www.student-parliament.eu

RESOLUCIÓ DEL COMITÈ NÚM. 4
“L’optimització de l’ésser humà”
Ulleres i pròtesis s’han usat durant molts segles per optimitzar el cos humà.
Actualment s’està iniciant una nova onada de modificació del cos: a través de les
ulleres de Google o un anell que pot etiquetar objectes utilitzant una càmera. Com
serà l’ésser humà dins de 20 anys? Augmentaran les nostres habilitats gràcies a
implants, drogues o altres mitjans tècnics?
Proposat
per:

Marta Sales Ródenas (Col.legi salesià Sant antoni de Pàdua), Maria Pellicer
Roca (Col.legi salesià Sant antoni de Pàdua), David Aldabas Cañadell (Col·legi
Vedruna Vall), Queralt Martín Saladich (Escola Llor), Pablo Morey Martín
(Escola Virolai), Pedro Arróniz Guerrero (FEDAC Sant Narcís), Adrià Trias
Cañizares (FEDAC Sant Narcís), Najwa Bidah (INS Bisbe Sivilla), Sara Mendes
Marín (INS Joan Brudieu), Maria Vidal Nicolau (INS JOAN BRUDIEU), Joan
Cano Julià (INS Pla de l’Estany), Cinta Vilaró Morancho (INS Vilatzara),
Guillem Carol Raventós (Institut de l'Alt Foix), Helena Torres Àlvaro (Institut
JM Zafra), Dayana García-Mascaraque Barrachina (Institut Maria de Bell·lloc)
i Ariadna Romans i Torrent (cap de comitè).

Considerem:
a) Que hi ha una clara incapacitat per eradicar gran part de les patologies que ens
amenacen malgrat el coneixement en augment sobre aquestes.
b) Que la biotecnologia és molt important com a camp de coneixement en vies de
desenvolupament.
c) Que hi ha una clara desigualtat d’accés als nous avenços tecnològics per raons
econòmiques.
d) Que no estan regulades actualment qüestions bioètiques o transhumanistes.
e) Que la tecnologia aplicada i els autòmates estan assolint una gran importància a
la nostra vida diària, provocant indicis de tecnodependència entre els membres
de la societat, i La cada vegada més estreta relació entre les noves tecnologies i
els infants.
f) Que no hi ha límits ètics i morals i el desconeixement dels seus possibles riscos en
l’àmbit de modificació i perfeccionament de l’espècie humana.
g) Que s’ha escindit el procés de selecció natural de la humanitat, provocada
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parcialment a causa dels progressos tecnològics.

Proposem:
1. Que es prioritzi i augmenti la inversió en recerca, innovació i desenvolupament.
2. Que l’Estat s’ha de comprometi econòmicament a garantir l’accés igualitari i
universal als processos de perfeccionament humà.
3. Que hi hagi una educació més bioètica a fi d’evitar una societat desconfiada
envers els avenços tecnològics.
4. Que cal organitzar una cimera mundial on participin membres de la ciutadania
per plantejar i debatre qüestions bioètiques.
5. Que s’estableixin límits sanitaris i socials que pal·liïn l’abús del transhumanisme.
6. Que es lluiti per uns drets equilibrats que permetin la pacífica convivència entre
progrés tecnològic i dignitat humana.
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