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La humanitat s’enfronta a una crisi mundial. Potser la 
major crisi de la nostra generació. Les decisions que 
prenguin els ciutadans i els governs en les pròximes set-
manes poden modelar el món durant els propers anys. 
També la nostra forma d’organitzar-nos pel canvi social. 
Avui sabem que moltes mesures a curt termini preses 
durant l’emergència es convertiran en part integral de 
la vida. Aquesta és la naturalesa de les emergències. 
acceleren els processos històrics. 

Davant la irrupció de la COVID-19, els Drets Humans 
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
continuen plenament vigents i no els podem posar en 
quarantena, ja que poden ser una brúixola per superar 
l’actual crisi, millorar la nostra resiliència com a humani-
tat i beneficiar el planeta. 

En aquest seminari, volem posar el focus en un dels as-
pectes de decisió al que haurem de fer front: la relació 
entre tecnologia i drets humans. Les tecnologies es po-
saran al servei d’una vigilància totalitària amb l’excusa 
de fer front a la crisis del COVID19? Sabrem aprofitar el 
potencial de les noves tecnologies per treballar pel canvi 
social? Sabrem  protegir a les persones més vulnerables 
del planeta? S’avançaran els actors que treballen per 
l’aïllacionisme i les opcions xenòfobes? Són decisions 
que es prendran ràpid. Cal preparar-nos de manera ur-
gent.

En una conferència recent, Angela Davis i Naomi Klein, 
van fer una crida a que en temps de crisis, aprenguem 
a organitzar un moviment internacional que construeixi 
a través del #DigitalOrganizing Responent a aquesta cri-
da, organitzem aquest seminari. Entenem que fins i tot 
en l’aïllament actual, hem de posar esforços en aprofitar 
el potencial de les noves tecnologies per mobilitzar po-
der al servei del canvi social. Hem d’aprofitar les xarxes 
de solidaritat que hem construït per posar-les al servei 
d’una nova majoria social que construeixi des de la soli-
daritat internacional.

 

#PRESENTACIÓ #OBJECTIUS

#públic

#agenda

#inscripcions

Aquest no vol ser un fòrum per tecnòlegs o expertes. 
Tot el contrari. Volem oferir un espai d’aprenentatge 
col·lectiu per totes aquelles entitats i moviments que 
volen explorar el potencial de les noves tecnologies 
per adoptar noves metodologies al servei del canvi so-
cial.

Oferir eines per comprendre respostes a la crisi del 
COVID19 i el risc que derivi en mecanismes de vigilàn-
cia totalitària.

Reflexionar sobre les implicacions socials de l’ús de 
sistemes que permeten automatitzar decisions en l’ad-
ministració pública amb perspectiva de drets humans.

Organitzacions per a la justícia Global
Defensores dels drets humans
Associacions front l’emergència climàtica
Moviments antidiscriminació
Administracions
 
Centres d’innovació tecnològica

#DIGITAL Un somni que no vingui del Valley
28 d’abril de 15h30 a 17h00
#BIGDATA Aproximant el futur 
29 d’abril de 15h30 a 17h00
#ORGANIZING Aprendre a trencar la cambra d’eco
30 d’abril de 15h30 a 17h00

Per poder participar es recomana inscripció prèvia al formulari: https://bit.ly/34NEJ3G 
Les sessions són obertes i online. Tota la informació d’accés, disponible als webs: https://novact.org i 
http://cooperaciocatalana.gencat.cat

https://bit.ly/34NEJ3G
https://novact.org/?lang=es
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici


#BIGDATA Aproximant el futur  
29 d’abril de 15h30 a 17h00
La indústria tecnològica ha fet un ús lucratiu de big data per avaluar els mercat i formar algorismes que preveuen tendències dels 
consumidors. L’èxit comercial que han generat aquestes metodologies ha portat a molts a preguntar-se si s’han d’aplicar les ma-
teixes tècniques en altres contextos socials. És indubtable que el Big Data aporta avantatges i riscos. Mirem d’analitzar-los.
Presentació de la sessió. Carme Gual, Directora de l’ACCD
Mesurant els marges, els límits de les dades digitals. Carina Lopes, Head of Digital Future Society Think Tank de Mobile World 
Capital
Citibeats: ajudant a comprendre les necessitats de les persones. Ivan Caballero, emprenedor tecnològic i fundador de Citibeats
Humanitat Digital: dades per fer front a la emergència climàtica. Pablo Martínez, arquitecte i especialista en planificació urbana i 
Data Science
El Big Data al servei de la Vigilància Digital. Lena Hegazi,  Coordinadora de incidencia  “7amleh” Arab Center for the Advancement 
of Social Media.
Dades, vigilància i Drets Humans des de la perspectiva del Sud Global. Valeria Betancourt, Coordinadora de APC’s Communica-
tions and Information Policy Programme.
Moderació, Luca Gervasoni i Vila, Director de NOVACT

#ORGANIZING Aprendre a trencar la cambra d’eco
30 d’abril de 15h30 a 17h00
Un dels problemes claus del context comunicatiu actual és que les ONGDs i els actors que treballen pel canvi social tan sols saben 
arribar a una audiència dins de les seves cambres d’eco (en torn al 30% de la població). Massa sovint ens dediquem a convèncer 
els convençuts sense saber trobar mecanismes efectius que ens permetin arribar a una audiència més àmplia. Mentres això passa, 
deixem tot l’espai al discurs de l’extrema dreta, l’odi i la por.

Presentació de la sessió. Carme Gual, Directora de l’ACCD
Més a prop que mai: Com podem treballar online pels drets Humans? Leila Nachawati, impulsora de Syria Untold i membre de 
l’Association for Progressive Communication
Hackovid: solucions amb innovació tecnològica als reptes del confinament. Ricard Faura i Homedes. Tecno-antropòleg i Cap 
de Servei d’inclusió i Capacitació Digital a la Generalitat de Catalunya i professor de la UOC.
Xarxa Levadura: com establir sistemes de comunicació sofisticats que trenquin l’eco? Saya Saulière, co-fundadora i Coordi-
nadora de Projectes Digitals a Komons.
Fake News: periodisme per tal que no te la colin. Stéphane Grueso, Coordinador d’alfabetització digital i estratègia educativa i 
projectes a Maldita.es
Moderació, Montse Santolino, Articulista a La Directa i Comunicació a Lafede.cat

#DIGITAL Un somni que no vingui del Valley
28 d’abril de 15h30 a 17h00
Silicon Valley i altres “valleys” com Israel, Xina o la India, són un repetitiu exemple d’innovació tecnològica. Alguns estats estan 
posant aquestes tecnologies al servei de dissenyar respostes al COVID19 que suposen una violació massiva de Drets Humans. 
En aquesta sessió explorem aquesta qüestió i algunes metodologies d’innovació social i tecnològica al servei dels drets humans.

Benvinguda, Bernat Solé i Barril, Conseller d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya
Presentació del seminari: objectius. Luca Gervasoni i Vila, Director de NOVACT 
Habeas data: vulneracions de drets i cessió de dades. Laia Serra, Advocada docent i activista
Citizen Evidence Lab: Treballar amb informació open-source i noves metodologies al servei dels drets humans. Representant 
d’Amnistia Internacional.
Innovació Social i desenvolupament comunitari a través de la tecnologia i el disseny. Emilio Velis, Digital Fabrication Associa-
tion of El Salvador
Projecte REC: una moneda electrònica al servei de l’economia social. Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupa-
ment local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona
Suport psico-social a través de la intel·ligència artificial: Un BOT per cuidar en temps d’emergència. Representant de Metges 
Sense Fronteres.
Moderació, Carme Gual, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD).


