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Els reptes de la Humanitat en una societat que avança tecnològicament a
passos agegantats ha estat un dels eixos de la conferència «Humans o
posthumans?» que ha fet a l’Aula d’Extensió Universitària de Calella el
doctor en Biologia i màster en Lideratge i Gestió de la Ciència, Miquel-Àngel
Serra.

Segons Serra, les noves tecnologies emergents no són ni bones ni dolentes,
només dependrà de l’ús que en fem. Poden, diu Serra, comportar riscos i davant
d’això es plantegen interrogants com ara on s’han de posar límits o quins són els
valors que ens fan més humans.

Miquel-Àngel Serra, que recull aquestes reflexions juntament amb Albert Cortina
al llibre ¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento
humano, editat per Fragmenta, creu que no s’ha fet un debat a nivell de país
sobre cap a on va la Humanitat amb els reptes tecnològics: “Cap a on va l’ésser
humà, cap a on va la Humanitat sobretot tenint en compte les noves tecnologies que
tenim a l’abast i que cada any ens sorprenen. Hi ha un debat social suficient per saber
quins són els valors que ens fan realment humans, quins són els límits, els riscos, cap
a on volem anar?”.

Miquel Àngel Serra ha fet aquestes reflexions davant dels assistents a l’Aula

Baixa el fitxer

CALELLA MAGAZINE

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

https://www.recambiosmovil.com/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


 POTSER T'INTERESSA

d’Extensió Universitària de Calella.

   

COMPARTIR

+ 0 0 0
METEO: 13,6 ºC - 71,0% H

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://papereriaroger.com
https://www.facebook.com/Caf%C3%A8Club-Les-Palmeres-1798825080344404
http://www.radiocalella.cat/programes/informatius/
http://www.radiocalella.cat/audios/
http://www.radiocalella.cat/videos/
http://www.radiocalella.cat/especials/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/

