
La presidenta del Parlament de Catalunya

es complau a convidar-vos a la Jornada «Dona i tecnologia»,  

promoguda per l’Observatori Dona, Empresa i Economia,  

de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 

que tindrà lloc el dimecres 13 de juliol, a partir de dos quarts 

de deu del matí, al Palau del Parlament.

Barcelona, juliol de 2011

Aquesta invitació és personal i intransferible. El control d’accés es farà per mitjà 
de la llista de convidats, per la qual cosa no cal imprimir ni presentar la invitació.
Confirmeu, si us plau, l’assistència: tel 902 448 448 - sarnau@cambrabcn.org



Jornada «Dona i tecnologia»
La posició de les dones davant l’Agenda digital 2020 de la Unió Europea

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra 
vol contribuir a aquesta tasca de promoció i de plena 
incorporació de les dones al sector tecnològic per mit-
jà de la creació d’una plataforma d’entitats i organitza-
cions especialistes en la matèria.
 

La Jornada «Dona i tecnologia» té els objectius se-
güents:

a) Presentar el Centre Europeu de Dones i Tecnologia 
(ECWT), i la seva directora, Sra. Eva Fabry. 

b) Impulsar una plataforma d’entitats a Catalunya, li-
derada per l’Observatori, que treballi sobre la im-
plicació d’empreses del sector de la tecnologia, la 
universitat i les institucions de l’Administració, i que 
permeti avançar en politiques encaminades a apro-
par les dones a la recerca, la ciència i la tecnologia, 
especialment en l’emprenedoria sobre les TIC i en 
llocs de direcció i presa de decisions en aquest sec-
tor tecnològic d’alt valor afegit.

«Que les dones entrin en el món de la tecnologia, la 
ciència, l’enginyeria i de les TIC és, avui dia i especial-
ment en temps de crisi, quelcom més que una qües-
tió de justícia, és una necessitat econòmica, de crei-
xement i de competitivitat.» Amb aquestes paraules 
s’inicia el document que el Centre Europeu de Dones i 
Tecnologia (ECWT) va presentar en el Congrés sobre la 
Dona en la Ciència i la Tecnologia, celebrat a Budapest 
el març passat.

Aquest informe, que va ser aprovat per 26 països, és 
un resum de la situació actual: les dones són poc vi-
sibles en el món de la recerca, la ciència, l’enginyeria i 
les noves tecnologies. Aquest fet els és perjudicial i va 
en detriment de la recerca i del conjunt de la societat. 
Amb la finalitat d’esmenar aquesta situació, el Centre 
Europeu de Dones i Tecnologia ha aglutinat unes pro-
postes molt concretes, que seran presentades al Par-
lament Europeu per tal que es desenvolupin polítiques 
encaminades a apropar les dones a la recerca, la cièn-
cia i la tecnologia.

Parlament de Catalunya, 13 de juliol de 2011



Programa   

09.00 h Acreditacions.

09.30 h Inauguració de la Jornada a càrrec de:

— M. H. Sra. Núria de Gispert, presidenta 
del Parlament de Catalunya 

— Excm. Sr. Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona 

Conferència «Every Woman Digital = Smart 
Growth», a càrrec de la Sra. Eva Fabry, directora 
del Centre Europeu de Dones i Tecnologia 
(ECWT).

Debat entre els participants.

10.45 h Pausa - cafè.

Taula rodona «El talent femení en el món de 
la tecnologia», moderada per la Sra. Anna 
Mercadé,  consultora de Dona i Empresa. 

Participants:

— Dra. Cecília Castaño, directora del programa 
de recerca «Gènere i TIC», de la Universitat 
Oberta de Catalunya

— Sra. María Freiría, directora de comunicació 
de Dones en Xarxa

— Sra. Mònica Roca, enginyera fundadora, 
directora i cap de RiD i cap de projectes 
del Departament d’Altimetria d’IsardSAT

— Sr. Enric Banda, director de l’Àrea de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient 
de l’Obra Social de La Caixa

Debat i conclusions finals.

12.30 h Cloenda de la Jornada a càrrec de:

— Sra. Montserrat Gatell, presidenta de l’Institut 
Català de les Dones
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