
   

 

Jornada: Nanotecnologia i les seves implicacions ètiques i socials  
 
Amb l'objectiu d'aproximar la nanotecnologia a la societat i promoure una reflexió crítica sobre el seu 
eventual impacte ètic i social, els CCiTUB juntament amb experts de diversos camps, volen impulsar la 
creació d'un diàleg plural que apropi i consolidi la nanotecnologia en el nostre dia a dia. Per tal de fer-ho 
possible és necessari que en aquest diàleg participin tots els agents implicats, des de la indústria, les 
universitats i els organismes públics, fins a professors, alumnes i ciutadania en general. 
En aquesta ocasió els CCiTUB i Nanodivulga UB de la Universitat de Barcelona han convidat a 
l’antropòleg, doctor en Economia, professor i investigador del doctorat en Estudios del Desarrollo, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Mèxic, per a que ens parli de la conveniència d’incloure els 
aspectes ètics i socials en la divulgació de la nanotecnologia. 
Dates 
13 de Setembre, 2016  
Inscripció 
Accés lliure, requereix inscripció (http://www.ccit.ub.edu/CA/2016/act20160913.php) 

Lloc 
Edifici CCiTUB 
C/ Lluís Solé i Sabarís, 1-3  
08028 Barcelona  
Presentació Dr.Guillermo Foladori 
La reflexió ètica i la divulgació científica sobre nanotecnologies en relació a la classe treballadora 
Coordinador de la Xarxa Llatinoamericana de Nanotecnología i Societat (ReLANS -www.relans.org) i 
Membre de laXarxa Mexicana de Nanociència i Nanotecnología (Xarxa NyN) 
Contingut de la presentació 

Es presentaran dos conceptes teòric-metodològics per analitzar l'especificitat de la divulgació 
científica i els problemes ètics respecte de la classe treballadora. Aquests conceptes són: 
 “Relacions tècniques vs. relacions socials”, i, “experiència històrica”. 

S'exemplificarà amb dos materials empírics. La declaració pública de la UITA (Unió Internacional 
de Treballadors de l'Alimentació, Agricultura i Afins) sobre nanotecnologies de 2006 i 2007; i, les normes 
ISO relatives a risc ocupacional de les nanotecnologies (2016 per a les normes mexicanes equivalents). 

La conclusió mostra: a) que els treballadors s'enfronten als canvis tecnològics, des d'un lloc en 
la divisió social del treball que explica la necessitat de considerar l'experiència històrica com a criteri 
objectiu de risc tecnològic; i, b) que l'enfocament hegemònic de risc tecnològic privilegia l'anàlisi 
individual immediata sobre l'anàlisi social mediat.Principio del formulario 


