Palau Macaya (Barcelona)
C/ Passeig de Sant Joan, 108,
08037 Barcelona
T: 934 57 95 31
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Els populismes són sovint un símptoma i cal veure quina part prové del
canvi de paradigma que comporta la revolució digital del coneixement i la
informació presents. Estem davant d’unes democràcies sota control per
part de nous oligopolis i grans empreses tecnològiques? Quin és el paper
de les elits i els lobbies en aquest context? On queda el paper de l’Estat i
la societat civil? Caldrà estar atents als elements que tensen els equilibris
de la convivència, la igualtat i la justícia, en una Europa que encara
noves eleccions i un món global en procés de transició. Unes alertes que
requereixen atenció immediata per donar resposta a les inquietuds de la
població que veu com aquest context remou moltes de les garanties de
qualitat democràtica de les que hem gaudit fins ara.
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Un dels elements que està tensionant les democràcies és el control de la
informació i el control de la homologació del coneixement en el context
de la revolució digital. El negoci de la informació, la utilització del Big Data
per al control dels consumidors i ciutadans, els canvis en els mètodes
inductius de persuasió, el foment de la ignorància activa, la manera en
la que deliberem (o podem deliberar) en l’espai públic, el control dels
votants a través de l’anàlisi Big Data del seu comportament electoral, la
transformació de la identitat a través de les xarxes, com s’homologa el
saber i per part de qui, els elements ètics de la ciberseguretat i l’anàlisi
de ciberatacs en els que la nostra informació i privacitat són un element
més de l’equació... El cicle vol posar l’accent en els elements de perill en el
control del coneixement i la informació que posen en tensió la democràcia
tal i com l’hem entesa en els darrers segles.
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El Cicle de Diàlegs d’enguany consta de 8 sessions que pretenen
aproximar alguns dels elements que condicionen i alteren el bon
funcionament de les democràcies liberals degut a l’impacte de la idea de
control, vigilància i seguretat en la gestió de la informació i el coneixement.
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Aforament limitat. És imprescindible accedir
a les activitats amb entrada (gratuïta).
Pots obtenir-la a través del web
www.palaumacaya.com o al punt d’atenció
del Palau Macaya.
Per a més informació consulteu les web:
www.fundacioernestlluch.org
www.palaumacaya.com

#DialegsLluchMacaya

Qualitat, quantitat i control de la informació
i el coneixement
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diàleg 3

diàleg 6

Dimecres 10 d’octubre de 2018 | 18.30

Dijous 15 de novembre de 2018 | 18.30

Control i optimització de les dades de la ciutadania

Qui homologa el coneixement en la societat
de la (des)informació?

Com democratitzar la tecnologia?

Qualitat, quantitat i control
de la informació i el coneixement

Rainer Kattel
Catedràtic d’Innovació
i governança pública i
vicedirector de l’Institute
for Innovation and Public
Purpose de la UCL
(University College London).
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Francesca Bria
Comissionada de
Tecnologia i Innovació
Digital de l’Ajuntament
de Barcelona. Experta
en polítiques d’estratègia
digital, tecnologia
i informació.

Andrea Saltelli
Professor adjunt al
Centre d’Estudis de
Ciències i Humanitats de
la Universitat de Bergen
(Noruega) i visitant
Fellow al Open Evidence
Research de la UOC.

Bjørn Stensaker
Catedràtic d’Educació
Superior a la Universitat
d’Oslo. Investigador Senior
i Professor de recerca al
NIFU (Nordic Institute for
Innovation, Research and
Education).

Diàleg 1

diàleg 4

diàleg 7

Dijous 27 de setembre de 2018 | 18.30

Dijous 18 d’octubre de 2018 | 18.30

Dimecres 21 de novembre de 2018 | 18.30

El poder i el control de la ignorància

Vigilància del capitalisme digital

Qui controla la informació i els mitjans
de comunicació?

Marina Garcés
Filòsofa i assagista.
Professora agregada a
la Universitat Oberta de
Catalunya.

Shoshana Zuboff
Catedràtica emèrita
d’Administració
d’Empreses (Charles
Edward Wilson professor)
a la Harvard Business
School. Experta en l’estudi
de l’auge del món digital i
el futur del capitalisme.
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Filòsof. Catedràtic
de Metafísica de la
Universidad Autónoma
de Madrid, portaveu
del Grup Parlamentari
Socialista a l’Assemblea
de Madrid i Ministre
d’Educació (2009-2011).

Milagros Pérez Oliva
Periodista al diari El País.
Professora de periodisme
i comunicació científica.

Evgeny Morozov
Professor visitant a la
Universitat de Stanford i
Schwartz fellow a la New
America Foundation.
Investigador expert en
les implicacions socials
i polítiques de
la tecnologia.

Josef Trappel
Catedràtic de política i
economia dels media a la
Universitat de Salzburg.
Membre del grup d’experts
en pluralisme mediàtic
i transparència de la
propietat dels mitjans del
Consell d’Europa.

diàleg 2

diàleg 5

diàleg 8

Dijous 4 d’octubre de 2018 | 18.30

Dijous 8 de novembre de 2018 | 18.30

Dijous 29 de novembre de 2018 | 18.30

Intel·ligència artificial, robotització
i quarta revolució digital

El control TIC de la participació democràtica
i el comportament electoral del votant

Ciberguerra i Ciberseguretat sota el Big Data

Relats utòpics i distòpics sobre el futur

Ramon López
de Mántaras
Informàtic i físic.
Professor d’Investigació
i Director de l’Institut
d’Investigació en
Intel·ligència Artificial
del CSIC.

Lorena Jaume-Palasí
Directora executiva a
AlgorithmWatch (Berlín).
Membre del Grup de
Savis sobre Intel·ligència
Artificial i Big Data del
Govern d’Espanya.

Rafael Rubio
Professor de Dret
Constitucional i director
del grup de recerca sobre
participació i noves
tecnologies a la UCM.
Subdirector d’Estudis i
Investigació del CEPC.

Antoni Gutiérrez-Rubí
Assessor de comunicació
i consultor polític.
Fundador i director
d’Ideograma. Impulsor
d’Apps4citizens.

Margarita Robles
Professora Titular de Dret
Internacional Públic i
Relacions Internacionals.
Grup d’investigació
Network Engineering &
Security Group (NESG).
Universidad de Granada.

Ángel Gómez de Ágreda
Coronel de l’Exèrcit de
l’Aire. Analista geopolític
del Ministeri de Defensa.
Cap de Cooperació del
Comandament Conjunt
de Ciberdefensa (MCCD,
2014 - 2016).

