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II Jornada Humanitats i Tecnologia: «Cap a una Barcelona tecnoètica» 
 
 
Lloc: Institut d’Estudis Catalans, Sala Pere i Joan Coromines (carrer del Carme, 47, de 
Barcelona) 
Data: dijous 5 de novembre de 2020, a les 16 hores 
Organitza: Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
 
 
En aquesta jornada oberta i gratuïta, dedicada a divulgar de manera transdisciplinària 
temàtiques relacionades amb les humanitats i la tecnologia, ens aproparem a un tema 
d’actualitat com és la necessitat de situar Barcelona com a referent de la tecnoètica. És 
possible una tecnoètica sense participació ciutadana? Podem parlar d’urbanisme ètic a 
la ciutat? Té sentit centrar-se en la ciutat en un context global en què la cooperació 
internacional és clau?  
  
Per a respondre a aquestes qüestions o, com a mínim, per a fomentar la reflexió i el 
debat, establirem uns diàlegs amb l’arquitecte i urbanista ―actualment arquitecte en 
cap de l’Ajuntament de Barcelona―, Xavier Matilla i Ayala, i amb la vicerectora de 
globalització i cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya, la doctora en física 
Pastora Martínez Samper. La jornada s’emetrà en directe per Internet ―l’accés a la sala 
serà limitat a causa de la normativa actual pel coronavirus―, i serà enregistrada. 
 
 
PROGRAMA 
 
16.00-16.15 h - Presentació de la jornada (SCT-IEC). 
 
16.15-17.15 h - Primer diàleg: «Cap a un urbanisme ètic? Reptes de les ciutats», amb 
Xavier Matilla i Ayala (Ajuntament de Barcelona) i Antoni Hernández (SCT-IEC). 
 
17.15-17.30 h - Descans 
 
17.30-18.30 h - Segon diàleg: «Recerca responsable, participació ciutadana i reptes 
globals de la tecnoètica», amb Pastora Martínez (UOC) i Antoni Hernández (SCT-IEC).  
 
18.30-18.45 h - Cloenda (SCT-IEC) 
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Breu currículum dels ponents: 
 
Pastora Martínez Samper. És doctora en física, màster en administració 
d’empreses (MBA) i vicerectora de globalització i cooperació de la Universitat Oberta 
de Catalunya: https://corporate.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/ 
directori/pastora-martinez.html. 

 
Xavier Matilla i Ayala. És arquitecte i professor del Departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Màster 
Metròpoli de I’IERMB-UAB. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Terrassa i secretari 
de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes, i actualment és arquitecte en cap de 
l’Ajuntament de Barcelona. https://desarrollourbanoyterritorial.duot.upc.edu/ 
es/content/xavier-matilla-ayala. 

 
Antoni Hernández-Fernández. És físic, lingüista i doctor en ciència cognitiva. 
Membre de la Societat Catalana de Tecnologia, la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura, i docent a la UPC i a l’Escola d’Art de Terrassa. 
http://futur.upc.edu/AntonioHernandezFernandez. 

 
 
 
 
Cal que comuniqueu la voluntat d’assistir a la jornada per correu electrònic a 
sct@iec.cat abans del dia 3 de novembre. 
 
Rebreu un correu de resposta en què es confirmarà que teniu el seient reservat. 
 
L’acte disposarà de mesures de seguretat d’acord amb el protocol de seguretat i 
prevenció contra la COVID-19. 
 
Acte retransmès en directe i en obert pel canal de YouTube de l’IEC 
(https://www.youtube.com/user/comunicacioiec). 


