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Ciència/tecnologia, eines al 
servei de qui? 
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Programa de la jornada 
 

Hora Tema 

10:15 h Presentació de la jornada 
10:30 h De cosmopolíticas o com la ciència pot ser 

democràtica 

Els estudis socials de ciència i tecnologia han contribuït a pensar, de 
manera diferent, la dimensió política a la pràctica tecnocientífica. A 
partir dels seus desenvolupaments proposem pensar la relació entre 
ciència, tecnologia i societat a la llum de la cosmopolítica. Es tracta 
d'una proposta ètica que convida a pensar la pràctica científica des de 
la co-expertesa i la democratització del coneixement i, també, de la 
seva producció. 
 
- Gonzalo Correa i Kostas Gardounis (Grup d’Estudis Socials de 

Ciència i Tecnologia-UAB) 

12:00 h La recerca militar a l’Estat espanyol 

La R+D militar ha estat i és un motiu de controvèrsia en el món de la 
ciència. Uns afirmen que la recerca científica militar aporta innovacions 
tecnològiques al desenvolupament humà, i altres afirmen el contrari, 
que és un malbaratament de recursos que solament serveix per 
destruir riquesa i no està al servei de la humanitat. El cas de la R+D 
militar a l’Estat espanyol pot aportar llum a aquesta qüestió 
 
- Pere Ortega, coordinador i investigador del Centre Delàs d’Estudis 

per la Pau 

14:00 h Dinar popular de “traje” 
16:00 h “Semillas de libertad” 

La pel·lícula destaca fins a quin punt el sistema d'agricultura industrial, 
i les llavors genèticament modificades en particular, han impactat en 
l'enorme agro-biodiversitat Pretén qüestionar el mantra que a gran 
escala, l'agricultura industrial és l'únic mitjà pel qual podem alimentar 
al món, promoguda pel grup de pro-transgènics.  
L'agenda de les empreses ha portat a la presa de control de les llavors, 
amb la finalitat d'obtenir vasts beneficis i control sobre el sistema 
alimentari mundial. 
 
- Pase de video i debat 

 

 


