Les tecnologies i el gènere
XV ESCOLA DE DONES DE CCOO DE CATALUNYA 22.10.2020
HORARI: de 9.30 h a 13.40 h
PLATAFORMA VIRTUAL amb possibilitat de seguiment des de
diferents locals de CCOO (consulteu la inscripció)
La situació de crisi sanitària i de confinament derivada de la pandèmia ha posat en evidència
moltes mancances que s’han hagut de resoldre de manera urgent i gairebé sobre la marxa. La
llista és llarga i una d’elles està relacionada amb el desplegament de les xarxes de telecomunicació i amb la regulació de noves formes de treball, fet que ha evidenciat més que mai les
profundes desigualtats socials, econòmiques i d’accés als mitjans tecnològics que existeixen.
Enguany la XV Escola de Dones té l’objectiu d’esdevenir un espai de reflexió col·lectiva sobre
com es pensen i es dissenyen els processos tecnològics, la digitalització des del punt de vista de
les seves potencialitats i els seus usos o la robòtica en els processos productius, entre d’altres.
Les tecnologies tenen gènere? I sexe? Les dades massives (big data) tenen en compte la mirada
de les dones? Té sexe la tecnologia? Té gènere la digitalització? I el teletreball? Les dades de
què disposem ens expliquen fenòmens que ens afecten per ser dones? Ho farem des de la mirada social, cercant espais de trobada entre l’acadèmia i la mirada sindical.
Volem reflexionar i pensar col·lectivament per veure si és cert que de les crisis podem treure
l’oportunitat de plantejar nous camins a emprendre.

PROGRAMA PER FER LA INSCRIPCIÓ CLIQUEU AQUÍ
9.30 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CCOO de Catalunya, i Alba Garcia Sànchez,
secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

10 h

CONFERÈNCIA INAUGURAL: “LA TECNOLOGIA TÉ SEXE? I GÈNERE?”
Thais Ruiz de Alda, experta en innovació digital i fundadora i presidenta de Digital Fems
Condueix: Alba Garcia Sànchez

11 h

DIÀLEG: “DONES, MERCAT DE TREBALL, RECERCA I TECNOLOGIES, RELACIONS DE GÈNERE”
Sara Moreno Colom, del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de
l’Institut d’Estudis del Treball (Departament de Sociologia de la UAB)
Núria Vergés Bosch, del Departament de Sociologia de la UB
Condueix: Neus Moreno Sáenz, de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de
Catalunya

12.15 h Pausa
12.30 h TAULA RODONA: “POLÍTIQUES SINDICALS AMB ULLS DE DONES PER A LA RECUPERACIÓ”
Elena Blasco Martín, secretària de las Mujeres e Igualdad de la CS de CCOO
Carmen Juárez Palma, de la Secretaria de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya
Lidia Sandalinas Félez, de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya
Condueix: Cristina Torre López, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
13.30 h CLOENDA a càrrec d’Alba Garcia Sànchez

