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LA DONA DAVANT ELS REPTES
DEL TREBALL 4.0

PRESENTACIÓ

En els darrers anys, la innovació tecnològica i, especialment, la generalització de les noves
tecnologies de la informació i del coneixement, han experimentat un desenvolupament
impressionant, motiu pel qual es parla de la Quarta Revolució Industrial que ens condueix a l'era
de la digitalització de l'economia. 

Els avenços tecnològics impliquen una transformació en les maneres i formes d'entendre en el
futur proper la idea de treball i la COVID-19, en accelerar aquest procés de forma exponencial,
ha suposat que el futur del treball ja sigui el present. No hi ha cap mena de dubte que una
transformació d'aquesta magnitud necessàriament impacta d'una manera específica en el treball
de les dones i, per això, la igualtat de gènere esdevé un dels grans reptes que posa sobre la taula
aquesta revolució tecnològica.

Les múltiples possibilitats pràctiques que ofereixen les diferents innovacions tecnològiques i els
canvis que impliquen en lorganització de l'empresa permeten posar de manifest la incidència
generalitzada d'aquest procés a tots els sectors econòmics i a totes les tasques que s'hi
desenvolupen i, per tant, en la disciplina que fins ara d'una manera preferent ha regulat aquest
treball, és a dir, el Dret del Treball. Resulta, doncs, indiscutible que en les darreres dècades el
desenvolupament tecnològic ha produït i seguirà produint multitud de canvis al món del treball, en
les condicions laborals, les estructures de representació i en les formes de diàleg social tradicional. 

Per tot això, resulta especialment sorprenent que fins a dates recents, els diferents estudis existents
en la matèria no hagin abordat aquesta qüestió des d'una perspectiva de gènere i, per tant, no se
n'hagi abordat de manera específica com i de quina manera impactaran tots aquests canvis
presents i futurs en els treballs de les dones, i com afectarà la transformació digital, entre molts
altres aspectes, a l'estructura de l'ocupació, a les condicions de l'ocupabilitat de les treballadores, a
l'organització dels seus temps de vida i de treball, a les condicions retributives, etc. En aquest sentit,
i de forma molt encertada, s'assenyala la bretxa de gènere en la Quarta Revolució Indistrial com
un tema pendent. 

Aquesta jornada pretén contribuir a l'incipient anàlisi de la incidència de les transformacions
vinculades a la digitalització de l'economia en el treball de les dones i respondre a la qüestió
de si l'ordenament juridicolaboral està abordant específicament aquest fenomen des d'una
perspectiva de gènere o si, per contra, es limita a contemplar l'impacte de les noves tecnologies en
l'àmbit de les relacions laborals sense dur a terme la necessària distinció entre l'afectació de les
mateixes a la feina desenvolupada per dones i homes, perpetuant així la bretxa de gènere prèvia a
la irrupció de les noves tecnologies. 
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PROGRAMA Dimecres, 2 de març de 2022 
9.45 h a 13.15 h

DRA. CAROLINA MARTÍNEZ MORENO
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Universitat d'Oviedo

Bretxa digital i bretxa salarial de gènere
Modera: Dr. Josep Moreno Gené, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat de Lleida. 

DRA. PILAR RIVAS VALLEJO
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Universitat de Barcelona

Discriminació algorítmica:detecció, prevenció i protecció

Modera: Sr. Ricardo Peciña Midón, sostinspector de Treball dels Serveis d'Inspecció
de Treball i Seguretat Social de Lleida i professor de Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Universitat de Lleida. 

EVA M. GAJARDO RODRÍGUEZ
Secretària d’Igualtat i Formació d'UGT

Una mirada de gènere al paper dels agents socials en l'empresa 4.0 
Modera: Sra. Elena Jiménez Fita, inspectora de Treball i Seguretat Social dels Serveis
d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Lleida, i professora de Dret del Treball i
de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida. 

9.45 h  BENVINGUDA 
A càrrec de representants institucionals

10 h  CONFERÈNCIA en línia

11 h  CONFERÈNCIA

12 h  PAUSA CAFÈ

12.30 h  CONFERÈNCIA


