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La intel·ligència artificial (IA)  potencia que les màquines
funcionin i reaccionin com els humans. 

Per aconseguir aquest objectiu, la IA desenvolupa
algorismes que prediuen i prenen decisions de manera 
automatitzada.

Reconeixement facial o d’imatges, assistents virtuals, 
recomanadors, robots socials, etc.

Múltiples aplicacions que ens fan la vida més fàcil però
també impacten les nostres vides.

Prescindir-ne d’ells seria absurd!



Els algorismes més sofisticats fan servir 
aprenentatge automàtic (machine learning) 
i aprenentatge profund (deep learning)

La IA existeix fa més de cinquanta anys



Objectiu: 

- Treball de recerca en to divulgatiu
per a sacsejar la curiositat individual

- Explicar per a què serveixen i on
s’apliquen els algorismes decisió
automatitzada (ADA)

- Simplificar la complexitat amb + 
de 50 exemples...

- Èmfasi en la part ètica (veus
d’experts).

- Ser conscients dels nostres drets



De suport a la decisió
o

Decisions automatitzades?

A Catalunya--> Salut, Justícia i Educació

Entendre els perills....



+ de 50 exemples per entendre de què
parlem... 

i moltes preguntes obertes...



Salut

Ensenyament

Sistema judicial

Banca

Comerç

Ajuts socials
Entorn laboral

Comunicació, 

Òpera, etc



Algorithm Watch (2019)







DigitalMinds











Quina ètica volem per a la IA?



• Justa
•Confiable 
•Segura
•Privacitat
•Valors humans
•Explicabilitat
•Bé comú
•Supervisió humana
•etc...



• Biaixos
• Explicabilitat (caixes negres)
• Responsabilitat
• Seguretat dels sistemes intel·ligents
• Petjada ecològica de la IA
etc...

Reptes actuals de la IA







Code of
conduct for AI
Declaration of
Barcelona (2017) 

+ Estratègia IA
Catalonia

1. PRUDENCE. 2. RELIABILITY. 3. 
ACCOUNTABILITY.

4. 
RESPONSIBILITY.

5. CONSTRAINED 
AUTONOMY.

6. HUMAN ROLE.



The Ethics of AI Ethics
Thilo Hagendorff, University of Tuebingen



El 80% de tots
els codis ètics

d’IA apunten a ..

(The Ethics of AI 
Ethics)

• Accountability & Explainable
• Privacy
• Fairness & discrimination data mining
• Tools for bias mitigation

Ens repetim... copiar i enganxar



Perpetuem biaixos...

Impossible fer
accountability..

(The Ethics of AI Ethics)

•Més ciències socials
•No control bots, fake news, 

deep news, democràcia
(excepte Canadà)
• Falta diversitat femenina en 

l’elaboració del codi



FAQs per a una 
intel·ligència artificial ètica



• Com sabem que se’ns està aplicant un ADA?
•Què és realment ser just? Una empresa pot garantir 

que els seus algorismes són confiables i no respectar 
la privacitat. Quin valor pesarà més a la balança? 
• Si un sistema automatitzat prediu alguna acció que 

em discrimina, puc preguntar com ha arribat a 
aquella decisió? 
• A qui ho pregunto?
• Comitè ètic per llei o voluntari? De quins sectors

vindran els seus membres?
•Qui fa accountability d’aquests comitès ètics?



•Quina ètica aplicarà? Hi ha una ètica comuna per a 
tots els països?
• I per a un banc, una empresa, un ajuntament o un 

hospital? S’ha d’aplicar la mateixa ètica?
•Un robot que cuida nens tindrà incorporats els

mateixos valors que el que atèns als assistents a un 
congrés?
•Necessitem transparència algorísmica? En quins casos 

i com?



• Certificar els algorismes nets de biaixos?  
• Tinc dret a una formació en 'Data literacy’ obligatòria

en tots els estudis (primària, secundària i universitat)?
•Donants de dades per avançar en les investigacions?
• Puc confiar que el govern està protegint la meva

privacitat dels monopolis tecnològics?
....
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IA ètica per a un futur més humà


