats que representa la implantació cada vegada més 

generalitzada de la IA, amb seminaris en català, castellà i anglès. El cicle OEIAC fou 

retransmès en directe a través del canal YouTube de la Universitat de Girona. 

 
Persones inscrites al Cicle OEIAC: 113 persones 

Persones inscrites a l’Acte de Cloenda: 73 persones 
 

 
 

 

Pòster del Cicle de Seminaris 
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Exemple de cartelas de Youtube 
 

 
 

Títol Data Visualitzacions Enllaç 

 

Los sesgos en la web 

amb Ricardo 

Baeza-Yates 

10/05/2021 363 visualitzacions https://youtu.be/hgyKtW1T1Yg 

Ética relacional e 31/05/2021 348 visualitzacions https://youtu.be/mcWsUwt7IY8 

inteligencia artificial    

amb Lorena    

Jaume-Palasi    

Consideracions ètiques 14/06/2021 237 visualitzacions https://youtu.be/QVch4V8lcO4 

en el plantejament dels    

projectes d'IA amb    

Karina Gibert    

Responsible Machine 28/06/2021 265 visualitzacions https://youtu.be/TPRsdnzaZSg 

Learning amb Ariadna    

Font    

Protecció de dades, ètica 12/07/2021 164 visualitzacions https://youtu.be/435shB8yy00 

i intel·ligència artificial    

amb Joana Marí    

The AI4EU Observatory 13/09/2021 97 visualitzacions https://youtu.be/1Rfr6WlTrNs 

for Society and AI amb    

Àtia Cortés    

Privacidad es poder amb 27/09/2021 503 visualitzacions https://youtu.be/X_SxdsGfBr0 

Carissa Véliz    

Ètica per a robots que 25/10/2021 106 visualitzacions https://youtu.be/vAsKG5ASDMY 

ens cuiden amb Núria    

Vallès i Miquel    

Domènech    

Artificial 5/10/2021 94 visualitzacions https://youtu.be/m-5Kv2Q7pxE 

intelligence for    

assessment amb Petra    

Ahrweiler    

Cloenda Cicle de 11/11/2021 273 visualitzacions https://youtu.be/hf4qrlOIvPY 

Seminaris #OEIAC amb    

https://youtu.be/hgyKtW1T1Yg
https://youtu.be/mcWsUwt7IY8
https://youtu.be/QVch4V8lcO4
https://youtu.be/TPRsdnzaZSg
https://youtu.be/435shB8yy00
https://youtu.be/1Rfr6WlTrNs
https://youtu.be/X_SxdsGfBr0
https://youtu.be/vAsKG5ASDMY
https://youtu.be/m-5Kv2Q7pxE
https://youtu.be/hf4qrlOIvPY
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Joan Manuel del Pozo i 

Ulises Cortés 
 

 

Resum del Cicle de 

Seminaris #OEIAC 

12/11/2021 55 visualitzacions https://youtu.be/MVnT2a-AAFs 

 

 

 
 

g) Acte de Cloenda del Cicle OEIAC 

 
Vídeos de la presentació sobre l’Acte de Cloenda del Cicle de Seminaris, gravats al Centre 

Cultural La Mercè, amb els professors Ulises Cortés (Universitat Politècnica de Catalunya i 

Barcelona Supercomputing Center) i Joan Manuel del Pozo (Universitat de Girona), i 

l’escriptor Josep María Fonalleras (Universitat de Girona). 
 

 

Títol Data Visualitzacions Enllaç 

Presentació Cloenda del 

Cicle de Seminaris 

#OEIAC - Part 1 

8/10/2021 116 visualitzacions https://youtu.be/_vTsTI68Ack 

Presentació Cloenda del 

Cicle de Seminaris 

#OEIAC - Part 2 

20/10/2021 72 visualitzacions https://youtu.be/63q405cddg0 

Presentació Cloenda del 

Cicle de Seminaris 

#OEIAC - Part 3 

28/10/2021 51 visualitzacions https://youtu.be/h9ZXUm3rZSM 

    

h) Entrevistes treball OEIAC “Intel·ligència Artificial, Ètica i Societat” 
 

 

Títol Data Visualitzacions Enllaç 

Presentació del treball 

#OEIAC "Intel·ligència 

artificial, ètica i societat" 

23/09/2021 128 visualitzacions https://youtu.be/cg2eIVekBVA 

Pregunta 1: Sobre la 

primera paraula o 

qualificatiu quan diem 

IA #OEIAC 

21/09/2021 72 visualitzacions https://youtu.be/cmR2FyymRTw 

Pregunta 2: Sobre l’ètica 

en la IA (restricció, 

subobjectiu o principal 

21/09/2021 60 visualitzacions https://youtu.be/yF_LBzz9h88 

https://youtu.be/MVnT2a-AAFs
https://youtu.be/_vTsTI68Ack
https://youtu.be/63q405cddg0
https://youtu.be/h9ZXUm3rZSM
https://youtu.be/cg2eIVekBVA
https://youtu.be/cmR2FyymRTw
https://youtu.be/yF_LBzz9h88
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objectiu) #OEIAC 
 

Pregunta 3: Sobre si la 21/09/2021 44 visualitzacions https://youtu.be/kexJWM2q14Q 

IA debilitarà alguns    

hàbits, habilitats o virtuts    

#OEIAC    

Pregunta 4: Sobre si la 21/09/2021 20 visualitzacions https://youtu.be/uOzRcNFTPpM 

IA enfortirà alguns    

hàbits, habilitats o virtuts    

#OEIAC    

Pregunta 5: Sobre la 21/09/2021 18 visualitzacions https://youtu.be/vXRAblsnOtk 

perspectiva dels    

receptors d’IA #OEIAC    

Pregunta 6: Sobre 21/09/2021 25 visualitzacions https://youtu.be/GuIL0PuAcCI 

l’afectació de la IA a les    

generacions més joves    

#OEIAC    

Pregunta 7: Sobre la 21/09/2021 25 visualitzacions https://youtu.be/QlT4ba5K2bw 

geopolítica mundial de la    

IA #OEIAC    

Pregunta 8: Sobre qui ha 21/09/2021 21 visualitzacions https://youtu.be/EKWoErY0ozI 

de fer complir els    

estàndards ètics en la IA    

#OEIAC    

Pregunta 9: Sobre el 21/09/2021 19 visualitzacions https://youtu.be/mfm6xHDOLxk 

tipus de regulació en la    

IA #OEIAC    

Pregunta 10: Sobre la 21/09/2021 33 visualitzacions https://youtu.be/1mHHGMbk-20 

justícia i rendició de    

comptes en la IA    

#OEIAC    

Pregunta 11: Sobre el 21/09/2021 24 visualitzacions https://youtu.be/ARQbYmJ_kqc 

tipus d’algoritmes en la    

IA #OEIAC    

Pregunta 12: Sobre el 21/09/2021 19 visualitzacions https://youtu.be/-N8-l6x0GTk 

desenvolupament de la    

IA a llarg termini    

#OEIAC    

Pregunta 13: Sobre les 21/09/2021 27 visualitzacions https://youtu.be/pWDBI1f6k64 

oportunitats i riscos    

futurs #OEIAC    

https://youtu.be/kexJWM2q14Q
https://youtu.be/uOzRcNFTPpM
https://youtu.be/vXRAblsnOtk
https://youtu.be/GuIL0PuAcCI
https://youtu.be/QlT4ba5K2bw
https://youtu.be/EKWoErY0ozI
https://youtu.be/mfm6xHDOLxk
https://youtu.be/1mHHGMbk-20
https://youtu.be/ARQbYmJ_kqc
https://youtu.be/-N8-l6x0GTk
https://youtu.be/pWDBI1f6k64
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2. Relació d'activitats de col·laboració i suport 

 

Participació en diferents esdeveniments com conferències, debats o tallers sobre intel·ligència 

artificial, ètica i societat per a donar a conèixer l’OEIAC. 
 

 

Data Títol 

11/11/20 Participació en el debat inaugural “Smart Cities i Ciutadania Digital” – organitzat 

pel Centre de Visió per Computador al Palau Macaya. 

https://palaumacaya.org/es/p/5-convocatoria-debate-inaugural-smart-cities-y-ciudad 

ania-digital-_a13310543 

17/11/20 Ponència “IA i societat. L’ètica de la IA” – organitzat per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. 

http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi= 

10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8nci 

a%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administra 

ci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesP 

agament=E 

26/11/20 Conferència “A Tale at the Crossroads of Artificial Intelligence, Social Assessment 

and Demography” als Colloquium Series del Centre d’Estudis Demogràfics. 

https://ced.uab.cat/seminaris-i-activitats/albert-sabater-imparteix-la-conferencia-a-ta 

le-at-the-cro 

05/03/2021 Impartim la sessió “De la concepció a l’acció: Una aproximació a la pràctica de la 

IA ètica” dins la masterclass AI Ethics & Society organitzada per CIDAI-Everis. 

https://eurecat.org/es/calendario/cidai-masterclass-ai-ethics-society/ 

17/03/2021 Participem en la sessió “L’educació del futur: el paper dels sistemes d’Intel·ligència 

Artificial en l’aprenentatge” dins el cicle sobre la Governança de la Intel·ligència 

Artificial en el Món Post-COVID-19, organitzat pel Palau Macaya Fundació “La 

Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). 

https://eduardvallory.cat/leducacio-del-futur-el-paper-dels-sistemes-dintelligencia-ar 

tificial-en-laprenentatge/ 

18/03/2021 Participem en el workshop Applied Digital Rights Initiative organizat per Cities for 

Digital Rights, dins de la sessió de brainstorming d'idees sobre futures polítiques 

per a l'ús ètic del reconeixement facial a Barcelona. 

https://citiesfordigitalrights.org/cc4dr-convenes-applied-digital-rights-initiative 

26/03/2021 Impartim la sessió “IA ètica i centrada en les persones” dins el cicle webinars sobre 

intel·ligència artificial organitzats per la Cambra de Comerç de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya. 

https://www.cambradigital.cat/es/webinars-es/inteligencia-artificial-5-6-la-etica-de-l 

a-inteligencia-artificial 

https://palaumacaya.org/es/p/5-convocatoria-debate-inaugural-smart-cities-y-ciudadania-digital-_a13310543
https://palaumacaya.org/es/p/5-convocatoria-debate-inaugural-smart-cities-y-ciudadania-digital-_a13310543
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi=10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesPagament=E
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi=10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesPagament=E
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi=10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesPagament=E
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi=10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesPagament=E
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/ProgramaActividad.do?codi=10317&ambit=1&any=2020&edicio=1&nom=La%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20(IA)%20i%20el%20seu%20impacte%20en%20l%27Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica%20i%20en%20la%20ciutadania&ret=det&dadesPagament=E
https://ced.uab.cat/seminaris-i-activitats/albert-sabater-imparteix-la-conferencia-a-tale-at-the-cro
https://ced.uab.cat/seminaris-i-activitats/albert-sabater-imparteix-la-conferencia-a-tale-at-the-cro
https://eurecat.org/es/calendario/cidai-masterclass-ai-ethics-society/
https://eduardvallory.cat/leducacio-del-futur-el-paper-dels-sistemes-dintelligencia-artificial-en-laprenentatge/
https://eduardvallory.cat/leducacio-del-futur-el-paper-dels-sistemes-dintelligencia-artificial-en-laprenentatge/
https://citiesfordigitalrights.org/cc4dr-convenes-applied-digital-rights-initiative
https://www.cambradigital.cat/es/webinars-es/inteligencia-artificial-5-6-la-etica-de-la-inteligencia-artificial
https://www.cambradigital.cat/es/webinars-es/inteligencia-artificial-5-6-la-etica-de-la-inteligencia-artificial
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06/04/2021 Participació en la reunió d'experts en IA amb motiu Mesura de Govern d'IA de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/04/Mesura-de-Go 

vern-Intel-ligencia-artificial_cat-v2.47-ca-ES_.pdf 
 

13/04/2021 Participació al Workshop AI Ethics & Society organitzada per Everis i el Centre of 

Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) amb la ponència “Ètica 

i impacte social en el cicle operatiu de la IA responsable”. 

https://cidai.eu/es/workshop-ia-y-etica-operativizando-la-ia-responsable/ 
 

14/04/2021 Reunió amb la DG d’Innovació, Recerca i Cultura sobre la possible utilització de 

recursos pedagògics que està desenvolupant l’OEIAC. 
 

19/04/2021 Participació en la sessió sobre Ètica i IA en el sector turístic organitzada pel Clúster 

TIC Turisme amb la ponència “Consideracions ètiques i d’impacte social en el 

progrés de la IA”. 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/04/19/1253186/- 
 

27/04/2021 Participació en el podcast final sobre “La Governança de la Intel·ligència Artificial 

en el Món Post-COVID-19”, organitzat pel Palau Macaya Fundació “La Caixa”, 

l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i Globernance. 

https://palaumacaya.org/ca/p/la-gobernanza-de-la-inteligencia-artificial-en-el-mund 

o-postcovid19_c13504270 
 

20/05/21 Assessorament a l’equip AIMCAT per l’AI Song Contest. 

https://www.aisongcontest.com/ 
 

20/05/21 Entrevista amb Patrícia Ventura Pocino. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16265 
 

23/05/21 Reportatge de Joan Trillas del diari El Punt Avui titulat "El pla estratègic UdG 2030: 

La Suma d’Intel·ligències" i la creació de la càtedra Observatori d’Ètica en 

Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC). 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artifici 

al-etica.html 
 

24/05/21 Publicació de l’article d'opinió al Diari de Girona a càrrec de l'Albert Sabater. 

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-p 

ersones-52181561.html 
 

02/06/21 Reunió amb EXPAI 

https://expai.io/ 
 

09/06/21 Reunió amb Campus Robòtica UdG. 

https://www.udg.edu/ca/campusrobotica/ 
 

30/06/21 Reunió amb CIDAI / AI4Good – Comitè d’Ètica. 

https://cidai.eu/estrategia-i-coordinacio/ 
 

05/07/21 Participació en la reunió general CatNord del Col·laboratori Catalunya. 

06/07/21 Participació en mSchools EdChange “Humans i Màquines” 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/04/Mesura-de-Govern-Intel-ligencia-artificial_cat-v2.47-ca-ES_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/04/Mesura-de-Govern-Intel-ligencia-artificial_cat-v2.47-ca-ES_.pdf
https://cidai.eu/es/workshop-ia-y-etica-operativizando-la-ia-responsable/
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/04/19/1253186/-
https://palaumacaya.org/ca/p/la-gobernanza-de-la-inteligencia-artificial-en-el-mundo-postcovid19_c13504270
https://palaumacaya.org/ca/p/la-gobernanza-de-la-inteligencia-artificial-en-el-mundo-postcovid19_c13504270
https://www.aisongcontest.com/
https://www.udg.edu/ca/catedres/oeiac/detall-noticies/eventid/16265
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artificial-etica.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artificial-etica.html
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-persones-52181561.html
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-persones-52181561.html
https://expai.io/
https://www.udg.edu/ca/campusrobotica/
https://cidai.eu/estrategia-i-coordinacio/
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https://youtu.be/nMXNjowLZ2g 
 

07/07/21 Entrevista amb Lukas Tanzer (Vrije Universiteit Brussel, Belgium). 

10/07/21 Participació en Jove Campus Recerca de la Universitat de Girona. 

14/07/21 Reunió amb Espai Cràter (Olot). 

http://espaicrater.com/ 
 

20/07/21 Col·laboratori Catalunya Estiu. 
 

23/07/21 Ponència a la Caixa GICD Talks “Ética y Gobierno de Datos”. 

https://www.udg.edu/en/catedres/oeiac/detall-activitats/eventid/17012 
 

08/09/21 Reunió amb PDI de la UDG interessats en l’OEIAC 
 

14/09/21 Participació en AI & Big Data Congress en sessió “Ètica i AI for Good”. 

https://aicongress.barcelona/sessions/etica/ 
 

21/09/21 Presentació virtual de l’Informe OEIAC: “Intel·ligència artificial, ética i societat: 

Una mirada i discussió a través de la literatura especialitzada i d'opinions expertes”. 

https://youtu.be/cg2eIVekBVA 
 

25/09/21 "El Toc de Ciència", un festival de l’Associació Catalana de Comunicació 

Científica. 

https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-ga 

rrotxa/ 
 

21/10/21 Ponència a les XI Jornades R+D+I TIC Salut i Social. 

https://ticsalutsocial.cat/event/xi-jornades-rdi-tic-salut-social-3/ 
 

24/10/21 Participación en EducationalHack en AI&Music S+T+ARTS Festival 

https://aimusicfestival.eu/es/noticias/ai-and-music-hackathons-participa 
 

28/10/21 Col·laboratori CatNord d’i2CAT. 
 

11/11/2021 Acte de Cloenda del Cicle de Seminaris OEIAC amb la participació de Josep Maria 

Fonalleras, Joan Manuel del Pozo i Ulises Cortés en el Centre Cultural La Mercè, 

Girona. https://youtu.be/hf4qrlOIvPY 
 

12/11/21 Jornada “Ciutats i Cura: Oportunitats i reptes de la intel·ligència artificial”. en 

Debats en Treball Social i Política Social 2021. 

https://www.udg.edu/ca/campuscohesio/detall-noticies/eventid/17712 
 

https://youtu.be/nMXNjowLZ2g)
http://espaicrater.com/
https://www.udg.edu/en/catedres/oeiac/detall-activitats/eventid/17012
https://aicongress.barcelona/sessions/etica/
https://youtu.be/cg2eIVekBVA
https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-garrotxa/
https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-garrotxa/
https://ticsalutsocial.cat/event/xi-jornades-rdi-tic-salut-social-3/
https://aimusicfestival.eu/es/noticias/ai-and-music-hackathons-participa
https://youtu.be/hf4qrlOIvPY
https://www.udg.edu/ca/campuscohesio/detall-noticies/eventid/17712


21 

 

 

3. Premis i mencions 

Guanyadors del 1er Premi al millor treball de difusió 2021 de l’Associació Catalana 

d'Intel·ligència Artificial (ACIA) (https://www.acia.cat/ca/prize-to-the-best-difussion-work/). 

L'ACIA és una associació sense ànim de lucre per a la promoció de la Intel·ligència Artificial 

(IA) en la societat catalana. El seu principal objectiu és donar suport a la comunicació entre 

les persones i les organitzacions que participen en la IA i promoure la consciència social, 

cultural, científica, econòmica i governamental sobre la IA. Tenint en compte que la 

divulgació és un dels eixos centrals de l’OEIAC, com es posa de manifest a través de les 

seves línies estratègiques sobre la transferència de coneixement, manteniment de relacions 

amb organismes internacionals i col·laboració amb experts de tot el món, des de l'OEIAC 

volem expressar el nostre agraïment a l'ACIA per aquest reconeixement. El premi fou atorgat 

durant el 23è Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, que 

tingué lloc entre els dies 20-22 d'octubre a Lleida. 

 

4. Impacte als mitjans de comunicació, XXSS i altres 

a) Twitter 

 
El nostre compte de twitter @oeiac_udg es la nostra principal xarxa social, on comptem amb 

836 seguidors. A continuació us presentem algunes dades sobre el nostre recorregut des que 

vam crear el compte a finals de 2021 i fins a finals de 2022. El cicle de seminaris OEIAC 

(amb inici el mes de maig) i la presentació de l’informe “Intel·ligència Artificial, Ètica i 

Societat” (el mes setembre) han estat els principals catalitzadors de les tendències 

observades. 
 
 

 

1. Nombre tweets publicats i nombre de mencions durant l’any 2021 

https://www.acia.cat/ca/prize-to-the-best-difussion-work/)
https://ccia2021.udl.cat/
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2. Nombre de seguidors durant l’any 2021 
 

 

 

3. Nombre de visites al nostre perfil durant l’any 2021 



23 

 

 

 

 

 
 

4. Nombre d’impressions dels nostres tweets durant l’any 2021 
 

 

 

5. Localització dels nostres seguidors per països 
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b) Youtube 

 
Els nostres continguts de vídeo es troben inclosos al canal de Youtube de la UdG. Per això 

hem creat distintes llistes de reproducció amb els nostres continguts. Per una banda, la llista 

“Cicle de Seminaris OEIAC” compte tots els vídeos dels seminaris fets durant el cicle. Des 

de maig de 2021 i fins al 2022, els nostres seminaris han abastat gairebé les 2750 

visualitzacions. 

 

 
La llista de reproducció “Intel·ligència artificial, ètica i societat” compte totes les entrevistes 

dutes a terme durant el desenvolupament del nostre Informe OEIAC de posicionament. Des 

de la incorporació del primer vídeo el setembre de 2021 fins a l'any 2022, aquests recursos 

han sumat 535 visualitzacions. 
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Ambdues llistes de reproducció han sigut principals punts d’entrada d’audiència al canal de 

YouTube de la UdG en 2021 i han assolit més de 3020 impressions. 
 

 

 

 

 

 
c) Notícies relacionades amb l’OEIAC 

 
Aquest és el llistat dels mitjans de comunicació que ens han fet referència: 

 
Inici OEIAC 

 

● Aranda, X. (2020, 31 de desembre). Es presenta l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència 

Artificial. Xarxanet. 

https://xarxanet.org/informatic/noticies/es-presenta-lobservatori-detica-en-intelligencia-art 

ificial 

 

● L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), en marxa (2020, 

10 de desembre). Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya COEINF. 

https://enginyeriainformatica.cat/lobservatori-detica-en-intelligencia-artificial-de-cataluny 

a-oeiac-en-marxa 

 

● Cap a una intel•ligència artificial ètica. (2020, 30 de juny). Fulls d’Enginyeria. 

https://www.fullsdenginyeria.cat/cap-una-intelligencia-artificial-etica 

 

● El Govern i la UdG impulsen l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de 

Catalunya. (2020, 29 de juny). MetaData. 

https://www.metadata.cat/noticia/78/neix%20Observatori%20%C3%88tica%20Intel%C2 

%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20Catalunya%20generalitat%20universitat%20de%2 

0girona 

 

● Generalitat i UdG creen un observatori per estudiar la implantació de la intel·ligència 

artificial a la vida quotidiana. (2020, 29 de juny). TV3 Notícies. 

https://xarxanet.org/informatic/noticies/es-presenta-lobservatori-detica-en-intelligencia-artificial
https://xarxanet.org/informatic/noticies/es-presenta-lobservatori-detica-en-intelligencia-artificial
https://enginyeriainformatica.cat/lobservatori-detica-en-intelligencia-artificial-de-catalunya-oeiac-en-marxa/
https://enginyeriainformatica.cat/lobservatori-detica-en-intelligencia-artificial-de-catalunya-oeiac-en-marxa/
https://www.fullsdenginyeria.cat/cap-una-intelligencia-artificial-etica
https://www.metadata.cat/noticia/78/neix%20Observatori%20%C3%88tica%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20Catalunya%20generalitat%20universitat%20de%20girona
https://www.metadata.cat/noticia/78/neix%20Observatori%20%C3%88tica%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20Catalunya%20generalitat%20universitat%20de%20girona
https://www.metadata.cat/noticia/78/neix%20Observatori%20%C3%88tica%20Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia%20Artificial%20Catalunya%20generalitat%20universitat%20de%20girona
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https://www.ccma.cat/324/generalitat-i-udg-creen-un-observatori-per-estudiar-la-implanta 

cio-de-la-intelligencia-artificial-a-la-vida-quotidiana/noticia/3027781/ 

 
● Neix L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) (2020a, 29 

de juny). Catalunya News. 

https://www.catalunyanews.cat/noticies/neix-lobservatori-dtica-en-intelligncia-artificial-de 

-catalunya-oeiac 

 
● Neix l’Observatori d’ètica en intel·ligència artificial de Catalunya (2020b, 29 de juny). La 

Tecnòloga. 

https://tecnologa.cat/2020/06/29/observatori-etica-intelligencia-artificial-catalunya/ 

 
● Presentació de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. (2020, 26 de 

juny). Govern.Cat. 

https://govern.cat/salapremsa/convocatories/160737/presentacio-observatori-etica-intellige 

ncia-artificial-catalunya 

 
 

Entrevistes i aparicions de l’equip OEIAC 

 

● Els Debats en Treball Social i Política Social 2021 posaran el focus en les ciutats i les 

cures (2021, 10 de novembre). | Girona FM 92.7, Societat. 

https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=17755 

 

● Inscriu-te a la Lul·liana #TalentTIC online 2021 del 26 de novembre a les 18:30. (2021, 8 

de novembre). Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya COEINF. 

https://enginyeriainformatica.cat/inscriu-te-a-la-lulliana-talenttic-online-2021-del-26-de-n 

ovembre-a-les-1830/ 

 

● Crespo, C. (2021, 5 de novembre). Les consideracions tècniques i ètiques, clau en l’ús de 

la intel·ligència artificial en la salut pública, una de les principals conclusions de les 

jornades TIC Salut Social. Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar. 

https://mon.uvic.cat/fcsb/les-consideracions-tecniques-i-etiques-clau-en-lus-de-la-intellige 

ncia-artificial-en-la-salut-publica-una-de-les-principals-conclusions-de-les-jornades-tic-sal 

ut-social/ 

 
● Les consideracions tècniques i ètiques seran clau en l’ús de la intel·ligència artificial en 

l’àmbit de la salut pública | UMedicina. (2021, 29 d’octubre). UVIC-UCC, Facultat de 

Medicina. 

https://www.umedicina.cat/noticies/les-consideracions-t-cniques-i-tiques-seran-clau-en-l-s 

-de-la-intel-lig-ncia-artificial-en 

 
● Merin, E. (2021, 15 de setembre). L’impacte de la Intel·ligència Artificial passa per 

aliances que permetin avaluar conjuntament dades i informació [Comunicat de premsa]. 

Cidai. 

https://cidai.eu/limpacte-de-la-intelligencia-artificial-passa-per-aliances-que-permetin-aval 

uar-conjuntament-dades-i-informacio/ 

https://www.ccma.cat/324/generalitat-i-udg-creen-un-observatori-per-estudiar-la-implantacio-de-la-intelligencia-artificial-a-la-vida-quotidiana/noticia/3027781/
https://www.ccma.cat/324/generalitat-i-udg-creen-un-observatori-per-estudiar-la-implantacio-de-la-intelligencia-artificial-a-la-vida-quotidiana/noticia/3027781/
https://www.catalunyanews.cat/noticies/neix-lobservatori-dtica-en-intelligncia-artificial-de-catalunya-oeiac
https://www.catalunyanews.cat/noticies/neix-lobservatori-dtica-en-intelligncia-artificial-de-catalunya-oeiac
https://tecnologa.cat/2020/06/29/observatori-etica-intelligencia-artificial-catalunya/
https://govern.cat/salapremsa/convocatories/160737/presentacio-observatori-etica-intelligencia-artificial-catalunya
https://govern.cat/salapremsa/convocatories/160737/presentacio-observatori-etica-intelligencia-artificial-catalunya
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=17755
https://enginyeriainformatica.cat/inscriu-te-a-la-lulliana-talenttic-online-2021-del-26-de-novembre-a-les-1830/
https://enginyeriainformatica.cat/inscriu-te-a-la-lulliana-talenttic-online-2021-del-26-de-novembre-a-les-1830/
https://mon.uvic.cat/fcsb/les-consideracions-tecniques-i-etiques-clau-en-lus-de-la-intelligencia-artificial-en-la-salut-publica-una-de-les-principals-conclusions-de-les-jornades-tic-salut-social/
https://mon.uvic.cat/fcsb/les-consideracions-tecniques-i-etiques-clau-en-lus-de-la-intelligencia-artificial-en-la-salut-publica-una-de-les-principals-conclusions-de-les-jornades-tic-salut-social/
https://mon.uvic.cat/fcsb/les-consideracions-tecniques-i-etiques-clau-en-lus-de-la-intelligencia-artificial-en-la-salut-publica-una-de-les-principals-conclusions-de-les-jornades-tic-salut-social/
https://www.umedicina.cat/noticies/les-consideracions-t-cniques-i-tiques-seran-clau-en-l-s-de-la-intel-lig-ncia-artificial-en
https://www.umedicina.cat/noticies/les-consideracions-t-cniques-i-tiques-seran-clau-en-l-s-de-la-intel-lig-ncia-artificial-en
https://cidai.eu/limpacte-de-la-intelligencia-artificial-passa-per-aliances-que-permetin-avaluar-conjuntament-dades-i-informacio/
https://cidai.eu/limpacte-de-la-intelligencia-artificial-passa-per-aliances-que-permetin-avaluar-conjuntament-dades-i-informacio/
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● Un nou festival apropa la ciència als bars de la Garrotxa. (2021, 13 de setembre). 

Associació Catalana de Comunicació Científica. 

https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-garrotxa 

/ 

 
● Humans i Màquines: una perspectiva des de l’aprenentatge. (2021, juliol). mSchools. 

https://mschools.com/ca/event/humans-i-maquines-una-perspectiva-des-de-laprenentatge/ 

 

● Se acerca el “It’s My Turn”, el evento que abre las puertas al mercado laboral. (2021, 26 

de maig). La Vanguardia. 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210526/7482774/acerca-it-s-my-turn-ev 

ento-abre-puertas-mercado-laboral.html 

 
● TV Girona. (2021, 25 de maig). L’ENTREVISTA _ ALBERT SABATER _ 25/05/2021 

[Vídeo]. TV Girona A La Carta. 

https://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---albert-sabater---25052021 

 

● Sabater, A. (2021, 24 de maig). Intel·ligència Artificial al servei de les persones. Diari de 

Girona. 

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-persone 

s-52181561.html 

 

● Cicle «La governança de la intel·ligència artificial en el món post-covid-19», materials 

disponibles (2021, 17 de maig). ACUP. 

https://www.acup.cat/ca/noticia/cicle-la-governanca-de-la-intelligencia-artificial-en-el-mo 

n-post-covid-19-materials 

 

● Joan Trillas (2021, 3 de maig) Intel·ligència artificial ètica. El Punt avui, Ciència. Girona. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artificial-etic 

a.html 

 

● Ètica i Intel·ligència Artificial: Impacte en el sector turístic. (2021, 19 d’abril). ACCIÓ - 

Agència per la Competitivitat de l’Empresa. 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/04/19/1253186/- 

 
● Transversalitat en la recerca. (2021, 14 de gener). Universitat de Girona: Oficina 

d’Investigació i Transferència Tecnològica. 

http://udg-recerca.com/transversalitat-en-la-recerca 

● Martínez, N. (2020, 21 de desembre). Impacto, ética y regulación: tres cuestiones a 

considerar sobre el futuro que queremos en torno a la Inteligencia Artificial. 

CVCOutreach. http://www.cvc.uab.es/outreach/?p=2827 

https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-garrotxa/
https://www.accc.cat/2021/09/13/un-nou-festival-apropa-la-ciencia-als-bars-de-la-garrotxa/
https://mschools.com/ca/event/humans-i-maquines-una-perspectiva-des-de-laprenentatge/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210526/7482774/acerca-it-s-my-turn-evento-abre-puertas-mercado-laboral.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210526/7482774/acerca-it-s-my-turn-evento-abre-puertas-mercado-laboral.html
https://tvgirona.alacarta.cat/lentrevista/capitol/lentrevista---albert-sabater---25052021
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-persones-52181561.html
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2021/05/24/intelligencia-artificial-servei-les-persones-52181561.html
https://www.acup.cat/ca/noticia/cicle-la-governanca-de-la-intelligencia-artificial-en-el-mon-post-covid-19-materials
https://www.acup.cat/ca/noticia/cicle-la-governanca-de-la-intelligencia-artificial-en-el-mon-post-covid-19-materials
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artificial-etica.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/15-ciencia/1974246-intel-ligencia-artificial-etica.html
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/04/19/1253186/-
http://udg-recerca.com/transversalitat-en-la-recerca/
http://www.cvc.uab.es/outreach/?p=2827
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Notícies sobre l’Informe OEIAC 

 

● Avilés, G. J. A. (2021, 24 de novembre). Recursos para utilizar la Inteligencia Artificial en 

el periodismo. Universidad Miguel Hernández de Elche, Blog. 

https://mip.umh.es/blog/2021/11/24/recursos-para-utilizar-la-inteligencia-artificial-en-el-p 

eriodismo/ 

 

● Presentació de l’informe sobre intel·ligència artificial i ètica. (2021, 27 d’octubre). TIC 

Salut Social. 

https://ticsalutsocial.cat/noticia/presentacio-de-linforme-sobre-intelligencia-artificial-i-etic 

a/ 

 

● Presentación del informe «Inteligencia artificial, ética y sociedad» del Observatori d’Ètica 

en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC). (2021, d’octubre). Observatorio de 

Bioética y Derecho (OBD) de la Universidad de Barcelona. 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/presentacion-informe-inteligencia-artificial-etica-y 

-sociedad-oeiac 

 
● Presentació de l’informe sobre intel·ligència artificial i ètica. (2021, 23 de setembre). Salut 

/ IA. https://iasalut.cat/noticia/presentacio-de-linforme-sobre-intelligencia-artificial-i-etica/ 

 
● Un informe de l’OIEAC mostra l’impacte social que té la intel·ligència artificial. (2021, 

21 de setembre). Espai Mèdia. 

https://espai.media/noticies/un-informe-de-loieac-mostra-limpacte-social-que-te-la-intellig 

encia-artificial/ 

 
Notícies sobre el Cicle de seminaris i cloenda 

 

● La intel·ligència artificial i les seves (obscures) relacions amb el poder polític i militar | 

Agenda de Girona. (2021, novembre). Ajuntament de Girona. 

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=27699&ta=age 

 

● La intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana – Protecció de dades, ètica i 

intel·ligència articial. (2021, 28 de juny). Barcelondot. 

https://www.barcelonadot.com/la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la-nostra-vida-quotid 

iana-proteccio-de-dades-etica-i-intel%C2%B7ligencia-articial/ 

 

● I Cicle de Seminaris OEIAC: La Intel·ligència artificial en la Nostra Vida Quotidiana. 

(2021, 10 de maig). Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de 

Catalunya (COLPIS). 

https://www.colpis.cat/i-cicle-de-seminaris-oeiac-la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la- 

nostra-vida-quotidiana/ 

 

● La intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana. Los sesgos de la web. (2021, 8 de 

maig). Mussola. 

https://www.mussola.cat/2021/05/la-intelligencia-artificial-en-la.html?m=1 

https://mip.umh.es/blog/2021/11/24/recursos-para-utilizar-la-inteligencia-artificial-en-el-periodismo/
https://mip.umh.es/blog/2021/11/24/recursos-para-utilizar-la-inteligencia-artificial-en-el-periodismo/
https://ticsalutsocial.cat/noticia/presentacio-de-linforme-sobre-intelligencia-artificial-i-etica/
https://ticsalutsocial.cat/noticia/presentacio-de-linforme-sobre-intelligencia-artificial-i-etica/
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/presentacion-informe-inteligencia-artificial-etica-y-sociedad-oeiac
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/presentacion-informe-inteligencia-artificial-etica-y-sociedad-oeiac
https://iasalut.cat/noticia/presentacio-de-linforme-sobre-intelligencia-artificial-i-etica/
https://espai.media/noticies/un-informe-de-loieac-mostra-limpacte-social-que-te-la-intelligencia-artificial/
https://espai.media/noticies/un-informe-de-loieac-mostra-limpacte-social-que-te-la-intelligencia-artificial/
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=27699&ta=age
https://www.barcelonadot.com/la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la-nostra-vida-quotidiana-proteccio-de-dades-etica-i-intel%C2%B7ligencia-articial/
https://www.barcelonadot.com/la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la-nostra-vida-quotidiana-proteccio-de-dades-etica-i-intel%C2%B7ligencia-articial/
https://www.colpis.cat/i-cicle-de-seminaris-oeiac-la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la-nostra-vida-quotidiana/
https://www.colpis.cat/i-cicle-de-seminaris-oeiac-la-intel%C2%B7ligencia-artificial-en-la-nostra-vida-quotidiana/
https://www.mussola.cat/2021/05/la-intelligencia-artificial-en-la.html?m=1
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L’OEIAC en el marc de la Digital Catalonia Alliance 

 
● Ja en marxa la nova comunitat d’Intel·ligència Artificial de la Digital Catalonia Alliance, 

una iniciativa promoguda per Polítiques Digitals i que busca impulsar i dinamitzar els 

sectors digitals emergents. (2021, 23 de desembre ). i2CAT. 

https://i2cat.net/ja-en-marxa-la-nova-comunitat-intel%C2%B7ligencia-artificial-de-la-digi 

tal-catalonia-alliance-una-iniciativa-promoguda-per-politiques-digitals-i-i2cat-que-busca-i 

mpulsar-i-dinamitzar-els-se/ 

 
 

Entrevistes a persones col·laboradores 

 

● Bricollé, D. (2022, 10 de gener). Tres investigadors bagencs són entre els més referenciats 

a nivell mundial. Regió7. 

https://www.regio7.cat/bages/2022/01/10/tres-investigadors-bagencs-son-els-61433264.ht 

ml 

 
● Verdaguer, M. (2021, 2 de desembre). «La universitat ha d’ajudar a desenvolupar Girona 

com a territori referent en innovació». Empordà. 

https://www.emporda.info/educacio/2021/12/02/universitat-d-ajudar-desenvolupar-girona- 

60232554.html 

 

● Costa-Pau, M. (2021, 28 d’octubre). Joan Vergés: “Les càtedres són un antídot contra 

l’encarcarament de la universitat”. Ara. 

https://www.ara.cat/comarquesgironines/joan-verges-catedres-son-antidot-l-encarcarament 

-universitat_1_4163682.html 

 
● El euro digital y su contexto. (2021, 15 de setembre) El Confidencial, Blog. 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2021-09-16/euro-digital-contexto_3290 

275/ 

 

● Bruguera, L. (2021, 3 de setembre) “Que les dones no facin carreres tecnològiques no és 

una tria lliure”. El punt avui, Societat. Barcelona. 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1998007-que-les-dones-no-facin-carr 

eres-tecnologiques-no-es-una-tria-lliure.html 

https://i2cat.net/ja-en-marxa-la-nova-comunitat-intel%C2%B7ligencia-artificial-de-la-digital-catalonia-alliance-una-iniciativa-promoguda-per-politiques-digitals-i-i2cat-que-busca-impulsar-i-dinamitzar-els-se/
https://i2cat.net/ja-en-marxa-la-nova-comunitat-intel%C2%B7ligencia-artificial-de-la-digital-catalonia-alliance-una-iniciativa-promoguda-per-politiques-digitals-i-i2cat-que-busca-impulsar-i-dinamitzar-els-se/
https://i2cat.net/ja-en-marxa-la-nova-comunitat-intel%C2%B7ligencia-artificial-de-la-digital-catalonia-alliance-una-iniciativa-promoguda-per-politiques-digitals-i-i2cat-que-busca-impulsar-i-dinamitzar-els-se/
https://www.regio7.cat/bages/2022/01/10/tres-investigadors-bagencs-son-els-61433264.html
https://www.regio7.cat/bages/2022/01/10/tres-investigadors-bagencs-son-els-61433264.html
https://www.emporda.info/educacio/2021/12/02/universitat-d-ajudar-desenvolupar-girona-60232554.html
https://www.emporda.info/educacio/2021/12/02/universitat-d-ajudar-desenvolupar-girona-60232554.html
https://www.ara.cat/comarquesgironines/joan-verges-catedres-son-antidot-l-encarcarament-universitat_1_4163682.html
https://www.ara.cat/comarquesgironines/joan-verges-catedres-son-antidot-l-encarcarament-universitat_1_4163682.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2021-09-16/euro-digital-contexto_3290275/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2021-09-16/euro-digital-contexto_3290275/
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1998007-que-les-dones-no-facin-carreres-tecnologiques-no-es-una-tria-lliure.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1998007-que-les-dones-no-facin-carreres-tecnologiques-no-es-una-tria-lliure.html
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5. Pla d’actuacions 2022 

a) Posta en marxa de l’avaluació del model OEIAC 

a.1. Proposta de treball després d’un període de recerca i desenvolupament. 

a.2. Validació interna, externa i testeig en organitzacions públiques i privades. 

a.3. Presentació pública i difusió a través d’un entorn web i/o aplicatiu. 

a.4. Capacitació tècnica i organització de tallers de demostració i aplicació. 

 
b) Col·laboració internacional sobre iniciatives i avaluacions similars 

b.1. Cerca d’observatoris o estructures relacionades amb els usos ètics de la IA. 

b.2. Cerca de projectes de recerca relacionats amb l’avaluació ètica de sistemes d’IA. 

b.3. Intercanvis i “capacity-building” amb les estructures i projectes detectats. 

 
c) Organització del cicle de seminaris OEIAC i altres actuacions de transferència 

c.1. Jornades virtuals sobre ètica i societat, al voltant dels valors del model OEIAC 
(transparència, responsabilitat, privacitat, sostenibilitat, autonomia, seguretat i justícia). 

c.2. Altres actuacions dins i fora de l’Estratègia CATALONIA.AI. 

 
d) Accions de comunicació i difusió del propi observatori 

d.1. Plana web i xarxes socials. 

d.2. Presència en mitjans de comunicació. 

d.3. Publicacions derivades d’encàrrecs i projectes. 

 
e) Elaboració de recursos pedagògics per encàrrec de l’administració 

e.1. Presentacions, infografies i altres materials per escoles i instituts. 

e.2. Tallers i sessions de gamificació sobre oportunitats i riscos. 

e.3. Foment de bones pràctiques i guies curtes sobre usos ètics de la IA 

Calendari aproximat de les actuacions des de l’OEIAC per l’any 2022 

(En ombrejat més clar accions continuades) 
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