
Crear un debat 
obert, intercanviar 
coneixements i analitzar 
els desafiaments socials, 
ètics i tecnològics del 
biaix de sexe i gènere en 
la investigació en el camp 
de la salut, la medicina 
personalitzada i la 
intel·ligència artificial (IA).

Brindar informació i 
evidències científiques 
sobre la importància del 
biaix de sexe i gènere en 
la ciència, específicament 
en el camp de la salut, la 
medicina personalitzada 
i la intel·ligència artificial 
(IA) amb l’objectiu d’aplicar 
solucions innovadores per 
reduir-los.

Quin repte tenim?

Coorganitzat amb: Barcelona Supercomputing Center (BSC)

On volem arribar?

Del dimarts 16 de 
març al dimecres 16 

de juny de 2021

Pg. de Sant Joan, 108 
Barcelona

Biaixos de Sexe 
i Gènere en 
Intel·ligència 
Artificial i Salut: 
Construint el 
Futur per a la
Igualtat

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience 
#GenderEquality  #PalauMacaya
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PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA

Des del programa Bioinfo4women, del Departament de 
Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, 
es coordinarà el cicle. L’estructura es defineix per dos eixos 
temàtics: (1) medicina personalitzada i (2) intel·ligència 
artificial. Per a cadascun dels eixos temàtics es diferencien 
activitats: seminari, grup de treball i taller participatiu. Les 
activitats tenen com a objectiu crear un espai de reflexió 
entre científics i representants destacats de la ciutadania 
d’àmbits diferents (empreses, mitjans de comunicació, 
ONG, centres d’investigació i Administració pública, entre 
d’altres) per debatre i conscienciar sobre el biaix de sexe i 
gènere en la salut i el risc d’amplificació i perpetuació amb 
l’aplicació d’intel·ligència artificial. Així mateix, es busca 
fomentar xarxes de col·laboració i debat que puguin contribuir 
als coneixements, articles científics, llibres i projectes 
d’investigació amb impacte a la societat.

Com treballarem?

ACTIVITATS

Biaixos de Sexe 
i Gènere en 
Intel·ligència 
Artificial i Salut: 
Construint el Futur 
per a la Igualtat

Recorda que tota la programació està subjecta als canvis que la situació sanitària requereixi.

Biaixos de sexe i gènere en 
intel·ligència artificial i salut

La perspectiva de sexe i gènere 
en el futur de la medicina 
personalitzada

CONFERÈNCIA INAUGURAL  |  16 DE MARÇ, DE 18 A 20 H SEMINARI  | 14 D’ABRIL, DE 10 A 13 H

La conferència inaugural definirà els objectius del cicle 
i plantejarà un debat obert amb experts internacionals 
per analitzar les implicacions del biaix de sexe i 
gènere en el desenvolupament i les aplicacions de 
noves tecnologies en el camp de la salut i la medicina 
personalitzada, en particular el risc d’amplificació 
de biaixos i la seva perpetuació amb l’aplicació de la 
intel·ligència artificial a la població.

La  medicina  personalitzada proposa un nou paradigma 
en el qual les decisions terapèutiques es guien pels 
atributs individuals de cada pacient. S’ha acumulat prou 
evidència científica que indica l’existència de diferències 
individuals en les respostes a medicaments degudes 
no tan sols a factors genètics sinó també a factors 
intrínsecs, com ara el sexe biològic i el gènere. Per predir 
la variabilitat de la resposta terapèutica, evitar efectes 
adversos o falta d’eficàcia dels fàrmacs i determinar el 
pronòstic de les malalties, la investigació biomèdica 
ha d’estar potenciada per la inclusió de les diferències 
de sexe i gènere pel que fa a totes les activitats dels 
professionals sanitaris, des del desenvolupament 
experimental i tecnològic fins a l’ètica i el dret.

A CÀRREC:

Presentació: María José Rementeria i Nataly Buslón, Social Link 

Analytics, Programa Bioinfo4women, Barcelona Supercomputing 

Center. 

Alfonso Valencia, professor d’investigació ICREA, director del 

Departament de Ciències de la Vida al Barcelona Supercomputing 

Center (BSC) i director de l’Institut Nacional de Bioinformàtica 

(INB-ISCIII). Antonella Santuccione, cofundadora i directora 

general del Women’s Brain Project (WBP) i directora de Participació 

de les Parts Interessades a Biogen.

A CÀRREC:

Luis Rocha, professor i director del programa de graduats en 

informàtica Complex Networks and Systems de NSF-NRT, membre 

de l’Indiana University Network Science Institute i membre de l’equip 

docent del Programa de Ciència Cognitiva a la Universitat d’Indiana, 

Bloomington (EUA). Carme Valls, política i metgessa especialitzada 

en endocrinologia amb perspectiva de gènere. Directora del programa 

Dona, Salut i Qualitat de Vida al Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris 

CAPS. Silvina Catuara Solarz, doctora, avaluadora de projecte i mentora 

d’empreses emergents a EIT Health, membre de la llista d’experts en 

salut digital de l’OMS i directora en Aplicació de la Tecnologia per a 

Neurociència i Salut Mental del Women’s Brain Project.

Moderador: Davide Cirillo, investigador del grup de Biologia 

Computacional, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience  
#GenderEquality #PalauMacaya

PRESENCIAL AMB RESERVA I ONLINE
Consulta l’acte al nostre web. PRESENCIAL AMB RESERVA



Construint un futur per a 
la igualtat: desafiaments i 
estratègies per a la medicina 
personalitzada

Construint un futur per a la 
igualtat: mapa de ruta cap a 
una IA inclusiva per a un millor 
sistema de salut

Xarxa internacional Dona en Ciència: 
Salut i Intel·ligència Artificial

Desafiaments socials, ètics i 
tecnològics del biaix de sexe i 
gènere en la IA i l’atenció mèdica

GRUP DE TREBALL |  14 D’ABRIL, DE 14 A 18 H

GRUP DE TREBALL |  11 DE MAIG, DE 14 A 18 H GRUP DE TREBALL | 12 DE MAIG, DE 16 A 20 H

SEMINARI  |  11 DE MAIG, DE 10 A 13 H

El biaix de la IA està present en els algoritmes de 
maneres diferents, des del disseny de l’experiment i les 
dades recopilades i utilitzades per entrenar l’algoritme 
fins a, finalment, la interpretació dels resultats. Com a 
resultat, pot generar decisions injustes que comportin 
discriminació o estigmatització cap a certs grups 
de persones. Part d’aquest biaix s’hereta de biaixos 
històrics o construïts socialment. La IA pot ajudar a 
identificar i reduir aquests biaixos, però també pot 
augmentar el problema de la inclusió i la diversitat si no 
estan integrades en tot el cicle de vida del sistema de 
la IA. Cal un diàleg obert i multidisciplinari per incloure 
una perspectiva de sexe i gènere en el disseny i el 
desplegament de la IA en l’atenció mèdica, per tal de 
promoure l’equitat i la confiabilitat en la societat.

A CÀRREC:

Karina Gibert, professora titular a la UPC, cofundadora i membre 

de la junta a IDEAI-UPC i vicepresidenta d’Equitat i Ètica a 

COEINF. Itziar de Lecuona, professora associada a l’Escola de 

Medicina de la UB i directora adjunta de l’Observatori de Bioètica 

i Dret - Càtedra de Bioètica per la UNESCO. Paula Petrone, 

fundadora i directora executiva a Phenobyte.

Moderador: Atia Cortés, investigadora del grup Social Analytics, 

Barcelona Supercomputing Center (BSC).

NO OBERT AL PÚBLIC

NO OBERT AL PÚBLIC NO OBERT AL PÚBLIC

PRESENCIAL AMB RESERVA

Anàlisi de l’aplicació de la perspectiva de sexe i gènere 
en la investigació científica a l’àrea de la salut i la 
medicina personalitzada. Reflexionarem sobre eines 
i estratègies de millora en els biaixos que hi ha en 
l’àmbit de la salut, amb l’objectiu d’aplicar solucions 
innovadores per reduir-los i millorar la qualitat de vida de 
la població.

Anàlisi científica sobre el biaix de sexe i gènere en les 
noves tecnologies i la intel·ligència artificial i el risc que 
hi ha que s’amplifiqui i es consolidi. Proposta de treball 
per definir estratègies de millora i possibles solucions 
que abordin la problemàtica des d’un punt de vista 
divers i inclusiu sobre els desafiaments socials, ètics i 
tecnològics.

Reflexió i debat amb diferents organitzacions i iniciatives 
socials per definir accions concretes per generar i 
mantenir una xarxa de col·laboració internacional de 
suport mitjançant diversos actors que investiguen i 
treballen sobre biaixos de sexe i gènere en ciència en 
l’àmbit de la intel·ligència artificial i la salut.

PROJECTE SELECCIONAT CONVOCATÒRIA PALAU MACAYA
#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience  

#GenderEquality #PalauMacaya



Línies d’acció per superar els 
biaixos de sexe i gènere en 
ciència

CONFERÈNCIA  |  16 DE JUNY, DE 16 A 20 H

Debat final sobre (1) innovacions de sexe i gènere en 
ciència, salut i medicina, enginyeria i medi ambient, 
i definicions de (2) com utilitzar dades i mètodes 
computacionals per treballar cap a l’equitat racial i 
de gènere, particularment pel que fa a l’espai i el lloc. 
Tancament del cicle, presentació de resultats i mesures 
que es poden aplicar en el futur en benefici de la 
població.

A CÀRREC:

Presentació: María José Rementeria i Nataly Buslón, 

Social Link Analytics, Programa Bioinfo4women, Barcelona 

Supercomputing Center. 

Josep Maria Martorell, director associat del Barcelona 

Supercomputing Center (BSC). Londa Schiebinger, catedràtica 

John L. Hinds en Història de la Ciència al Departament 

d’Història de la Universitat de Stanford i directora del projecte 

Gendered Innovations EU/US en Ciència, Salut, Medicina, 

Enginyeria i Medi Ambient. Catherine D’Ignazio, professora 

adjunta de Planificació i Ciència Urbana al Departament 

d’Estudis Urbans i Planificació del MIT i directora del Data + 

Feminism Lab.

PRESENCIAL AMB RESERVA I ONLINE
Consulta l’acte al nostre web.


