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A la 2a Jornada Internacional Data Feminism ens proposem mostrar-vos els reptes de l’agenda feminista en 
les tecnologies de dades, visibilitzant veus, pràctiques i projectes que prioritzen els drets de les dones en el 
disseny i execució de projectes de dades.

L’escenari post COVID-19 es caracteritza per l’acceleració de la digitalització de la societat i l’ús massiu de 
les dades per afrontar processos automatitzats, tant en el marc de les empreses com en el de les administra-
cions públiques (fons Next Generation de la Unió Europea per a la digitalització de l’administració, en concret 
l’administració intel·ligent, i en l’automatització de processos i dades obertes).

Data Gender Lab La Ciba, com a projecte dedicat a crear continguts digitals a partir de les dades obertes, la di-
vulgació de les tecnologies de dades orientades als drets de les dones i a generar comunitat data, organitza la 
2a Jornada Internacional Data Feminism amb l’objectiu de reunir dones referents en la construcció feminista 
de les tecnologies data per a compartir i divulgar coneixements sobre aquestes. 

Cal que les dones i les seves necessitats estiguin incorporades en aquestes tecnologies, per garantir que 
s’abordaran estratègies que recullin les necessitats del conjunt de la població, tant dels homes com de les 
dones. Des d’un punt de vista crític, segons Emily Courey Pryor, directora de la iniciativa Data2X: “Sense igual-
tat de dades no pot haver-hi igualtat de gènere”. Per això, volem construir l’agenda a partir de les mirades 
i les pràctiques de les dones a les tecnologies data, en apostes com: l’automatització de dades públiques, la 
publicació de dades obertes, l’aplicació ètica feminista als algoritmes, els models de projectes digital data i la 
divulgació i democratització d’accés a les dades.

Data Lab La ciba amb aquesta  2a Jornada Data Feminism vol contribuir a definir i promoure l’agenda de 
polítiques feministes sobre les tecnologies de dades (Feminism Data Tech).
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PROGRAMA

9,30h. BENVINGUDA A LA JORNADA DATA FEMINISM a càrrec de Núria Parlon Gil, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet.

Salutació a càrrec de Carme Artigas, Secretària d’Estat de Digitalització e Intel·ligència 
Artificial.

10,00h. Conferència inaugural: “L’ecosistema open data: impactes i drets de les dones” a 
càrrec de Mercedes de los Santos, Project Manager d’Open Data Charter.

11,00h. Taula rodona. Projectes d’ús de data pels drets de les dones

• “Full de ruta per a una obertura de dades amb una perspectiva feminista” a càrrec de Xesca Serra 
Cursach, cap de l’Àrea de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya i Neus Pociello i Cayuela, Directora 
executiva de l’Institut Català de les Dones.

• “Una mirada feminista als projectes de reutilització de dades obertes” a càrrec de Alicia León Molina, 
analista de dades amb perspectiva de gènere a Citibeats.

12,00h. Taula Rodona. Projectes data amb una mirada ètica i social

• “Una revisió de projectes data des de la perspectiva dels drets de les dones” a càrrec de Núria 
Castell-Ariño, professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya i dirctora de programes a la UPC 
School.

• “Les tecnologies de dades per unes organitzacions més inclusives i sostenibles” a càrrec de Raquel Diaz, 
directora de Responsabilitat Social, Dona i Diversitat de TMB. Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals.

• “Tecnologies per a transformadores des d’una mirada ètica i d’igualtat” a càrrec de Montse Guardia 
Guell, co-founder & CEO de Big Onion.

13,00 h. Pausa Dinar.



14,30h. Desconferència. Projectes de dades que visualitzen les bretxes pendents. 
Participa en la desconferència de dones “DataLovers”, un espai on tothom que vulgui hi podrà partici-
par; si tens un projecte de tecnologia de dades (visualització, periodisme de dades, analitica data, IA, 
optimització de procesos, ...), vine a compartir-lo! Nosaltres posem l’espai, el projector i el berenar, 
l’únic que cal és emplenar el formulari i portar el material que necessitis per a la teva presentació!

Qui hi pot participar?
Dones que vulguin compartir o conèixer projectes de visualització de dades.

Com funcionarà?
Cada deconferenciant disposarà de 10 minuts per explicar el seu projecte de visualització de dades.
Cada dona portarà el seu ordinador, disposarem d’una wifi de qualitat i d’un projector.

Què (obtindran) les participants?
Participar en una nova comunitat de persones expertes on compartir coneixement: Iniciativa 
Barcelona Open Data, visualitzarem els noms i les bios de les persones que aportin activament en 
aquesta ocasió.

Com m’hi he d’inscriure?
Omple el formulari per ser deconferenciant.

Enllaç al formulari: https://forms.gle/qX7dPiqrw2RCMebBA

https://forms.gle/qX7dPiqrw2RCMebBA

