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El Dr. Jiménez ja ens havia endinsat en l'ús i utilitat de la robòtica, tant en temps 
recents com dels plans de futur, en la seva conferència en Tardes de Ciència de la 
del 14 de desembre. 
 
En el sopar, amb tretze convidats, ens vàrem fer preguntes moltes de les quals no 
tenen una resposta en l'actualitat, arribant a alguna conclusió personal:
 
1) Que l'ètica dels robots és i serà la dels creadors, constructors i pr
realitzin i del poder que ho controli. Difícilment arribaran a tenir una intel·ligència tal 
com entenem la humana i per tant seran els programadors i els seus patrons els que 
tindran la responsabilitat final de la conducta del robot.
 
2) Que els reptes actuals a superar són la seva programació i viabilitat en si. Reptes que 
avancen a mesura que avança el coneixement que tenim en aquesta matèria.
 
Una vetllada agradable entre amics i davant d'un sopar que, encara que sigui sempre el 
mateix menú, és prou variat perquè agradi a tothom.
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