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El cicle de seminaris OEIAC 2022 sobre IA i presa de decisions ètiques ha establert
un diàleg i reflexió oberta sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús i abús de la IA
per part d’organitzacions públiques i privades: des del paper de la IA en les
democràcies, passant per qüestions de caire sociotècnic com la transparència i la
justícia en la presa de decisions automatitzades, o tenint en compte l’impacte
d’aquestes en poblacions vulnerables en el context més proper i en d’altres més
autocràtics. Per la cloenda del cicle, Ramon López de Mántaras i Marina Garcés
debatran i aprofundiran en les mirades micro i macro així com en la perspectiva crítica
ineludible que acompanya una evolució accelerada de la tecnologia en general i de la
IA en particular



RAMON LÓPEZ DE
MÁNTARAS

Ramon López de Mántaras Badia és Professor
d'Investigació (emèrit) de l'CSIC a l'Institut
d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA), del
qual fou fundador i Director. També és Professor
Visitant Distingit de la University of Technology
Sydney i de la Western Sydney University. És
pioner de la Intel·ligència Artificial (IA) a Espanya i
Europa. Enginyer Tècnic en Electrònica per la
Universitat de Mondragón, Doctor en Física
(especialitat Automàtica) per la Universitat Paul
Sabatier de Tolosa (França), "Master of Science"
en Informàtica per la Universitat de Califòrnia-
Berkeley (EUA) i Doctor en Informàtica per la
Universitat Politècnica de Catalunya. 

Autor de més de 300 treballs científics i del llibre
de divulgació “Inteligencia Artificial" dins de la
col·lecció de llibres del CSIC "Qué Sabemos de"
de l'editorial “Los Libros de la Catarata”. 

És membre d'honor de EurAI (Associació Europea
d'Intel·ligència Artificial) i membre numerari de
l'Institut d'Estudis Catalans. És també membre de
diferents comitès assessors per a institucions
públiques i privades amb seu als EEUU i a Europa
(en particular per als governs Alemany i Francès)
sobre temes relacionats amb la IA i va coordinar
en grup de treball que va elaborar l'Estratègia
d'Investigació en IA del Ministeri de Ciència de
Govern Espanyol. Actualment investiga en
raonament per analogía, en tècniques
d'aprenentatge automàtic en robots humanoides i
en creativitat computacional
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MARINA GARCÉS Marina Garcés és filòsofa i després de quinze
anys com a professora titular de filosofia a la
Universitat de Saragossa, actualment és
professora a la Universitat Oberta de Catalunya,
on dirigeix el Màster de filosofia pels reptes
contemporanis i el grup de recerca MUSSOL.

És autora dels llibres En las prisiones de lo posible
(Bellaterra, 2002), Un mundo común (Bellaterra,
2013), Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg,
2015), Fora de classe, Textos de filosofia de
guerrilla (Arcàdia, 2016), El compromís (CCCB,
2013) i, recentment, Humanitats en acció (Raig
Verd, 2018) i Nova il·lustració radical (Anagrama,
2017), assaig guardonat amb el premi Ciutat de
Barcelona en la categoria d'Assaig, Ciències
Socials i Humanitats el 2017. Els seus darrers
llibres són Escola d'aprenents (Galaxia Gutenberg
2020), que desenvolupa una mirada sobre
l'educació, l'aprenentatge i la imaginació, i Males
companyies (Galaxia Gutenberg, 2022). 

El pensament és la declaració d'un compromís
amb la vida com un problema comú. Per això ha
fet de la seva filosofia una pràctica
d'experimentació col·lectiva, a través de diferents
projectes, com Espai en Blanc i col·laboracions
amb institucions i escoles locals i internacionals. 
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http://www.espaienblanc.net/

