
OrganitzenCol·labora

• 09.30 – 10.00. Benvinguda i obertura
David Llistar, director de Justícia Global de l'Ajuntament de 
Barcelona.
Franc Cortada, director general d'Oxfam Intermón.
 
• 10.00 – 11.30. Fonamentalismes digitals. Una amenaça per 
a la democràcia i els drets
Carmen Elena Sanabria, investigadora. Coautora d'una recerca 
sobre campanyes digitals antidrets sexuals i reproductius a 
Bolívia.
Déborah Itriago, investigadora. Autora d'una recerca sobre xarxes 
socials, desinformació i democràcia a El Salvador.
Ximena Villagrán, directora d'operacions de Maldita.es i 
periodista de dades.
Almudena Rodríguez, responsable d'incidència internacional de 
l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.

• 11.30 – 11.45. Pausa - cafè

• 11.45 – 13.15. Estira-i-arronsa en la geopolítica de la 
tecnologia. Concentració de poder i resistències
Ekaitz Cancela, investigador del grup Tecnopolítica (IN3-UOC).
Sergio Maydeu, investigador independent.
Arnau Monterde, coordinador i cofundador del projecte Decidim.
Ona, membre de l'organització Donestech

•13.15 – 13.45. Impro sobre Concentració de poder i 
resistències en l'àmbit digital

•13.45 – 14.15. Presentació dels resultats de l'activitat 
d'immersió en les xarxes. A la recerca de trols

•14.15 – 16.00. Pausa per dinar

•16.00 – 17.15. Digitalització descontrolada en un món limitat. 
La materialitat d'Internet
Alfons Pérez López, investigador i responsable de projectes al 
Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
Sebastián Lehuedé, investigador en governança de tecnologia i 
justícia social global en el Centre of Governance and Human Rights, 
de la Universidad de Cambridge.
Carla Canal Rosich, tècnica de l'Ajuntament de Barcelona, 
especialista en coherència de polítiques per al desenvolupament.
Claudia Bosch, Responsable de la campanya d'Electrònica Justa de 
Setem.

• 17.15 – 17.30. Pausa - cafè

• 17.30 – 19.00. Abriendo brechas. Explotar las 
oportunidades del mundo digital 
Marta Peirano, periodista i investigadora sobre tecnologia i poder.
Ángela Alarcón, responsable de campanyes d'Access Now a Amèrica 
Llatina i el Carib.
Diana González, líder de Gestió del Coneixement en SocialTIC.
Jordi Pérez Colomer, periodista d'El País, especialitzat en tecnologia.

ACTIVITATS PARAL·LELES:

•10.00 – 13.30. Immersió en les xarxes. A la recerca dels 
trols. 
Experiència d'anàlisi de dades en directe a càrrec 
d'Heurística.

•10.00 – 19.30. Atenció al que se'ns ve a sobre o el que 
construïm
Projecció audiovisual sobre l'exercici d'Escenaris de Futur.

Pensar la Justícia 
Digital Global

Inscripcions

https://oxfamintermon.typeform.com/to/JZ4MUvJa

16 de febrer de 2023
Des de les 09.30h fins a les19.00h

Al Canòdrom – Ateneu 

d’Innovació Digital i Democràtica

C/ Concepción Arenal, 165 

(Barcelona)
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