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Activitat:

Volem posar en marxa el Fòrum Estatal 
sobre Nanotecnologia.

Es tracta de que us organitzeu en quatre 
grups, cadascun dels quals representarà 
un sector de la societat, i debateu sobre 
els diferents temes proposats a continua-
ció amb la finalitat de redactar una llei que 
reguli la nanotecnologia.

Un cop redactada aquesta llei, cada grup 
haurà d’escollir un representant per sig-
nar-la.

FONAMENTS 6
Nanotecnologia, societat i ètica

Els quatre grups seran els següents:

• Polítics i Representants de les Adminis- 
tracions

• Empresaris

• ONGs, Sindicats i Associacions de Con- 
sumidors

• Investigadors

Temes a discutir :

• Fons econòmics per a la investigació científica.

• Salut i medi ambient (toxicitat de les nanopartícules i els nanomaterials).

• Ètica i moral: Ús dual de la nanotecnologia (per exemple: Cura del càncer vs. Armes per a  
l’exèrcit).

• Regulació i etiquetatge de productes al mercat.
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Politícs i Representants de les Administracions

Diversos objectes d’ús comú en les nostres vides funcionen gràcies a aquest fenòmen. 

• Interès en benefici dels propis Estats.

• Interès en fomentar les relacions econòmiques amb 
d’altres països i incentivar l’activitat empresarial de 
diferents sectors (alimentació, tèxtil, cosmètic i 
farmacèutic, armament, etc.)

 • Voldran controlar els pressupostos destinats a 
investigació i ajudes en general.

• Generar lleis per regular la nanotecnologia.

• Generar lleis per protegir treballadors i ciutadans.

Aquests són alguns links que podeu consultar per tal d’ampliar coneixements sobre el 
vostre grup:
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=26725.php
https://chemicalwatch.com/11884/foe-accuses-companies-of-misleading-public-about-nano-u-
se-in-sunscreen
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2013/Asocdocinf03_2013.pdf
http://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports/reportpdf/report107.pdf

Empresaris

• Poden apostar per la nanotecnologia, interessats en els possibles avenços tecnològics i 
guanys econòmics (patents, millora en l’eficiència de processos industrials, etc.).

• Però també es preocuparan per les reticències 
socials d’incorporar aquesta tecnologia i limitaran 
les seves inversions.

• Control de l’etiquetatge per no crear fòbia a tot allò 
que sigui nanotecnològic.

• Minimitzar riscos dels seus treballadors.

Aquests són alguns links que podeu consultar per tal d’ampliar coneixements sobre el 
vostre grup:
http://www.law360.com/articles/225932/nano-cosmetics-beyond-skin-deep
http://www.abc.net.au/news/2013-12-03/accc-rejects-complaints-against-sunscreen-compa-
nies/5132098
http://corporateeurope.org/agribusiness/2014/03/food-lobby-fights-labelling-nano-ingredients
http://sakids.com.au/news/sunscreen-brands-hit-by-nano-claims
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ONGs, Sindicats i Associacions de consumidors

• Interès en les possibles aplicacions d‘utilitat social de la nanotecnologia (protecció medi 
ambient, energies alternatives, millora de la salut, ajuda al tercer mon, etc.)

• Però preocupats pels possibles riscos i el dret dels ciutadans a conèixer-los.

• Volen que s’etiquetin tots els productes amb qualsevol substància o material nanotec-
nològic.

• Volen preus assequibles per al públic (voldran ajuts 
econòmics per part de l’Estat i les empreses).

• Evitar la nanodivisió (1er mon/3er mon - Rics/Pobres): 
Afavorir que productes nanotecnològics arribin a tota la po-
blació; Evitar l’abús en la gestió dels residus o en la produc-
ció per la feblesa de la legislació de països del sud, etc.

Aquests són alguns links que podeu consultar per tal d’ampliar coneixements sobre el vostre grup:
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=26725.php
https://chemicalwatch.com/11884/foe-accuses-companies-of-misleading-public-about-nano-u-
se-in-sunscreen
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2013/Asocdocinf03_2013.pdf
http://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports/reportpdf/report107.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK32728/
http://www.dialogbasis.de/fileadmin/content_images/Home/Consumerstudy_Nano_2012Sum-
mary_EN.pdf

Investigadors

• Aposten per la nanotecnologia i el seu ampli ventall d’aplicacions.

• Faran difusió i divulgació dels resultats i les potencialitats.

• Volen més recursos humans i econòmics.

• Poden haver-hi excessos en la protecció del coneixement (patents); orientació qüestiona-
ble de la recerca feta amb recursos públics (poc consens social); insuficient avaluació dels 
riscos i de les implicacions ètiques (impacte medi ambient, salut laboral, aspectes bioètics 
d’algunes aplicacions mèdiques), etc.

Aquests són alguns links que podeu consultar per tal d’ampliar coneixements sobre el vostre grup:
https://www.choice.com.au/health-and-body/beauty-and-personal-care/skin-care-and-cosmetics/
articles/sunscreen-and-nanoparticles
http://www.nano.gov/you/nanotechnology-benefits
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34401.pdf 
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Per ajudar-vos durant el vostre diàleg podeu seguir el següent joc

• Tots els jugadors llegeixen les targetes de personatges, escollint la que més s’adapti al 
seu grup, i la llegeix a la resta de jugadors.

• Tots els jugadors intercanvien i llegeixen les targetes d’informació i n’escullen dues, po-
sant-les sobre un DINA3 (taulell del joc). Cada jugador diu al grup el contingut de les seves 
targetes d’informació .

• Tots els jugadors llegeixen les seves targetes de tema, en trien dues, posant-les sobre un 
DINA3. Cada jugador resumeix breument les seves targetes de tema.

• Els jugadors poden usar les cartes blanques en qualsevol moment per afegir informa-
cions i temes si es considera convenient.

• Per afegir dinamisme i ordre al debat es pot fer ús de la figura d’un moderador. Dues ve-
gades durant la discussió es pot parlar abans del seu torn. 

• Si la discussió és difícil o s’alenteix, podem escollir les targetes de desafiament. El mode-
rador les reparteix “de cap per avall”. Els jugadors les llegeixen i prenen les mesures opor-
tunes. Durant aquesta fase, els jugadors usen les cartes per sostenir els seus arguments.

• Es posen sobre la taula les cartes que recolzen les aportacions de cada grup, s’agrupen 
i registrem la discussió fent grups al voltant dels temes que reflecteixen la visió del grup. 
Tots els tipus de targetes es poden utilitzar per fer un clúster o grup de targetes. Al final 
d’aquesta fase hauria d’haver-hi almenys un clúster.

• Arribats a aquest punt, tothom llegeix les 4 postures polítiques.

• Sobre la base de les conclusions del(s) grup(s), tots els jugadors voten individualment 
alhora a les 4 polítiques.

• Tracteu de buscar un terreny comú. Hi ha una posició política on tots puguin conviure? 
Podria existir una ‘cinquena política‘ o posicionament?

“Joc basat en l’experiència Play Decide Nanotechnology 
(www.playdecide.eu/play/topics/nanotechnology)”

EXPERIMENTHands on! 


