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PALAU MACAYA

Dona i Tecnologia: un tàndem de Futur
Del gener del 2019 al desembre del 2019
Vivim en un món tecnològic en continua evolució. Un món on
les dones representen el 50% de la població. Un món on les
dones són una gran minoria quan parlem de tecnologia.
Aquest cicle se centra en reflexionar globalment en el
paper que juga la dona en el món tecnològic i com plantejar
un futur més enriquidor.

QUINS REPTES TENIM?
Posar en comú coneixement i iniciatives dutes a terme per
incentivar la incorporació de les noies en carreres
tecnològiques, la progressió de les carreres professionals
de les dones en entorns tecnològics,... Compartir bones
pràctiques locals i internacionals. Reflexionar sobre
possibles estratègies de futur i fer propostes d’actuació
en tots els àmbits de la societat.

ON VOLEM ARRIBAR?
Volem incrementar la presència i participació de les dones
en el món tecnològic, des d’incentivar vocacions entre
nenes i joves fins aconseguir la presència paritària de les
dones en els òrgans de decisió. El cicle ha de concloure
amb
propostes
i
estratègies
consensuades
entre
els
diferents actors.
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COM TREBALLAREM?
Es reflexionarà en base a experiències i casos pràctics
relacionats amb tres blocs temàtics que incideixen en les
vocacions científiques i tecnològiques de les dones.
S’abordaran tres blocs temàtics: l’educació, el món laboral
i la societat, mitjançant quatre tallers per cada bloc
temàtic i una taula rodona de conclusions per cada bloc.
En els tallers es partirà de casos pràctics reals per
abordar els reptes i les possibles solucions.
La conferència inaugural abordarà la qüestió de la dona i
la tecnologia en el context actual, posant èmfasis en els
components ètics de l’enginyeria. El cicle finalitzarà amb
una conferència de cloenda sobre l’oportunitat d’establir
quotes de gènere i el debat de com combinar-ho amb les
propostes elaborades al llarg del cicle.

SESSIÓ INAUGURAL: ÈTICA i ENGINYERIA
CONFERÈNCIA
31 gener de 2019, a les 18:30 hores.

La confluència de robòtica i humanitats atrau les
investigadores
A càrrec de Carme Torras, llicenciada en matemàtiques,
doctora en informàtica i professora d'investigació a
l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC). Ha estat guardonada amb
el premi Divulga del Museu de la Ciència de Barcelona, el
premi Rafael Campalans de l'Institut d'Estudis Catalans, i
la
medalla
Narcís
Monturiol
de
la
Generalitat
de
Catalunya. És membre numerària de l'Acadèmia Europea i
membre electa de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona.

Página 2 de 4

Universitat Politècnica de Catalunya

BLOC TEMÀTIC: L’EDUCACIÓ
TALLER. CASOS PRÀCTICS

TAULA RODONA

5 i 20 febrer, 5 i 20 març 2019, 4 abril 2019, a les 18:30h
a les 18:00h

(T1) L’inici de les vocacions:
l’escola bressol i l’educació
infantil (0-6 anys).
(T2) Treballant en igualtat:
la primària (6-12 anys).
(T3) El refinament de les
vocacions: secundària,
batxillerat i FP–cicle mitjà
(12-18 anys).
(T4) La formació de les
professionals: Universitat i
FP - cicle superior.

En aquesta taula rodona
es presentarà una visió
global de l’educació i
com es planteja la
relació nena-jove-donatecnologia. Es debatran
els reptes i propostes
d'actuació a tots els
nivells educatius,
resultat dels tallers
realitzats i presentats
per un participant de
cada taller.
Modera: UPC

BLOC TEMÀTIC: EL MÓN LABORAL
TALLER. CASOS PRÀCTICS

TAULA RODONA

24 d’abril, 8 i 22 de maig, 5 de 20 juny 2019 18:30h
juny, 18:00h

(T1)
(T2)
(T3)
(T4)

L’administració pública.
L’empresa privada.
L’emprenedoria.
Universitat i recerca.
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Taula rodona per
contextualitzar les
professions tecnològiques
en els diferents sectors,
públics i privats, i el
rol de la dona. Comptarem
amb la participació de
dones rellevants en els
diferents sectors per
debatre reptes i propostes
d’actuació elaborades en
els tallers sectorials
realitzats.
Modera: UPC
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BLOC TEMÀTIC: LA SOCIETAT
TALLER. CASOS PRÀCTICS
9 i 23
18:00h

d’octubre,

6

de

TAULA RODONA

novembre, 13 de novembre, 18:30h

(T1)Els mitjans de comunicació.
(T2)Associacions i tercer sector.
(T3)Les actuacions polítiques.

Taula rodona amb
diferents agents socials,
per debatre la situació
actual del tàndem dona i
tecnologia i les
propostes d’actuació
elaborades en els tallers
previs.
Modera: UPC

SESSIO DE CLOENDA:
CONFERÈNCIA
3 desembre, a les 18:30 hores.

Gender Quotas: from Politics to Business
{o algun tema alternatiu relacionat amb l’experiència a
Suècia}
A càrrec de Lenita Freidenvall (Universitat d’Estocolm)
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