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Jornada Humanitats i Tecnologia 
«Ortega y Gasset: De la Meditació de la tècnica a la intel·ligència artificial» 
 
Lloc: Institut d’Estudis Catalans, Sala Pi i Sunyer (carrer del Carme, 47, de Barcelona) 
Data: dilluns 1 d’abril de 2019, a les 16 hores 
 
Organitza: Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
José Ortega y Gasset (1883-1955) representà un punt d’inflexió mundial en la concepció 
de la tècnica com a part inherent de l’ésser humà. Des de la seva cèlebre obra 
Meditació de la tècnica (1939), on la tècnica emergeix com a part fonamental del nostre 
humanisme, la tecnologia ha fet un salt espectacular amb revolucions que, entre d’altres, 
plantegen nous interrogants filosòfics al voltant de la intel·ligència artificial i del 
post(trans)humanisme. Però, cap a on va el nostre món tecnològic? Quina relació tenim 
i tindrem amb la tecnologia? 
 
En aquesta jornada, oberta i gratuïta, ens aproparem primer a la figura polièdrica de 
José Ortega y Gasset per després endinsar-nos en algunes reflexions sobre filosofia de la 
tecnologia i tecnoètica, tractant temes d’actualitat en forma de diàlegs divulgatius entre 
un filòsof i un altre reconegut expert, on el públic hi podrà intervenir. 
 
 
PROGRAMA 
 
16-16.30 h - Presentació de la jornada (SCT-IEC) amb la presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia, Núria Salán Ballesteros. 
 
16.30-17.30 h - Primer diàleg: «Vida i pensament d’Ortega y Gasset», amb Andreu 
Navarra i Joan Cuscó. 
 
17.30-18 h - Descans 
 
18-19 h - Segon diàleg: «La filosofia de la tecnologia, un recorregut des d’Ortega», amb 
Fernando Pérez-Borbujo i Antoni Hernández. 
 
19-20 h - Tercer diàleg: «Ètica per a màquines? Reptes socials de la filosofia de la 
tecnologia actual», amb José Ignacio Latorre i Jordi Jiménez. 
 
20-20.15 h - Cloenda 
 
 


