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El món s’està automatitzant. L’avenç de les tecnologies
digitals transforma ràpidament l’escenari global d’avui i
modela les societats del demà. En la configuració de nous
sistemes d’organització i governança, la Intel·ligència
Artificial (IA) serà una de les eines clau per donar
resposta als reptes socials.

Com a protagonista en el disseny del nostre futur, la IA té un
enorme poder d’incidència sobre el conjunt dels drets i les
llibertats de la ciutadania. Sens dubte, té el potencial de
millorar el benestar de les persones. Alhora, els resultats
algorísmics poden perpetuar discriminacions estructurals. Si
els biaixos no es reverteixen, correm el risc de dissenyar un futur
més desigual i  injust.

Els perills del seu mal ús són ja una realitat que afecta
especialment els col·lectius històricament més vulnerats. Tal
com denuncia EDRI, una xarxa europea d’ONG, acadèmics i
activistes de defensa dels drets digitals, les tecnologies
basades en IA s’estan aplicant cada vegada més a la
militarització de les fronteres, amb un impacte perjudicial
sobre la vida i els drets de les persones que migren. 

Per què parlem d'IA i persones que migren?



16:15-17:00

IA y racismo 
IA y discriminación. 

La importancia de DesRacializar
la tecnología. 

 

TAULA 2

INICI
Benvinguda i presentació. FAS

15:00-15:15

15:15 - 15:30
La professió amb responsabilitat

ètica i respecte pels drets   

15:30-16:15

IA, Derechos Humanos y
fronteras invisibles

Big Data, poder y libertades.
Una IA   para la Justicia Global. 

 
 
 

Judith Membrives, LaFede.cat

Andreu Belsunces, UOC (English)

TAULA 1

PAUSA CAFÈ 17:00-17:30

17:30-18:15 TAULA 3

Algorithmic Governance and
techno-colonialism

 AI for border control and the
migration control industry.  

 

DEBAT OBERT

Torn obert de paraules 
i debat amb l’alumnat

18:15-18:45

TANCAMENT

Conclusions i Tancament

18:45-19:00

Objectius i participants

El seminari IA i Fronteres es planteja de forma crítica i
propositiva. Volem analitzar  i reflexionar sobre els riscos de la IA
en la reproducció de discriminacions però però també sobre  les
seves potencialitats per protegir els drets humans i promoure la
justícia global. 

A través del diàleg entre expertes de l’àmbit tecnològic i expertes
en drets humans i antiracisme, el seminari vol esdevenir un espai
de diàleg i reflexió amb estudiants del Grau en Intel�ligència
Artificial de la UAB, com a futurs professionals de la IA a
Catalunya.

Programa del Seminari

Paula Guerra, AlgoRace

Karlos Castilla, IDHC

Carlos Lancho, U. de Navarra

Ana Valdivia, U. of Oxford (English)

 

Pedro Meseguer, UAB
       

OBERTURA

Política de datos y personas migrantes 

Gobernar los algoritmos

La IA y su impacto en comunidades racializadas

Igualdad y no-discriminación en la IA

Una IA coherente con la Justicia Global

Datafication at EU Borders

Ernest Valveny, UAB
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