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Divendres 8 i dissabte 9
de febrer de 2019
Casa de Cultura
Sant Cugat del Vallès

XVI SEMINARI D’HIVERN
TECNOLOGIA I PAU:
REPTES I OPORTUNITATS

DIVENDRES 8 DE FEBRER
18.30 h · OBERTURA DEL SEMINARI

Arcadi Oliveres

President de la Universitat Internacional de la Pau

19 h · CONFERÈNCIA INAUGURAL

LA TECNOLOGIA: OPORTUNITAT O AMENAÇA
Ekaitz Cancela
Periodista, autor del llibre Despertar del sueño tecnológico, Ed. AKAL

DISSABTE 9 DE FEBRER
9.30 h · SESSIÓ 1

LA FI DEL TREBALL:
ESCLAVITUD O ALLIBERAMENT

U

n dels trets mes característics de la nostra època és la
irrupció accelerada de la tecnologia en la nostra vida
quotidiana. Si bé ja és així ara, preveiem que encara ho
serà més en un futur proper. I aquesta irrupció pot presentar
dues cares: d’una banda, el futur utòpic d’un món on no tindrem la obligació de treballar per guanyar-nos la vida. Tal com
va aseenyalar Keynes: “l’home s’enfrontarà amb el seu problema
real, com utilitzar la seva llibertat respecte de les preocupacions econòmiques, com ocupar el seu lleure per viure sàvia
i agradablement i bé”, i on la tecnologia a l’abast de tothom
ens alliberarà, permetent-nos assolir comunitats sostenibles i
democràtiques. D’altra banda, el futur distòpic d’un món en que
la desigualtat haurà creat barreres insalvables entre els ghettos de privilegiats dotats de treballs ben remunerats i escassos
blindats davant multituds de precaris pugnant per ocupar-se
en les feines també escasses i mal remunerades, i on monopolis
tecnològics en poder de ens anònims, només guiats per la seva
cobdícia, seran els autèntics dictadors que controlaran totes les
nostres activitats i reprimiran qualsevol temptativa de treure’ls
el poder. Si bé, segurament, la realitat no serà en cap d’aquests
dos extrems, sí que sembla clar que és important disposar d’elements de reflexió per tal d’anar construint el món que pensem
deixar als nostres fills i nets.

LA FI DEL TREBALL TAL I COM EL CONEIXEM?
Alfredo Hualde
Professor del Departamento de Estudios Sociales,
El Colegio de la Frontera Norte, Mèxic

UNA RENDA BÀSICA ÉS POSSIBLE!
Lluís Torrens
Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona

11.30 h · Pausa/cafè
12 h · SESSIÓ 2

LLIBERTAT I CONTROL DIGITAL

POLÍTICA DIGITAL I EDUCACIÓ
Martí Petit
Cap de projectes de recerca del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya

UNA VISIÓ HACKER
Margarita Padilla
Investigadora sobre gènere i tecnologies

