
LA RESPONSABILITAT 
SOCIALDELS 

PROFESSIONALS DE LA 

, etica professional es 
planteja sovint en ter
mes de responsabilitat. 
La noció de res
ponsabilitat va lligada 
al poder, i 1'increment 

del poder tecnologic ha produ"it un 
augment de les responsabilitats 
socials, professionals, legals, 
moral s i religioses deIs que treballen 
en 1'ambit de la tecnociencia. Com 
indica el títol, ens fixarem en les 
responsabilitats de caire social. 
Primerament, observarem la seva 
evolució historica tant entre els 
científics com entre els tecnics o 
enginyers. Després ens aturarem 
en els codis d' etica professional i 
mostrarem un parell d' exemples de 
conflictes etics associats a la 
responsabilitat social. Finalment, 
exposarem quatre postures típiques 
enfront de la responsabilitat social. 

Aquest escrit és, de fet, una 
continuació logica del publicat al 
número 5 de BURAN, titolat 
«Qüestions etiques entorn de la 
ciencia i la tecnologia». Allí 
s' exposava el marc general, comú a 

CLIMENT NADEU és professor del 
departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions. Imparteix docencia en 
l'assignatura Processament deZ Senyal a 
l' ETSETB, i fa recerca en el Tractament de 
ZaPar/a. 

'" CIENCIAILA 
TECNOLOGIA 

CHment Nadeu 

tots els membres de la societat, 
mentre que ací l' objecte de reflexió 
etica és la propia tasca del 
professional del ramo 

EL SENTIT DE 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
DEL S CIENTÍFICS 

la s'ha dit que la realitat de la 
tecnociencia ha practicament 
eliminat el científic pur, si és que 
mai havia 

basica del científic és la de fer 
avans;ar la ciencia. 1 és també el seu 
dret, que ha de poder exercir 
lliurement, sense cap ingerencia 
social, religiosa o política. Es la 
postura de Galileu i de la 
Il.lustració. 

Tot i que en epoques anteriors 
al naixement de la ciencia moderna 
ja havien existit pensadors com 
Arquímedes o Leonardo da Vinci 
que preferien no divulgar alguns 

deIs seu s treballs 
existit. Tan
mateix, per 
r a o n s 
d' ex posició i 
seguint a 
Mitcham, se
pararem els pro
fessionals 
d'aquest camp 
en dos grups: els 
que treballen 

En el seu inici, els codis 
de deures de les 

per por d'un mal 
ús -de tipus mili
tar-, no és fins 
després de la 
Segona Guerra 
Mundial que es 
comens;a a 
qüestionar 
seriosament el 
criteri de bondat 
intrínseca de la 
ciencia. 

associacions d' enginyers 
es dedicaven basicament 
a regular les relacions 

deIs tecnics amb 
l'organització en la que 

treballaven. 
més en la 
recerca del 
coneixement i 
els que 
desenvolupen aplicacions. Aquest 
apartat esta dedicat als primers. 

D' acord amb el criteri que ha 
estat predominant a la ciencia mo
derna, aquesta s' arrela en la veritat 
i, per tant, és essencialment benefi
ciosa per a la societat. Com a 
conseqüencia, la responsabilitat 

Inicialment, 
alguns científics 
relacionats amb 

l' energia nuclear, conscients deIs 
efectes potencialment negatius deIs 
seus treballs, senten que se'ls han 
ampliat les responsabilitats, per la 
qual cosa formen una associació 
que es preocupa per l' educació de 
la població i per passar el control de 
la recerca al camp civil. 
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És interessant observar la pos
tura personal de N. Wiener, el pare 
de la cibernética. L'any 1945, ell 
afirmava: "He pensat seriosament 
en la possibilitat de deixar córrer 
les meves activitats científiques 
productives perque no conec cap 
manera de divulgar les meves 
innovacions sense 

mateixos científics es comencen a 
qüestionar el seu dret a fer una 
recerca sense restriccions i fins i tot 
han comen<;at a sorgir veus critiques 
demanant un nou tipus de ciencia. 

EL SENTIT DE 
RESPONSABILIT A T DOCIAL 

DEL S 
que vagin a parar a 
males mans". 
Wiener estava 

De totes mane res, és 
molt estesa entre els 

ENGINYERS 

L a 
pensant en dues 
possibles males 
utilitzacions de les 
tecnologies de la 
informació: les ar
mes i 
l' automatització in-

científics la convicció 
de la capacitat 

professió 
d' enginyer neix 
lligada al disseny 
i construcció 
d' artificis de gue
rra. Una mostra 

d' autoregulació de la 
natura. 

dustrial que crea 
atur. Wiener va 
moure's per oposar-se a aquests 
mals que ell veia. Pero, com diu 
Roszak, la contradicció de Wiener, 
que és bastant generalitzable, rau 
en el fet que les mateixes "males 
mans" que denuncia són les que 
van fer possible el naixement de la 
cibernetica i les TIC. 

Aquests científics no 
qüestionaven la bondat incondicio
nal de la recerca científica sinó tan 
soIs algunes de les seves 
aplicacions. Pero durant els anys 
setanta té lloc un canvi significatiu 
que sí la qüestiona. El problema de 
la contaminació del medi ambient 
es va fent més pales i no pot ser 
redu"it, com el problema de l' energia 
nuclear, desmilitaritzant la ciencia 
o augmentant-ne el control 
democdltic. I encara més, els 
aven<;os de l' enginyeria genetica 
plante gen qüestions tan serioses que 
alguns científics proposen renun
ciar, almenys temporalment, a certs 
tipus de recerques. 

De totes maneres, és molt 
estesa entre els científics la 
convicció que la capacitat 
d' autoregulació de la natura com
pensa els desencerts de 1'home. De 
fet, la ciencia moderna esta basada 
en "una fe en l' elasticitat i fins i tot 
la benvolencia de la natura". Avui, 
pero, aquesta fe és posada en 
qüestió, sobretot pels aven<;os en 
l' energia nuclear i en la 
recombinació de l' ADN. Els 
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encara actual 
d' aquest lligam 
original és ellloc 

capdavanter que l'École 
Politechnique ocupa entre les 
escoles tecniques franceses; va ser 
fundada per N apoleó a finals deIs 
segle XVIII i encara pertany al 
Ministeri de Defensa. 
Posteriorment, els enginyers van 
passar a dependre també de 
l' administració civil per a la 
construcció de les grans obres 
públiques des del segle XVIII. 
Tanmateix, la paraula 
responsabilitat no va entrar a for
mar part del vocabulari deIs 
enginyers fins a finals del segle 
XIX i principis del XX, quan 
s' incrementa el seu nombre i es 
comen<;a a ampliar el seu poder 
tecnologic, augmentant 
corresponentment les 
contradiccions entre ells i els seu s 
superiors. 

El professional necessita un 
ideal per al qual sentir-se responsa
ble. Els metges tenen la salut, els 
advocats, la justícia. Els enginyers 
d'aquell moment historic van ela
borar un ideal segons el qual ells 
eren els "sacerdots del 
desenvolupament material" i els 
"guies del progrés de la humanitat". 
Entre les dues guerres mundials, 
aquesta ideologia va cristal.litzar 
en el moviment de la tecnocracia, 
que va fracassar com a for<;a políti
ca explícita, pero que encara conti
nua servint d'inspiració a molts 
polítics. S'havia comés un excés 

d'atribució de 'responsabilitat i 
s'havia de reconeixer que 1'ambit 
de responsabilitat deIs enginyers és 
molt més limitat, més tenint en 
compte que el treball de l' enginyer 
s'inscriu generalment dins d'una 
organització (administració, em
presa, etc.). 

Així veiem com, mentre els 
científics han vist ampliar-se 
l' ambit de les seves responsabilitats 
en aquests darrers decennis, els que 
treballen en el camp deIs 
desenvolupaments tecnics han 
contemplat un canvi més aviat en 
sentit contrario Els resultats finals 
de la recerca de caire més basic no 
poden ser previstos tan facilment 
com els de la recerca aplicada i aixo 
fa que la conscienciació del científic 
respecte de la seva responsabilitat 
social sigui més dificultosa que la 
de l' enginyer. De fet, els científics 
no disposen de cap codi etic 
professional explícit. En canvi, 
diverses associacions d'enginyers i 
tecnics han elaborat els seus propis 
codis i el debat etic s'intensifica a 
mesura que es pren més consciencia 
del poder de la tecnologia sobre 
l'home i la societat. 

CODIS DEONTOLOGICS DELS 
ENGINYERS 

En el seu inici, els codis de 
deures de les associacions 
d'enginyers es dedicaven 
basicament a regular les relacions 
deIs tecnics amb l' organització en 
la que treballaven. El tipus de 
mentalitat subjacent a aquest fet 
explica que.. el moviment de la 
tecnocracia s' orienté s 
conservadorament. En els darrers 
decennis, tanmateix, han anat 
apareguent codis d'etica que 
incideixen també en les obligacions 
cap a la societat, tot i que no solen 
donar criteris a seguir quan existeix 
un conflicte entre els interessos de 
l' organització i els de la societat en 
general. 

De fet, els codis deontologics 
són molt generals, poc específics. 
Potser no pot ser d' altra manera, j a 
que han de ser valids per a moltes 
persones i per a situacions molt 
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diverses, i arnés són el resultat 
d'un compromís entre diferents 
punt de vista. Aixo no significa que 
no siguin d'utilitat, ja que poden 
estimular el comportament etic i 
orientar l' enginyer pel que fa a les 

una norma que no permet criticar 
públicament els propis col.legues. 

DOS EXEMPLES DE 
eONFLITES ETIeS A R+D: 
FER EL TOe D'ALERTA. EL 

eASBART s e ves 
obligacions 
primordials. A 
més a més, el qui 
cerca l' actuar 
eticament, hi pot 
trobar suport 
davant de la 
pressió d'un 
client o d'un 
cap, o també en 
un judici. 1, al 
contrari, poden 
servir com a base 
per investigar 
una conducta 
immoral, i per 
sancionar o ex-
pulsar un 

Com passa amb altres 
professionals, el qui 

treballa en R+D es pot 
trobar en conflictes etics 

entre els interessos 
propis o de la seva 

empresa o institució i els 
interessos generals de la 

societat. 

C o m 
passa amb 
altres 
professionals, 
el qui treballa 
en R+D es pot 
trobar en 
conflictes etics 
entre els 
interessos 
propis o de la 
seva empresa o 
institució i els 
interessos 
generals de la 
societat. Si es 
decanta per 

aquests últims es pot trobar amb la 
conveniencia o necessitat de fer un 
toe d'alerta, és a dir, d'acusar 
públicament l' organització a la que 
pertany. El toc d'alerta pot fer-se 
també de forma interna dins 
l' organització, saltant-se l' escalafó; 
aquest sol ser un pas previ a 
l' acusació pública. 

El codi deontologic de l' IEEE 
(lnstitute of Electrical and 
Electronics 
Engineers) és 

es devia entendre quan, l'any 1978, 
l' IEEE va concedir el premi 
Outstanding Service in the Public 
Interest als tres investigadors que 
van protagonitzar el cas que es 
descriu a continuació de forma re
sumida. 

El BART és un sistema 
ferroviari que uneix San Francisco 
amb les ciutats de l' altra banda de 
la badia. Va ser desenvolupat durant 
la decada deIs 60 i comen~aments 
deIs 70, i fou presentat com un gran 
aven~ tecnologic, sobretot pel sis
tema de control totalment automatic 
que incorporava. Ja molt avan~at el 
projecte, tres deIs enginyers que hi 
participaven van comen~ar -
cadascú pel seu cantó- a estar 
preocupats per la seguretat del sis
tema. Van escriure uns quants in
formes i van parlar amb els seus 
superiors, fins a dos nivells més 
amunt en l' escala de l' organització. 
N o els van fer cas (el cost i el temps 
d' execució del projecte ja superaven 
les previsions). 

Llavors, tots tres junts van 
decidir anar més enlla dins la propia 
organització (toc d'alerta intern). 
Contactaren amb membres de la 
junta directiva, pero tampoc els van 
poder convencer. Mentrestant, un 
membre de la junta havia filtrat els 
seus informes sense signatura a la 
premsa local. Com a resultat, van 

ser acomiadats, la 
qual cosa els 

membre de l'associació que pro
mulga el codi. De totes maneres, 
també hi ha excepcions a aquesta 
manca de generalitat, com en el 
punt 5.2 del codi de l' ACM 
(Association for Computing 
Machinery) que, tractant el tema 
de la preservació de la vida privada 
deIs individus, especifica que els 
membres de l' associació han de 
perseguir: 1) minimitzar les dades 
recollides, 2) limitar-ne l'accés, 3) 
proveir-les de seguretat, 4) delimi
tar-ne el periode de disposició, i 5) 
assegurar-ne l' eliminació. 

exemplar i avan~at 
pel que fa a aquest 
punt, ja -que quan 
estableix els deures 
de l'associat res
pecte de 
l' organització on 
treballa 
( confidencialitat, 
etc.) acaba amb la 

El BARTés un significa un 
trasbals personal i 
familiar. Estudis 
posteriors van mos
trar que la 
preocupació deIs 
tres enginyers 
estava ben 
fonamentada. De 

Per altra banda, els codis 
deontologics serveixen també 
l' interes de la propia professió ja 
que, si sónrespectats, contribueixen 
a crear una bona imatge pública de 
la professió, la qual cosa reverteix 
en benefici deIs propis professionals 
i del seu treball. Per exemple el 
codi de l' ACM comen~a afirmant 
que: "El reconeixement públic del 
status professional no només depen 
de la capacitat i la dedicació sinó 
també de l' adhesió a un codi 
reconegut de Conducta 
Professional". Tanmateix, també 
poden suprimir el dissentiment 
dintre la professió, afavorint, per 
tant, el manteniment del status quo; 
per exemple, quan el codi conté 

sistema ferroviari 
que uneix San 

Francisco amb les 
ciutats de l' altra 

banda de la badia. 

frase: "sempre que 
aquestes accions 
estiguin d' acord 
amb altres parts d'aquest Codi"; i 
en l' artic1e IV, punt 1, afirma que 
els membres de l' associació han de 
denunciar el que vagi en contra de 
la seguretat, salut o benestar deIs 
ciutadans. Per tant, es pot entendre 
que l' interes social passa per davant 
de l' interes de l' organització, i així 

fet, durant el seu 
primer temps de 
funcionament, el 
sistema BART va 

patir molts problemes tecnics del 
tipus que preveien els tres 
enginyers. Ells, mentrestant, van 
recórrer als tribunals, pero només 
se'ls va indemnitzar parcialment. 
Els va perjudicar el fet que, 
immediatament després de la 
filtració a la premsa, neguessin 
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davant deIs seu s caps ser els autors 
deIs informes. L'IEEE, associació 
a la qual pertanyien, els va assistir 
durant el judici i, com ja s'ha 
esmentat abans, els va premiar. 

LA R+D D'ARMES 

Obviament, el desen
volupament d'armes i la R+D 
associada plantegen fortes 
qüestions etiques que són causa 
de conflictes per a les persones 
implicades. Els professionals 
d'aquest sector de R+D 
esgrimeixen diverses motivacions 
per tre ballar- hi: "no m' agrada 
esta implicat en la fabricació 
d' armes, pero si no ho faig jo, ho 
fara un altre"; "trobo la guerra 
abominable, pero el govern en 
sap més que jo d'aquestes 
qüestions"; "com més avancem 
en les nostres armes, menys ga
nes tindran els nostres potencials 
enemics de provocar la guerra"; 
"encara que tinc poca llibertat 
per intercanviar idees amb experts 
d'arreu del món, m'apassiona el 
tipus de recerca que faig"; etc. 

En el camp 

suficient per a una participació 
responsable en aquesta tasca tan 
crítica per a la humanitat. Els 
conflictes etics derivats d'aquest 
tipus de R+D requereixen, com 
qualssevol altres, que el 
professional gaudeixi d'un criteri 
etic autonom. 

DIFERENTS POSTURES RES
PECTE DE LA 
RESPONSABILIT A T SOCIAL 

D' acord amb Durbin, 
existeixen quatre postures 
basiques respecte de la 
responsabilitat social. Aquestes 
quatre postures són: 

l. Es un assumpte purament 
personal. Postura defensada per 
Florman, parteix de la supo si ció 
que si el professional fa la feina 
ben feta s' eviten els problemes 
etics i socials associats a les 
tecnologies. 

2. El professional és qui en 
sap més. La propia associació o 
col.legi professional ja 
s' encarrega d' autoregular-se. És 
la postura típica de les 

associacions 
de les TIC, gairebé 
totes els aven~os 
tecnologics són 
susceptibles de ser 
aplicats 
militarment en 
major o menor 
grau. En aquest 
sentit, qualsevol 
investigador pot 
sentir-se implicat, 
encara que sigui 
de lluny, en el 
desenvolupament 

En el camp de les 
TIC, gairebé totes 

els aven(¡os 
tecnologics són 

susceptibles de ser 
aplicats militarment 

professionals 
tecniques. 

3. Pira-
mide jerarquica 
de normes e
tiques (Bayles). 
Per a un judici 
moral en un cas 
particular, cal 
pUJ ar la 
piramide des del 
codis d' etica de 

en maJor o menor 
grau. 

d'armes. Tan-
mateix, és cert que 
hi ha diferents graus 
d'implicació. No és el mateix par
ticipar en un projecte orientat a 
aplicacions civils que estar 
desenvolupant una part d'un sis
tema encarregat per Defensa. De 
totes maneres, sigui quina sigui 
la pOSlClO personal de 
l'investigador respecte d'aquest 
tema, és evident que hauria de 
considerar els motius que el 
guien. El propi interes no és raó 
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generals. 

l'associació 
corresponent 
fins a les teories 
etiques més 

4. Les solucions als 
problemes tecnosocials no són 
mai purament tecniques. El 
professional ha de cooperar 
activament amb la col.lectivitat i 
els seus representants en la 
resolució deIs problemes socials 
urgents causats per la 
tecnociencia. 

Tenim un exemple 
d'aquesta quarta postura en els 

membres de l' associació 
Computer Professionals for So
cial Responsability (CPSR). La 
CPSR ha estat molt activa, des de 
la seva fundació el 1982, en la 
lluita contra la mala utilització 
de les TIC i les invasions de la 
vida privada. Ha actuat de 
testimoni davant comissions del 
Congrés nordamerica, ha 
contactat amb els mitjans de 
comunicació i alertat els 
ciutadans sobre invasions 
electroniques de la pri vacitat i 
altres infraccions de les llibertats 
civils, ha promogut forums de 
discussió pública, ha publicat 
materials, etc. 

Un altre camp d' acció de 
l' associació ha estat el refús 
d' alguns deIs seus membres -junt 
amb molts altres científics i 
tecnics- a acceptar financiació a 
la recerca provinent del progra
ma Iniciativa de Defensa 
Estrategica del Departament de 
Defensa nordamerica. Aquest 
refús de membres de l' associació 
a participar en projectes de 
desenvolupament d' armes ha 
tingut lloc també en altres paYsos. 
La CPSR és un exemple de com 
els científics i els tecnics poden 
anar més enlla deIs seus estrets 
interessos per fer causa comú amb 
d' altres i, no quedant-se només 
en paraules, aconseguir resultats 
concrets a nivell social. 
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