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1.PRESENTACIÓ
La revolució digital és imparable i els seus efectes transformen ràpidament el món global
d’avui i modelen les societats de demà.
Mentre que el sector privat i l’àmbit empresarial han esdevingut pols d’innovació digital,
el tercer sector i, en concret, l’àmbit de la cooperació internacional i l’ajuda humanitària
n’han quedat, sovint, desconnectats. L’ús del potencial tecnològic per al desenvolupament és encara incipient i irregular i moltes organitzacions tenen dificultats per integrar
les eines digitals a la velocitat que marca la innovació.
Les tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) projecten un potencial enorme en la millora de l’eficiència i en l’ampliació de l’impacte de les iniciatives per a la Justícia Global.
A l’altra cara de la moneda, els riscos del seu mal ús són també una realitat: informació
biomètrica de persones refugiades utilitzada per restringir la seva llibertat de moviment,
dades personals instrumentalitzades per identificar i perseguir defensores de drets o
campanyes de desinformació per estendre la discriminació i l’odi són alguns exemples
de la necessitat urgent de desplegar sistemes tecnològics garants de drets i centrats en
les persones i el seu benestar1.
El seminari que proposem parteix del convenciment que la IA ha de posar-se a disposició de la justícia global sobre una base ètica consolidada. El sector de la cooperació ha
de fer ús de les oportunitats i potencialitats que ofereix la dimensió digital i ha de fer-ho
des del principi bàsic del doing no digital harm.
A Catalunya, un dels objectius de l’estratègia pública en tecnologies digitals és promoure el desenvolupament sostenible, integrador, segur i just de la IA. Aquest instrument ha
de servir per «millorar el benestar social de les persones, per lluitar contra la pobresa o l’exclusió social, pel desenvolupament sostenible així com per donar suport a
la cooperació internacional en la gestió de crisis humanitàries on la intel·ligència artificial
pot tenir un paper rellevant»2 Apropiar-se les eines tecnològiques per democratitzar el
potencial digital i posar-lo a disposició del desenvolupament sostenible i la justícia global és un repte que no pot esperar.
Seguint les propostes sorgides al cicle #DigitalOrganising i partint de l’experiència de
treball multidisciplinari entre centres tecnològics, universitat i organitzacions de la societat civil, aquest seminari s’orienta a generar espais de trobada i treball conjunt entre
agents clau per identificar reptes i propers passos a Catalunya per al desenvolupament
d’una IA a disposició de la justícia global.

1. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/digital_divide_lit_review_web_0.pdf
2. https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/catalonia-ai/
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2.PROGRAMA MARC I AGENTS IMPULSORS
El seminari forma part del Programa Promoció del rol la societat civil siriana, jordana, kurda i catalana en la transformació de les causes del conflicte de Síria a través d’estratègies
integrals per a la PEV amb enfocament de gènere, finançat i acompanyat per l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en el marc de la Convocatòria de
Programes 2019 – L1.
Dins d’aquesta iniciativa marc, a Catalunya s’ha desplegat una investigació que aplica
la tecnologia Big Data per conèixer amb més profunditat l’ecosistema de les narratives
discriminatòries a l’entorn digital català i estatal, amb especial interès sobre el cas dels
temporers/es durant l’estat d’alarma. Comprendre com operen els racismes digitals ha
de permetre millorar les eines de prevenció i resposta per part de la societat civil.
El seminari Justícia Global: reptes i oportunitats es dissenya i organitza conjuntament
des de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i Novact amb la col·laboració i suport
de l’ACCD.

3.AGENTS PARTICIPANTS
El seminari es dissenya com un espai estratègic de treball en xarxa i cocreació dirigit
a agents clau representants d’organitzacions de la societat civil, administració pública i
comunitat universitària especialitzada.
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4.OBJECTIUS
Promoure la trobada, el debat crític i el treball multiactor sobre IA en l’àmbit de la cooperació internacional entre agents clau de la societat civil organitzada, l’administració
pública i centres de recerca tecnològica.
Analitzar i posar en comú fites assolides, reptes i oportunitats a Catalunya per al desenvolupament d’una IA de base ètica a disposició de la justícia global.
Promoure l’alineació d’accions, estratègies i plans de treballs entre agents clau per a
la incorporació de la IA a l’àmbit de la cooperació internacional.

5.DATA, HORA I LLOC
Dijous dia 22 d’abril de 2021
De 10h a 13h
A Zoom, a través de l’enllaç: https://us02web.zoom.us/j/82260922637
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6.PROGRAMA DEL SEMINARI
10:00-10:10

Arribada i Benvinguda
Jordi Prat Fernàndez, Director de la Fundació Autònoma Solidària
Luca Gervasoni Vila, Director de Novact

10:10-10:15

Obertura del Seminari

10:15-10:20

Experiència de partida: universitat i recerca aplicada de base
tecnològica per a la transformació social

Màrius Martínez Muñoz, Vicerector de Relacions Internacionals de la UAB

Núria Millán Iniesta, Especialista en Prevenció dels Extremismes Violents a
Catalunya, NOVACT.
Laura Riba Singla, Coordinadora de l’Àrea de Cooperació i EpJG, FAS.
CVC, NOVACT i FAS. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

10:20-10:35

La bretxa digital en el Desenvolupament Internacional: estat de la qüestió
Raquel Jorge Ricart, Fulbright Fellow (Washington DC, EEUU).

10:35-10:50

Revolució digital i cooperació al desenvolupament a Catalunya
Carme Gual Vila, Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat
de Catalunya.

10:50-11:00

Ètica, intel·ligència artificial i polítiques públiques
Joana Barbany Freixa, Directora General de Societat Digital, Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública, Generalitat de Catalunya.

PAUSA

11:00-11:10

INICI BLOC DE TREBALL COL·LABORATIU

Dinamitzat per: Karma Peiró, periodista especialitzada en TIC.

11:00-11:30

IA que no reforci les desigualtats
Reptes i amenaces per l’aplicació de la IA a les iniciatives de Cooperació per a la justícia global

11:30-11:50

IA a disposició de la justícia global
Potencialitats i oportunitats per l’aplicació de la IA a les iniciatives de Cooperació per a la
justícia global

11:50-12:50

Mapatge de propers passos
Com avancem en la posada a disposició de la tecnologia digital al sector de la cooperació per a
la justícia global a Catalunya?

12:50-13:00

Conclusions i Clausura del Seminari

