
 

ZW núm 179.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 

Igualtat en la Societat del Coneixement 

El passat 16 de juny va tenir lloc la Jornada sobre "Igualtat en la Societat del 

Coneixement" organitzada pel Grup Parlamentari Socialista en el Congrés dels 

Diputats i la Secretaria d'Innovació i Noves Tecnologies i Polítiques d'Igualtat de la 

CEF del PSOE. 

L'objectiu principal era posar les bases del Pla d'Acció per a la Igualtat en la Societat 

de la Informació que projecta el Govern espanyol, de manera consensuada amb les 

màximes persones i col·lectius implicats que han participat de manera activa amb els 

seus coneixements i experiència. 

A la pàgina web de la jornada es poden consultar les conclusions provisionals, 

diferents intervencions vinculades a la trobada i el document base on es recullen els 

grans objectius d’aquest Pla: 

1. Augmentar l'ACCÉS de les dones a la Societat de la Informació. 

2. Millorar i ampliar els USOS de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per 

part de les dones. 

3. Desenvolupar CONTINGUTS en la Societat de la Informació que promoguin la 

igualtat de gènere. 

4. Augmentar el PROTAGONISME de les dones als sectors de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació. 

5. Promoure el CONEIXEMENT sobre la igualtat de gènere en la Societat de la 

Informació. 

6. Fomentar l'INTERCANVI, la DIFUSIÓ i la COMUNICACIÓ contínua de valors 

d'igualtat en la Societat de la Informació 

7. Incidir sobre les POLÍTIQUES i AGENTS TIC per incorporar la igualtat de gènere en 

la Societat de la Informació. 

 

ZV (Zona Vídeo) . Indagando TV el primer canal d'una gran plataforma televisiva 

per a divulgació que difondrà en directe els esdeveniments d'interès científic que es 

produeixin tant en territori nacional com internacional. Serà el primer canal temàtic 

d'una plataforma de canals interconnectats que s'emet per Internet.  
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