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Alumnes d’Enginyeria deDades de la UPC i de Filosofia de la UB debaten sobre límits ètics
MANÉESPINOSA

I nvestigadors de l’Insti-
tut Germans Trias i
Pujol (IGTP) liderats
per Oriol Iborra han
trobat lamaneradede-

terminar el risc dels pacients
que ingressen a urgències per
un infart de miocardi molt
greu, o xoc cardiogènic.
“Avui, l’avaluació del pro-

nòstic és subjectiva. La nostra
feina permet objectivar i per-
sonalitzar el curs terapèutic
de cada pacient. Amb la mos-
tra de sang que es pren del pa-
cient quan arriba a l’hospital,
podrem fer un test per detec-
tar unes proteïnes que ens in-
diquen la probabilitat de su-

pervivència”, explica Iborra.
El test està pensat per aju-

dar elmetge a prendre la deci-
siómés adequada ambrapide-
sa i reduir el risc del pacient.
Actualment, l’equip d’Iborra
n’està dissenyant el prototip,
fent les proves de validació i
ultimant-ne les etapes prèvies
als assajos clínics. Per arribar
fins aquí, han estudiat més de
2.500 proteïnes candidates.
En van quedar 51, que con-
trastades amb pacients de tot
Europa, es van reduir a qua-
tre, que es relacionen de ma-
nera rotunda amb el risc de
mortalitat per xoc cardiogè-
nic.

“Les proteïnes identificades
s’expressen en cèl·lules d’al-
tres parts del cos, que són les
afectades per la fallada sistè-
mica i que determina que es
tracta d’un xoc cardiogènic
amb origen al cor. Esperem
que, a més de servir per al
pronòstic clínic, la nostra in-
vestigació serveixi a més als
científics per avançar en el co-
neixement i en la complexitat
de lamalaltia”, diu l’investiga-
dor.
Perquè el test passi del labo-

ratori a les unitats de cardio-
logia dels hospitals, encara cal
provar-lo en assajos clínics i
analitzar aquestes proteïnes

PREGUNTES

BIGVANG

Com
s’avaluael risc
d’unpacient
amb infart
demiocardi?

Una investigació finançada per la Fundació “La Caixa”

en pacients sans. També s’han
d’establir acords amb farma-
cèutiques per a la producció i
distribució del test. S’espera

que en el termini de cinc anys,
ambel finançament i el suport
adequats, la nova tècnica es
pugui utilitzar en hospitals de
tot el món. / Isabel Troytiño

Una anàlisi de
quatre proteïnes

indica la probabilitat
de supervivència

Cada cop més empreses disposen de canals per denunciar anònimament violacions ètiques o assetjaments

Estrèsmoral: a qui deu lleialtat a la feina?
MAYTERIUS
Barcelona

Posi’s en situació: vostè
treballa en una em-
presa de cibersegure-
tatcapdavanteraides-
cobreix que les dades

que manipula han estat extretes
sense el consentimentde lesper-
sones a les quals fan referència.
N’alertaria? I si els directiusde la
companyia no prenen mesures,
ho faria públic a costa de perdre
lasevafeina?Sielquedescobreix
és que el programa informàtic
que ven la seva empresa a dife-
rents països s’està utilitzant per
espiarelsciutadans,n’alertaria?I
si això suposés haver-se d’exiliar
com Edward Snowden o pogués
desencadenarunaguerra?
Aquests i altres dilemes van

plantejar fa uns dies un grup de
vuit estudiants del grau de Cièn-
cies i Enginyeria de Dades de la
UPC i de Filosofia de la UB als
seuscompanysdeclasseal’assig-
natura d’ètica per debatre on són
les línies vermelles a l’exercici
professional i reflexionar sobre
l’impacte de convertir-se en avi-
sadorsdeviolacionsètiques.
I l’exercici va deixar molt clar

eldifícil equilibride lleialtatsque
entraen jocenaquestescircums-
tàncies i la pressió i l’estrès que
ocasionenelsconflictesèticsdels
treballadors a l’hora de fer feines
que xoquen amb els seus propis
valors. Com van evidenciar les
respostesdelsestudiants idelpa-
relldeprofessorsquevanpartici-
par enaquest debat a classe–Eva
Vidal i JordiCortadella–, noés el
mateixalertard’unamalapraxisi
un no té problemes de diners
(83%hofaria)quesiaquellafeina
ésl’únicafontd’ingressosdelafa-
mília (només un assistent n’aler-
taria) o si la revelació comporta
haver-sed’exiliar (un94%noac-
tuaria).
Més enllà dels principis ètics,

el context individual i familiar i
les conseqüències de l’acció són
pecesclaua l’horade fixaronsón
les líniesvermellesdecadascú.
“Quanl’empresaensforçaafer

unacosaquenoconsideremètica

es produeix estrès moral perquè
unnoesdeunomésalasevaètica,
alsseusvalors, sinótambéa lasu-
pervivència personal i professio-
nal”, diu el psicòleg Rafael San
Román.Iemfatitzaque,“tot ique
existeix un biaix psicològic pel
qual pràcticament tots pensem
que sommolt bons i que sempre
triaríem el camí moralment més
correcte, a l’hora de la veritat so-
vint escollim el menys dolent, i
quan el perjudici personal és
molt greu no s’opta pel bé comú
sinóperlapròpiasupervivència”.
Perquè,aquideuunlleialtaten

la feina? A l’empresa? A la famí-
lia? A la societat? A un mateix?
“Costamoltdeser feliçambmala
consciència, però també et pots
autoenganyar, justificar la teva
decisió i silenciar la teva consci-
ència”, va opinar la Mireia a la
classe d’ètica. I des de l’àmbit de
la psicologia, San Román explica
que aquests són els mecanismes
de defensa que les persones uti-
litzem per gestionar l’estrès i
l’angoixa que s’activa davant

sanitàries, els mestres, els tecnò-
legs,elsadvocatsoelsperiodistes
enquèésméspresentoesplante-
gensituacionsmésgreus”.
Massimo Begelle, director re-

gional per a Espanya i Itàlia de
Top Employers Institute –com-
panyiaquecertifica les empreses

líders en gestió de personal–
apunta que avui els treballadors,
en especial els de perfil tecnolò-
gic, “no només volen un tracte
decentsinótambéqueestiguiali-
neatambelsseusvalorsindividu-
als”. Per això, diu, un 73% de les
companyies Top Employers a
Espanya tenen en compte les
aportacions dels seus treballa-

dorsal’horad’establirelsseuses-
tàndards ètics (fa dos anys eren
només un 55%), i pràcticament
totes (97%) disposen de canals
per denunciar de manera anòni-
ma les possibles violacions èti-
ques, situacionsdediscriminació
od’assetjament. “Tot i això, tenir
implantats aquests canals pels
quals les denúncies arriben a co-
mitès d’ètica interns no és sufici-
ent; lescompanyieshandecanvi-
ar la seva cultura corporativaper
fomentar que els treballadors se
sentin lliuresperdenunciar, cosa
quenosemprepassaperlaporde
patir represàlies”,diuBegelle.
Segons una directiva europea

del 2019, totes les empreses de
més de 50 treballadors haurien
de disposar de mecanismes in-
terns de comunicació on poder
denunciar de manera anònima
malespraxisoviolacionsètiques.
Araperara,nomésPortugal,Suè-
cia i Dinamarca l’han desenvolu-
pat en la seva legislació nacional.
En el cas d’Espanya, el govern va
presentaralmarç l’avantprojecte
de la lleique l’hauràderegular.
“Estàbéfomentarlafiguradels

avisadors, tenir canals dins de
l’empresa perquè actuïn i que les
lleis els protegeixin, però la de-
núncia ètica tampoc no pot ser
una obligació”, van reflexionar
alguns alumnes de la UPC. Eva
Vidal, enginyera enTelecomuni-
cacions i professora de la UPC
que imparteix amb Begoña Ro-
mán, professora de filosofia de la
UB, aquesta assignatura quadri-
mestral d’ètica en el grau de Ci-
ènciesiEnginyeriadeDades,em-
fatitza la importància que
aquests futurs enginyers –“que
d’aquí no res modelaran el món
desdelesempreses”–tinguinco-
neixement de l’impacte ambien-
tal, social i econòmic de les seves
decisions “per poder-les ponde-
rar i saberonposen les línies ver-
melles”.
Iexplicaqueaquestaexperièn-

cia –que finalitzarà amb l’elabo-
raciód’unblog iundecàlegsobre
tot el que hauria de saber d’ètica
un enginyer de dades– és un pla
pilot de la UPC per incorporar
aquest coneixement a tots els
graus.c

aquestsdilemesètics, enespecial
quanl’opcióescollidanoéslaque
creiem millor però sí la que més
ens convé. “Pensar que no és tan
greu, que tothom ho fa, que està
justificat per les conseqüències
que tindria l’altra opció, mirar
capaunaltrecostat,dirque jaes-

menarem en el futur la decisió...
tot això sónmecanismes que uti-
litzem per defensar-nos del mal-
estar moral”, detalla el psicòleg
d’ifeel.
I remarca que aquest estrès

moral no és una cosa novani res-
tringit als tecnòlegs. “La deonto-
logia professional ens afecta tots,
totiquehihaprofessions,comles

RafaelSanRomán:
“Sielperjudici ésgreu,
nosempres’optapel
bécomúsinóper la
pròpia supervivència”

“Costamolt ser feliç
ambmala
consciència, però
també et pots
autoenganyar”


