
 

NOTA DE PREMSA 

11/02/2013 13:00 h. 

 

Barcelona acollirà una conferència ciutadana sobre com 
s'adapten les noves tecnologies a la gent gran  

 

 

S'analitzarà si els dissenyadors de les TIC tenen en compte les necessitats de les persones 

grans, i es faran propostes en aquest àmbit Un grup d'onze persones d'entre 63 i 80n anys 

dialogarà amb especialistes en noves tecnologies en un procés que estarà obert al públic

Barcelona acollirà, a partir del proper dimarts, 12 i fins al dia 15 de febrer, la Conferència Ciutadana de 

la Gent Gran de Barcelona sobre la Digitalització de la Societat, unes jornades organitzades pel 

Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 

compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i del Ministeri d'Economia i Sostenibilitat a través del 

Programa Nacional de Projectes d'Investigació Fonamental 2011. 

 

La sèrie de conferències, que s’inauguraran dimarts, a les 9.30 hores, se celebraran durant els tres dies al 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (c/Montalegre), on està previst que assisteixin experts en 

TIC’s d’universitats i d’empreses. 

 

La iniciativa busca obrir un debat públic sobre el procés de digitalització de la societat, i analitzar si aquest 

procés s’adequa a les necessitats de la gent gran. L’objectiu final d’aquestes jornades és acabar fent 

propostes d’intervenció en aquest àmbit. 

 

A més, seguint l’exemple d’experiències similars dutes a terme a nivell internacional, la trobada tindrà el 

format d’una conferència ciutadana. Així, durant la conferència, un panell format per gent gran dialogarà 

amb especialistes en noves tecnologies en un procés que estarà obert al públic. Aquest grup està format 

per 3 dones i 8 homes, d'entre 63 i 80 anys, dels districtes de L'Eixample (2 persones), Les Corts (2), 

Sants-Montjuïc (2), Ciutat Vella (1), Sant Andreu (1), Sant Martí (1) i Sarrià (1). 

 

Les jornades analitzaran com, en la societat actual, les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) 

estan presents en molts aspectes de la vida diària i, si bé formen part de la vida de les persones grans, 

poques vegades es té en compte l'opinió de les persones d'edat quan es dissenyen tecnologies o 

s'ofereixen serveis telemàtics. 

 

La comissionada de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, Assumpció Roset, considera que “si bé la 

gent gran a vegades pensa que les noves tecnologies no tenen res a veure amb les seves activitats 

quotidianes, cada vegada hi ha més equips dissenyats específicament per a elles i ells”. “És necessari 

contribuir a que coneguin les noves tecnologies, perquè els pot servir molt en el seu dia a dia: per 
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exemple, ara es poden programar visites mèdiques per Internet o conèixer gent i fer amics en xarxes 

socials”, afegeix la comissionada. 
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