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01 INTRODUCCIÓ 

 
 
La participació plena i equitativa de les dones en tots els àmbits de la societat és 
un Dret Humà fonamental. Malgrat això, avui en dia les dones es troben 
considerablement infrarepresentades en diferents àmbits culturals, polítics, 
científics a diversos nivells (United Nations, 2020). A la comunitat científica la 
participació de les dones és un factor clau per a garantir l'eficiència i la qualitat de 
la recerca. Actualment, però, segons les dades publicades per les Nacions Unides 
menys del 30% dels investigadors de tot el món en les àrees de ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques són dones. (UNESCO, 2019). Aquesta desigualtat en la 
participació professional es reprodueix a diferents nivells. Les dones s'enfronten a 
prejudicis i barreres des de la publicació, el finançament i la contractació, fins a la 
promoció a llocs més alts, i el reconeixement i la visibilitat del seu treball (Grogan, 
2019). És per això que institucions internacionals i nacionals treballen intensament 
per a desenvolupar i implementar mesures que promoguin l'equitat de gènere. 
L'objectiu és contribuir de manera decisiva a un canvi en el paradigma social, 
científic i polític. La implementació de polítiques públiques, accions afirmatives i 
legislació permetrà que nenes i dones assoleixin una participació efectiva en 
l’esfera laboral i tinguin les mateixes oportunitats de lideratge en la societat. 
  
Tal com planteja Schiebinger (Schiebinger & Schraudner, 2011), cal definir una 
estructura diferent a tres nivells. En primer lloc, cal corregir els nombres en relació 
a la participació, amb l’objectiu d'augmentar la proporció d'investigadores dones 
en ciències i tenir un equilibri representatiu de la diversitat social. En segon lloc, 
redreçar les institucions, programes que contemplin la rellevància de l'equitat de 
gènere, revisió de polítiques públiques i accions afirmatives. Finalment i no menys 
rellevant, redreçar el coneixement. És en aquest aspecte principalment en el qual 
el programa Bioinfo4Women (B4W) es focalitza. No només hi ha una desigualtat 
en participació de dones en ciència, sinó que les dades, les tecnologies i els 
dissenys, tenen un focus estàndard per a tota la població, que no és inclusiu. Cal 
reformular la investigació, els mètodes de treball, els test i els procediments, per a 
incloure la perspectiva de sexe i gènere en els estudis científics. Un procés que 
requereix col·laboracions interdisciplinàries entre persones expertes en gènere, 
educació, medicina, ciència i enginyeria, entre altres àmbits. 
 
En aquest marc, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha desenvolupat el 
programa B4W, una iniciativa sense ànim de lucre de el Departament de Ciències 
de la Vida que va iniciar les seves activitats el 2018. El programa treballa en diferents 
eixos, amb accions i investigació que promouen el canvi en l'àrea científica. D'una 
banda, busca promoure i augmentar l'espai de les investigadores en biologia 
computacional amb especial èmfasi en la transició a llocs de responsabilitat, 
promovent la seva visibilització i l'intercanvi de coneixements a través d'activitats 
com seminaris, conferències i mentories, amb un enfocament particular en les 
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àrees de medicina personalitzada, bioinformàtica i HPC. D'altra banda, potencia la 
recerca sobre l'anàlisi de biaixos de sexe i gènere en biologia computacional i 
intel·ligència artificial per a aplicacions de medicina personalitzada i la pràctica 
científica. Finalment, a nivell institucional, regional, nacional i internacional, el B4W 
té l'objectiu de construir una comunitat científica més col·laborativa, solidària i 
igualitària que beneficiï la societat en el seu conjunt. 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. NACIONES UNIDAS. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
 
El B4W compta amb el suport institucional de Departament de Ciències de la Vida 
del BSC i contribueix a l'acompliment de l'objectiu del centre de promoure el 
desenvolupament de la carrera científica d'acord amb el pla d'igualtat de gènere 
desenvolupat per la institució. 
 
Al 2020, el B4W proposa el projecte "Biaixos de Sexe i Gènere en Salut i 
Intel·ligència Artificial", alineat amb els objectius de la Fundació La Caixa d'aportar 
un marc de reflexió i pensament sobre temes i problemàtiques socials que 
impacten en la població. El mateix es troba en línia amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (Objectius i Metes de Desenvolupament Sostenible 
- Desenvolupament Sostenible, n.d.), específicament l'objectiu 3 de Salut i 
Benestar; l'objectiu 5 Igualtat de gènere i el 10 Reducció de les desigualtats. És així 
que durant l'any 2021, inicia un cicle important per al B4W en el qual han col·laborat 
especialistes de diferents regions, amb l'objectiu de potenciar el canvi i trencar 
amb els biaixos de sexe i gènere en l'àrea de salut i intel·ligència artificial. 
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02 RESUM EXECUTIU  

 
 
En el marc de la 5a Convocatòria de Fundació La Caixa, s'ha desenvolupat el 
projecte "Biaixos de Sexe i Gènere en Intel·ligència Artificial i Salut" organitzat pel 
programa Bioinfo4Women (B4W) de el Barcelona Supercomputing Center (BSC) 
amb La Caixa Fundació. 
 
Aquest cicle de reflexió i pensament va tenir una durada de quatre mesos, va 
començar el 16 de març de 2021 i va finalitzar el 16 de juny de 2021. Durant aquest 
període s'han desenvolupat: 
 

● Conferències impartides per experts i expertes en l’àrea, 
● Seminaris amb panells de debat en els quals la ciutadania podia dialogar 

amb els i les especialistes de manera directa, 
● Tallers de treball on col·lectius representants de la societat reflexionaven 

sobre les diferents problemàtiques del cicle.  
 
Els objectius determinats en el projecte eren: 
a) Reflexió conjunta entre científics / científiques i societat sobre els biaixos de sexe 
i gènere en salut i intel·ligència artificial; 
b) Fomentar una xarxa de col·laboració internacional en l'àrea; 
c) Elaborar propostes i estratègies consensuades per abordar els problemes; 
d) Realitzar difusió pública del tema i dels resultats del cicle. 
 
El cicle va estar dividit en dos blocs temàtics: 1. Salut i medicina personalitzada 2. 
Intel·ligència Artificial. Tots dos blocs van ser dissenyats amb l'estructura d'un 
seminari més un taller de treball per analitzar els temes. Els seminaris van ser 
impartits per experts / expertes i obert al públic iniciant el debat sobre l'estat de 
situació i les problemàtiques presents. Posteriorment es va realitzar un taller 
tancat, a la qual van assistir especialistes i representants de diversos col·lectius 
socials per treballar en els reptes proposats. 
 
La metodologia aplicada en els tallers es va basar principalment en el Design 
Thinking (McLaughlin, JE et a l'; 2019), metodologia utilitzada per a innovar i molt 
útil per a centrar-se en les necessitats de les persones, tenint en compte la 
tecnologia i que les solucions proposades siguin viables i sostenibles. 
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DESIGN THINKING METODOLOGÍA. STANFORD UNIVERSITY. 
https://dschool.stanford.edu/ 

 
Les reflexions i conclusions de les activitats del cicle: conferències, seminaris i tallers 
es van recopilar de manera sistemàtica donant lloc a una sèrie de resultats i 
propostes de futur per resoldre i / o mitigar el problema sobre els biaixos de sexe i 
gènere en intel·ligència artificial i salut. 
 
Durant la sessió de cloenda del cicle es va realitzar un resum de tot el cicle i de les 
conclusions principals que van sorgir en les activitats. En el present informe es 
detalla la informació de cada secció, avançant de forma esquemàtica els nou punts 
plantejats com a principals conclusions de la feina. 
 
 
CONCLUSIONS 
 

 
 

1. Potencial el disseny de Polítiques Públiques en IA, ampliar la Legislació i 
aplicar-ho també al Finançament de projectes; 

2. Fomentar l’Educació i Formació de IA aplicada a diferents àmbits; 
3. Potencia el Diàleg Social, Canals de Comunicació i Campanyes de 

Sensibilització; 
4. Desenvolupar Guies i normativa IA, potenciant l’Auditoria Alogorítmica;  
5. Dissenyar Estratègies Inclusives en l’Atenció Sanitària i la Recerca 

Biomèdica; 
6. Potenciar la Qualitat i l’Equitat de les Dades per a la seva representativitat;  
7. Fomentar Equips Multidisciplinars i Inclusius; 
8. Incloure i treballar conjuntament amb les Ciències Socials i les Humanitats, 

així com en l’Avaluació de l’Impacte Social i Ètic de la IA ; 
9. Generar Models de la IA Transparents, Confiables i potencial l’Explicabilitat. 
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03 PROJECTE 

 
DEFINICIÓ  
 

 
 
Des del programa B4W de el Departament de Ciències de la Vida del BSC es va 
realitzar la coordinació del cicle. L'estructura va ser definida sota dos eixos temàtics: 
(1) medicina personalitzada i (2) intel·ligència artificial. Per a cada un dels eixos 
temàtics es van realitzar diverses activitats: seminari, grup de treball i taller 
participatiu. Les activitats van tenir per objectiu crear un espai de reflexió entre 
científics i destacats representants de la ciutadania de diferents àmbits (empreses, 
mitjans de comunicació, ONG, centres d'investigació i Administració Pública, entre 
d'altres) per debatre i conscienciar sobre els biaixos de sexe i gènere en salut i el 
risc d'amplificació i perpetuació amb l'aplicació d'intel·ligència artificial. Així mateix, 
es va buscar fomentar xarxes de col·laboració i debat que poguessin contribuir a el 
coneixement, l'elaboració d'articles científics i el desenvolupament de projectes 
d'investigació amb impacte en la societat. 
 
 
 
OBJECTIU 

 
 
L'objectiu del cicle va consistir en sensibilitzar la societat i la comunitat científica 
sobre les implicacions dels biaixos de sexe i gènere en el desenvolupament i 
aplicacions de noves tecnologies en el camp de la salut i la medicina 
personalitzada. En particular, el el cicle es va centrar en revisar el risc d'amplificació 
de biaixos i la seva perpetuació amb l'aplicació de la intel·ligència artificial. 
 
El repte principal va ser crear un debat obert entre la comunitat científica i la 
societat per a intercanviar coneixements i analitzar els desafiaments socials, ètics i 
tecnològics relacionats amb el tema, amb l'objectiu d'identificar i realitzar 
propostes innovadores per a reduir-los. 
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ESTRUCTURA RESULTATS 

 
 

A. CONFERÈNCIA INAUGURAL  
 
La conferència inaugural es va desenvolupar el dia 16 de març de 2021. La 
benvinguda a la conferència i a la participació en el projecte va estar a càrrec de la 
directora responsable de Palau Macaya de la Fundació La Caixa, Barbara Palau. 
L'estructura de la sessió, juntament amb la presentació del cicle i línies 
d'investigació van anar a càrrec de les investigadores María José Rementeria i la 
Dra. Nataly Buslón membres de el programa B4W del BSC. 
 
A continuació la directora de la Unitat de Dones i Ciència del Ministeri Ciència i 
Innovació, Dra. Zulema Altamirano va presentar la perspectiva de gènere en l'àmbit 
de ciència i innovació fent èmfasi en l'àrea d'intel·ligència artificial i salut. En aquest 
sentit, va plantejar els objectius i els quatre pilars que orienten el seu treball. En 
primer lloc, l'avaluació per tenir coneixement sobre l'estat de la qüestió en el 
moment de definir la bretxa de gènere des del punt de vista de les polítiques 
d'igualtat. En segon lloc, visibilitzar les dones, per a que serveixin com a referents i 
potenciar el seu treball. En tercer punt, transformar els entorns, les institucions, raó 
per la qual cal treballar per tenir ambients diversos, igualitaris i assegurances, i 
finalment impulsar i accelerar els canvis perquè no es demori la transformació. És 
així que va destacar com a reptes: 1. Atraure el talent femení, 2. Retenir i 
desenvolupar oportunitats per potenciar a les investigadores en l'àmbit científic i 
finalment 3. Integrar la dimensió de gènere en la investigació, desenvolupament i 
innovació (R + D + I) en tots els àmbits clau per a l'excel·lència. 

CONFERÈNCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.   
 
Posteriorment va intervenir la tinent d'alcalde de Barcelona, Laura Pérez Castaño 
de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI + de l'Ajuntament de 
Barcelona, la qual va destacar el treball que realitzen diferents institucions a 
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Barcelona, marcant l'impuls necessari en l'àmbit de la salut. La seva presentació va 
ressaltar la importància d'identificar les bretxes de gènere en l'entorn digital per 
abordar-les en salut, plantejant els prejudicis de gènere que cal superar i donant 
exemples de diferents polítiques públiques i accions específiques que 
desenvolupen els serveis municipals basades en l'ús de la intel·ligència Artificial a 
la lluita contra les desigualtats. 
 

CONFERÈNCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.   
 
La sessió va comptar amb dos especialistes en l'àrea. La primera ponència va ser a 
càrrec del professor Alfonso Valencia, ICREA Research Profesor, director de el 
Departament de Ciències de la Vida al Barcelona Supercomputing Center (BSC) i 
director de l'Institut Nacional de Bioinformàtica (INB-ISCIII). Durant la seva 
presentació, va plantejar exemples d'investigacions científiques recents sobre les 
diferències mèdiques existents per raó de sexe i gènere classificant els biaixos en 
desitjables i indesitjables en relació a l'article "Sex and gender differences and 
biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare" publicat en NPJ 
Digital Medicine (Cirillo et al., 2020) i indicant algunes solucions tècniques per a 
superar-los en IA amb plantejaments clars en l'àrea de la medicina personalitzada. 
És així que es va destacar la urgent necessitat de treballar en diferents àrees: en els 
assaigs clínics en salut per equilibrar el sexe i gènere, potenciar l'anotació 
adequada en grans bases de dades i un procés d'etiquetatge amb consciència de 
sexe i gènere. En resum, accions que estiguin en línia amb els principis de FAIR (de 
l'anglès- Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) (Wilkinson et al., 2016) 
en biomedicina per millorar reptes presents. 
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La segona ponència científica la va realitzar la Dra. Maria Teresa Ferretti, 
cofundadora i directora científica de Women 's Brain Project (WBP). La doctora 
Ferretti va fer referència a la publicació conjunta del BSC amb WBP i la seva 
investigació en l'àrea de salut mental amb la perspectiva de sexe i gènere en la 
medicina personalitzada. Va subratllar la rellevància de considerar durant la 
pandèmia de la COVID-19 les diferències de sexe i gènere en la incidència de la 
malaltia, el seu tractament i ingrés a les unitats de cures intensives (Arnegard et al., 
2020). Així com també va plantejar com decisiu considerar factors socioeconòmics 
i culturals entre altres variants per a les patologies que afecten a les persones. 
Assenyalant diferències degudes al sexe i gènere en les malalties cardiovasculars i 
en salut mental, la depressió i l'Alzheimer, tema en què treballa l'organització WBP. 
 
També va assenyalar els problemes derivats dels estudis preclínics que utilitzen 
majoritàriament animals ratolins mascles, més que femelles, i que no 
s'estratifiquen les dades per sexe, fet que afecta de manera directa al 
desenvolupament clínic dels medicaments i, per tant, afecta la població. Per 
resoldre aquest problema, va proposar elaborar un sistema d'atenció mitjançant la 
intel·ligència artificial, que permetrà analitzar les dades i brindar resultats 
contemplant les diferències. L'objectiu és buscar solucions al problema de les 
dades conjuntament amb la comunitat científica, la indústria, la tecnologia, les 
polítiques públiques i el públic general. Va comentar la necessitat de treballar en 
l’explicabilitat dels algoritmes, resoldre els biaixos en els sistemes, definir 
estratègies, i finalment incorporar una revisió ètica durant tot el desenvolupament 
de sistema orientat a el benestar social. 
 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.   
 
És així que el seminari inaugural va plantejar els eixos del cicle B4W, obrint el debat 
públic sobre el tema i convidant a la societat a participar en els reptes presentats. 
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PRIMER BLOC TEMÀTIC 

 
 
El primer espai temàtic es va centrar en la salut. La medicina personalitzada 
proposa un nou paradigma en què les decisions terapèutiques són guiades pels 
atributs individuals de cada pacient. S'ha acumulat suficient evidència científica 
que indica l'existència de diferències individuals en la incidència de les malalties, la 
seva evolució i les respostes als tractaments degudes no només a factors genètics 
sinó també a factors intrínsecs, com el sexe biològic i el gènere. De tal manera que 
per predir la variabilitat de la resposta terapèutica, cal 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 l'ètica i el dret. 
 

B. SEMINARI SALUT 

SEMINARIO MEDICINA PERSONALITZADA, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.  
 
El seminari obert "La perspectiva de sexe i gènere en el futur de la Medicina 
Personalitzada" es va realitzar el dia 14 d'abril de 2021. El desenvolupament de la 
sessió va estar a càrrec de l'investigador Dr. Davide Cirillo, del grup de Biologia 
Computacional, Barcelona Supercomputing Center (BSC). 
 
El debat el va obrir la doctora Carme Valls Llobet, política i metgessa especialitzada 
en endocrinologia amb perspectiva de gènere, directora de el programa Dona, 
Salut i Qualitat de Vida en el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris CAPS. Durant la 
seva ponència va anar explicant la diferència entre les característiques de dades de 
sexe i gènere i la importància d'incloure dimensions socials, econòmiques i 
ambientals en la investigació en salut. 
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A continuació, la professora Valeria Raparelli, doctora per la Universitat de Alberta 
a Canadà i professora de la Universitat de Ferrara a Itàlia, va destacar dins de la seva 
presentació els senyals d'advertència relacionades amb la integració de factors 
sexuals i de gènere en la medicina personalitzada, especialment en malalties 
cardiovasculars. El professor Luis Rocha, 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 de el Programa 
de Ciència Cognitiva a la Universitat d'Indiana, Bloomington (EE. UU.), va plantejar, 
des del punt de vista teòric, com els biaixos representen una limitació per modelar 
els sistemes, i com es propaguen tècnicament en les solucions algorítmiques. 
 
Finalment, la doctora en biologia Silvina Catuara Solarz, avaluadora de projectes i 
mentora d'empreses emergents en EIT Health, membre de la llista d'experts en 
salut digital de l'OMS i directora en Aplicació de la Tecnologia per Neurociència i 
Salut Mental del Women 's Brain Project, va parlar sobre la importància de tenir un 
coneixement multinivell de la salut i les malalties per aconseguir una medicina 
personalitzada. 
 
El debat amb aquests experts es va treballar sota eixos estructurats per l'equip del 
BSC amb una bateria de preguntes sobre la temàtica que va permetre reflexionar 
conjuntament. De manera que aquest seminari va modelar l'espai posterior de 
treball de taller participatiu grupal. 
 
 
TALLER: Biaixos de Sexe i Gènere en Intel·ligència Artificial i Salut: Construint 
un futur per a la igualtat: reptes i estratègies d'acció per a la medicina 
personalitzada 
 

 
 
El taller "Construint un futur per a la igualtat: reptes i estratègies d'acció per a la 
medicina personalitzada" es va realitzar el dia dimecres 14 d'abril de 15 a 17.30h. El 
format utilitzat va ser virtual, treballant en petits grups multidisciplinaris que es van 
triar prèviament per definir un sistema de treball que garantís la diversitat, en àrees 
d'investigació, treball, interès, així com contemplant l'idioma i zona geogràfica.  
 
L'objectiu del taller participatiu grupal era l'anàlisi de l'aplicació de la perspectiva 
de sexe i gènere en la recerca científica en l'àrea de la salut i la medicina 
personalitzada. Durant aquest treball, es va reflexionar sobre eines i estratègies de 
millora en els biaixos existents amb l'objectiu d'aplicar solucions innovadores per 
reduir-los i millorar la qualitat de vida de la població. 
 
El taller va comptar amb 30 persones (25 dones i 5 homes) de divers perfil 
(acadèmic, periodístic, vinculades a ONGs, sanitaris, i altres institucions) 
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relacionades amb el tema i interessades en generar idees i propostes per construir 
un futur amb estratègies d'igualtat en medicina personalitzada, 6 persones de el 
programa B4W com a observadores i 2 facilitadores. 
 
Per facilitar el debat entre els i les participants, es van plantejar a l'inici del taller 
reptes relacionats amb diferents aspectes sobre els quals centrar la conversa. Les 
persones es van dividir en 4 grups d'entre 5 i 6 integrants, cadascun d'aquests 
grups va triar tres reptes per debatre i exposar els diversos punts de vista des de 
les seves perspectives personals. 
 

 
TALLER MEDICINA PERSONALITZADA, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.  
 
De l'anàlisi de resultats del taller es pot agrupar els següents temes que van ser 
desenvolupats per les i els participants: 
 
Repte A. Manca de Dades. Com podríem millorar la manca de dades i informació 
per a evitar els biaixos de sexe i gènere en salut? Dos dels grups participants van 
debatre sobre la problemàtica relacionada amb la manca de dades i la qualitat dels 
mateixos amb què alimentar els models d'IA. Es van proposar les següents idees: 
 
Elaboració de Guies i Recomanacions per part de les principals associacions 
d'aprovació com són l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), European Medicines Agency (EMA) i The European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) es va proposar potenciar la 
inclusió de la categoria de sexe i gènere en els formularis de recollida de dades. 
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També es va debatre sobre la importància de definir de manera adequada els 
termes sexe i gènere, i la necessitat de consens en la seva definició utilitzada en els 
estudis científics. D'aquesta manera, es va marcar la necessitat que es refereixi a 
conceptes correctament i que siguin homòlegs en les diferents bases de dades i 
repositoris d'informació. 
 
Ampliació de la Recollida de Dades diversificant les fonts origen dels mateixos, 
incloent dades sanitàries d'atenció primària, poblacionals de col·legis i instituts, o 
d'associacions veïnals. Els i les participants van debatre sobre la possibilitat de 
llançar campanyes voluntàries de recollida de dades inclusives de manera que es 
pugui accedir i incorporar als dipòsits la major variabilitat poblacional possible. Es 
va plantejar la possibilitat d'ingressar dades de qualitat de vida i provinents de 
dispositius electrònics personals. També es va debatre sobre la manera de 
considerar el gènere fora de el sistema binari. 
 
Qualitat de la dada: Criteris d'Avaluació i Inclusió. Es va comentar la necessitat 
d'incloure criteris d'avaluació de les dades en les polítiques de les revistes 
científiques per a la publicació d'articles, comprovant la qualitat, completesa i 
balanç pel que fa a l'sexe i gènere de les dades utilitzades en la investigació. 
 
 
Repte B. Biaixos en els algoritmes de IA. Com podem evitar que els algoritmes 
d'IA en salut no estiguin esbiaixats? Dos dels grups participants van debatre sobre 
la problemàtica relacionada amb els biaixos dels algoritmes d'Intel·ligència 
Artificial emprats en salut i les maneres de poder evitar-los. Es van proposar idees 
basades en: 
 
Equips de desenvolupament multidisciplinaris i inclusius. Es va debatre sobre 
necessitat de desmitificar la IA, i plantejar sistemes que donin respostes no 
esbiaixades, per a això es considera imprescindible que les persones objectiu 
d'estudi formin part en les diferents fases d'investigació: el plantejament, 
desenvolupament i verificació de resultats (human- in-the-loop) i la necessitat de 
conformar equips de desenvolupament multidisciplinaris i inclusius. És clau que la 
dona estigui representada i inclosa en els processos, per garantir drets, atorgar 
diversitat i tenir punts de vista crítics. 
 
Models d'IA / Algorismes. Es va analitzar la importància de revisar les 
característiques base dels models d'AI per a evitar classificacions injustes, així com 
la necessitat de promoure una IA explicable i transparent. Les persones 
participants van remarcar la rellevància d'explicar les possibles contradiccions dels 
resultats i que es permeti identificar possibles biaixos en la població. També es va 
comentar i debatre sobre la problemàtica i necessitat d'anonimització de les dades. 
 
Qualitat i equitat en els conjunts de dades d'entrenament. Les persones que van 
participar van plantejar que cal que els conjunts de dades d'entrenament dels 
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algoritmes, no només tinguin la qualitat necessària i estiguin lliures de biaixos, sinó 
que es trobin balancejats d’acord amb les variables d'interès del problema que 
s'està abordant. També es va esmentar la importància de disposar d'un catàleg de 
biaixos que permeti als desenvolupadors, identificar-los fàcilment per a la seva 
correcció. 
 
Eines de Control i Correcció. Es va debatre sobre el desenvolupament de mètriques 
per avaluar els models, el desenvolupament de diferents tècniques de mitigació de 
biaixos com a funcions de pèrdua per a dades desbalanceados, i d'eines de mesura 
de biaixos en les dades i algoritmes. 
 
Repte C. Desigualtat. Quines accions es podrien potenciar per a que la medicina 
personalitzada i la intel·ligència artificial evitin les desigualtats socials de gènere, 
ingressos, raça i edat? Dos dels grups participants van debatre sobre la 
problemàtica relacionada amb la desigualtat que la medicina personalitzada i la 
Intel·ligència artificial poden produir. Les principals idees que van sorgir són:: 
 
Definició d'estratègies inclusives en la promoció i en l'atenció sanitària. Es va parlar 
de la necessitat d'incloure la perspectiva de gènere en totes les estratègies que es 
defineixin per promocionar la salut de les persones. Definir estratègies inclusives 
fomentant l'atenció adequada a persones de col·lectius vulnerables, com LGBTIQ 
+, amb especial a persones transgènere que estan en teràpia hormonal. 
 
Considerar i incloure col·lectius interseccionals en la investigació mèdica. Es va 
esmentar la necessitat d'ampliar i incloure categories interseccionals en la 
investigació mèdica com: sexe, gènere, orientació sexual, ètnia, lloc de residència, 
situació socioeconòmica, dis/capacitat, edat. Durant el taller es va plantejar 
requerir l'adequada representació de segments poblacionals generalment 
infrarepresentats en els estudis clínics, en particular per aquells que reben 
finançament públic per a la seva realització. També es va comentar la necessitat 
d'incentivar i afavorir la participació en els estudis de diferents col·lectius socials 
vulnerables, incentivant la seva participació per mitjà d'ajudes socials, bons, entre 
altres mesures per garantir la seva representativitat. 
 
Revisar i corregir la manca de dades en els estudis mèdics completant-los amb 
dades socioculturals provinents de fonts diverses. Es va debatre sobre la necessitat 
de treballar en la manca de dades en aquells col·lectius que presenten un pes 
inadequat en els conjunts de dades, utilitzant i incloent altres factors 
socioeconòmics, demogràfics com a possibles fonts d'informació. També fomentar 
estudis sociològics i integrar els seus resultats amb les dades de salut. 
 
Repte D. Consciència. Com podríem conscienciar el grup d'interès sobre la 
importància del biaix de sexe i gènere en salut? Tres dels grups participants van 
debatre sobre la problemàtica relacionada amb la conscienciació del problema als 
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diferents grups d'interès com a investigadors en biomedicina, metges, empreses, 
laboratoris, tecnòlegs, i la ciutadania en general. Es van proposar les segënts idees: 
 
Polítiques Públiques. Es va analitzar la necessitat de buscar sinèrgies amb grups 
polítics per a desenvolupar guies i fomentar el finançament de projectes de recerca 
sobre els problemes de salut relacionats amb el sexe i gènere, promocionant 
premis o concursos. També formar sobre el tema a persones públiques amb 
responsabilitat i capacitat de decisió i finançament. 
 
Educació i Formació. Es va debatre la necessitat d'adaptar en els programes 
d'estudis universitaris l'anàlisi sobre biaixos en IA i medicina, en particular en les 
carreres relacionades amb salut i enginyeria per conèixer riscos i impacte. Així 
mateix es va proposar promoure la conscienciació per mitjà de xerrades 
científiques i campanyes educatives per promoure una educació en valors 
d'igualtat des de la infància. 
 
Campanyes de Sensibilització i Divulgació. Es van assenyalar diferents propostes 
de campanyes de sensibilització i divulgació, ressaltant la importància de donar a 
conèixer els riscos per biaixos en els repositoris de dades i les conseqüències 
adverses de la desigualtat per proposar alternatives per resoldre la bretxa. 
Destacant la participació amb mares, pares i associacions culturals, incloent a 
col·lectius i moviments socials, així com influencers, per arribar a un major públic. 
També es va proposar la realització de documentals científics mostrant la 
rellevància d'esdeveniments històrics en la pràctica clínica discriminatòria. 
 
Pel que fa a la sensibilització en la part clínica, es va proposar divulgar informació 
relacionada a la diferència de sexe i gènere pel que fa als símptomes de les 
malalties per a la seva millor diagnòstic (exemple atacs cardíacs en els centres de 
salut i urgències d'hospitals). També es va considerar la necessitat de promocionar 
l'activisme des de les societats científiques i campanyes internacionals per mitjà de 
les xarxes socials i mitjans de comunicació sobre el perill dels biaixos i el valor de la 
diagnosi específic de sexe i gènere. 
Repte E. Divulgació. Quines són les millors formes de difondre la problemàtica per 
a combatre el biaix de sexe i gènere en salut? Tres dels grups participants van 
debatre sobre les diferents maneres i mitjans per divulgar la informació i combatre 
els biaixos existents. Es van proposar les següents idees: 
 
Comunicació científica. Es va analitzar la necessitat de desenvolupar una 
comunicació científica propera a la ciutadania, realitzant seminaris online 
multidisciplinaris. Realitzar difusió en diferents fases de formació educativa, 
primària, secundària, universitària així com en màster i doctorats. 
 
Publicitat i Campanyes. Es van esmentar diferents canals i estratègies per 
potenciar a el públic dels problemes, des socis com Netflix, influencers, buscar 
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sinèrgies amb diferents actors i referents femenins. També es van proposar jocs de 
taula, sèries de televisió amb participació només de dones i diferents concursos. 
 
Finalment com a millors idees de l'taller van ser resumides: 
 
 

● Discriminar per sexe tot tipus d’assaig clínic no només en la recollida de 
dades, sinó també en l’anàlisi científica posterior. 

● Incloure dades desagregades incloent la diversitat de sexe i gènere 
(interaccionalitat). Incloure la variable del sexe des de la fase pre-clínica. 

● Realitzar formació especialitzada als i les professionals clíniques i de la 
recerca des de l’inici de la seva carrera. Generar programes curriculars que 
s’incloguin en la formació acadèmica des de les primeres etapes en totes les 
àrees. 

● Incorporar dades des de les institucions i organitzacions accessibles a 
col·lectius en risc d’exclusió social (treball social, ONG, etc.). 

● Realitzar campanyes en mitjans de comunicació per a informar sobre els 
biaixos de sexe i gènere en la pràctica clínica, fent difusió de continguts 
funcionals. 

● Defensar a nivell polític/públic la inclusió de dades i la diversitat. 
● Incrementar el finançament per a abordar la problemàtica i potenciar la 

perspectiva de sexe i gènere en ciència. 
● Incloure l’equilibri de sexe/gènere com a requisit obligatori per al 

finançament de projectes de recerca. 
● Du a terme auditories de l’impacte dels algoritmes en la salut. 
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SEGON BLOC TEMÀTIC 

 
 
El segon bloc del cicle estava centrat en intel·ligència artificial, de tal manera que 
es pretenia abordar els riscos i problemes presents pel que fa a biaixos de sexe i 
gènere en IA des del punt de vista legal, social, regulador i ètic. 
 
Els biaixos de la IA són presents en els algoritmes de diferents formes, des del 
disseny de l'experiment i les dades recopilades o utilitzades per a entrenar 
l'algoritme fins, finalment, la interpretació dels resultats. Com a resultat, es poden 
generar decisions injustes, comportant discriminació o estigmatització cap a certs 
grups de persones. Part d'aquests biaixos s'hereten 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 d’IA. Es necessita un diàleg obert i multidisciplinari per a 
incloure una perspectiva de sexe i gènere en el disseny i desplegament de la IA en 
l'atenció mèdica, per tal de promoure l'equitat i la fiabilitat en la societat. 
 

C. SEMINARI AI  

SEMINARI INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.  
 
El seminari obert "Desafiaments socials, ètics i tecnólogics de l'biaix de sexe i 
gènere en IA i l'atenció mèdica" es va realitzar el dia 11 de maig de 2021. La 
moderació de la sessió va ser a càrrec de la investigadora Dra. Àtia Cortés, del' grup 
Social Link Analytics del departament de Ciències de la Vida de el Barcelona 
Supercomputing Center. 
 
La Dra. Karina Gibert, catedràtica a la UPC, cofundadora i directora de l'IDEAI-UPC 
i vicepresidenta d'Equitat i Ètica en COEINF va donar inici a la sessió analitzant els 
aspectes ètics i tècnics i els desafiaments de gènere i sexe en la salut mitjançant 
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l'ús d'intel·ligència artificial. A continuació, la Dra. Itziar de Lecuona, 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 va parlar sobre la investigació en innovació 
responsable i la perspectiva de l'ètica i la filosofia del dret, repassant diferents 
exemples de canvi i nous desafiaments als quals ens hem d'enfrontar a la societat 
actual. Va presentar les "Guidelines for reviewing health research and innovation 
projects that use emergent Technologies and personal data" fent referència a el 
document publicat a la Universitat de Barcelona (Lecuona, n.d.) 
 
Posteriorment, la Dra. Allison Gardner de la Keele University i representant de 
Women Leading in AI, va donar un marc europeu clau per a la investigació, 
destacant la utilització de machine learning per a predir malalties, en relació a 
l'sexe i gènere i la capacitat de computació, els aspectes ètics i la rellevància de la 
governança de la intel·ligència artificial. Va esmentar els més de 85 principis i marcs 
ètics de #AI disponibles, destacant que la majoria d'ells han estat dissenyats per un 
rostre masculí, blanc el que genera també un biaix necessari de revisar (Principled 
Artificial Intelligence | Berkman Klein Center, 2020). 
 

 
SEMINARI INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA. 
 
Finalment, la Dra. Paula Petrone, fundadora i directora executiva en Phenobyte va 
constatar la necessitat d’analitzar l'evidència basada en dades de pacients per 
comprendre les malalties humanes i fer un desenvolupament de fàrmacs / 
tractaments eficient per a cada pacient. Durant la presentació, d'acord amb una 
publicació a The Lancet Digital Health 2021 (Ibrahim et al., 2021), va explicar les 
desigualtats presents en les dades, assenyalant els principals obstacles en l'atenció 
mèdica biaixos de sexe i gènere, estatus socioeconòmic, ètnia, localització i edat. 
En aquest sentit, es va subratllar la necessitat de determinar més transparència i 
diversitat en els equips d'investigació per transformar la situació actual. 
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SEMINARI INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.  
 
A la sessió es van definir línies de debat estructurats per l'equip de l'BSC amb una 
bateria de preguntes sobre la temàtica sobre la problemàtiques present. El debat 
publicat en les diferents plataformes del B4W va permetre reflexionar 
conjuntament i va modelar la reflexió per al taller participatiu grupal que es va 
desenvolupar posteriorment. 
 
 

D. TALLER 2. BIAIXOS DE SEXE I GÈNERE EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 
Construint el futur per a la igualtat 

 
El taller "Construint un futur per a la igualtat: mapa de ruta cap a una IA inclusiva 
per a un millor sistema de salut" es va realitzar el dimarts 11 de maig de 15h a 17.30h. 
El format utilitzat va ser virtual, treballant en petits grups multidisciplinaris que es 
van triar prèviament per definir un sistema de treball que garantís la diversitat, en 
àrees d'investigació, treball, interès, així com contemplant l'idioma i zona 
geogràfica. 
 
L'objectiu del taller participatiu grupal era l'anàlisi científica sobre els biaixos de 
sexe i gènere en les noves tecnologies i intel·ligència artificial i el risc existent de la 
seva amplificació i consolidació. Una proposta de treball per definir estratègies de 
millora i possibles solucions abordant la problemàtica des d'un punt de vista divers 
i inclusiu sobre els reptes socials, ètics i tecnològics. 
 
El taller va comptar amb 28 persones (23 dones i 5 homes) de divers perfil 
(acadèmic, periodístic, vinculades a ONGs, sanitaris, i altres institucions) 
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relacionades amb el tema i interessades en generar idees i propostes per construir 
un futur amb estratègies d'igualtat en l'ús de la intel·ligència artificial en salut, 5 
persones de el programa B4W com a observadores i 2 facilitadores. 
 
Per facilitar el debat entre els participants, es van plantejar a l'inici de l'taller juliol 
reptes relacionats amb diferents aspectes sobre els quals centrar la conversa. Els 
participants es van dividir en 4 grups d'entre 5 i 6 persones, cada un d'aquests 
grups va triar dos reptes per a  debatre i exposar els diversos punts de vista des de 
les seves perspectives personals. 
 

 
TALLER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA 
 
De l'anàlisi de resultats del taller es poden agrupar els següents temes: 
 
Repte A. Regulació en la IA: Quins aspectes s'haurien de regular per aconseguir 
una IA fiable sense risc? El repte va ser abordat per dos equips de treball 
determinant idees d'implementació de: 
 
Auditoria d’Algoritmes. Es va plantejar realitzar sistemes d'auditories en algoritmes 
perquè les dades no tinguin biaixos, estiguin complets i siguin representatius de la 
població. Cal dur a terme controls en els sistemes d'IA per evitar la discriminació, 
els prejudicis i l’impacte negatiu en la societat. Així com també aprofundir en 
l'anàlisi d’explicabilitat i transparència en el funcionament, de tal manera que les 
aplicacions tinguin estatuts que regulin i enforteixin els comitès ètics que treballen 
en aquest aspecte. 
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Certificació i Regulació. L'aspecte legal, un punt clau que es va debatre va ser la 
importància de comptar amb un esquema legal fort, un desenvolupament 
normatiu vinculat a l'article 9.2 i de GDPR (The General Data Protection Regulation) 
amb la posterior aplicació de la reglamentació. Es va plantejar incorporar col·lectius 
civils en els equips reguladors i obligar les aplicacions d'IA a mostrar el significat de 
la seva aplicabilitat per a la població com a mesura de responsabilitat sobre els 
drets i riscos de la IA. Definir una regulació que sol·liciti als equips de disseny i anàlisi 
una formació inclusiva amb minories per gènere, edat, ètnia, entre d'altres 
aspectes. 
 
També es va plantejar com a necessari definir sistemes de control en els datasets, 
en el seu disseny i en la seva creació, fent èmfasi en polítiques de dades obertes 
que donin garanties sobre el conjunt de dades compartides i els protocols 
d'intercanvi d'informació. 
 
Inclusió aspectes socioculturals. Impacte Social. Un aspecte molt esmentat dins de 
la regulació de la IA, va ser la relació amb els ODS per a l'avaluació d'impacte. La 
necessitat d'establir normes generals que tinguin una perspectiva global de les 
necessitats i reptes universals, considerant els desafiaments socioculturals, polítics, 
econòmics i científics, connectant amb la població i treballant amb les expectatives 
i els riscos que té la IA en la societat . 
 
 
Repte B. Evitar Biaixos en la lA: Quins aspectes s'haurien de regular per 
aconseguir una IA fiable sense risc? Dos equips van estar treballant en el repte B, 
resumint els resultats en: 
 
Qualitat i equilibri en els Datasets. Es va esmentar la rellevància d'eliminar els 
biaixos de la IA en els datasets d'entrenament per a obtenir qualitat en els resultats. 
El procés implica recopilar dades de forma completa no esbiaixada, definir les 
condicions de reutilització de les dades, invertir recursos per equilibrar el conjunt 
de dades, la qualitat i la seva representativitat, així com definir les mesures 
organitzatives, tècniques i de seguretat aplicables. 
 
Es va considerar clau tenir certificacions i reconeixements d'una IA justa, fulls de 
dades i targetes model generalitzables, etiquetes de qualitat per a conjunts de 
dades i etiquetes que indiquin que han passat per un procés de garantia. De tal 
manera que es requereix un desenvolupament d'eines i sistemes que permetin 
que la depuració sigui accessible i estigui disponible per als desenvolupadors. Tots 
aquests processos permetrien dissenyar arquitectures d'IA personalitzades amb 
conjunts de dades que no estiguin esbiaixats, en lloc d'entrenar en conjunts de 
dades combinats i per defecte a una mitjana. Així mateix, es va esmentar la 
necessitat de crear un nou diagrama de cicle de vida d'IA / Data Science que 
incorpori punts de control de biaix, llistes de verificació o pautes establertes perquè 



25 

les persones que investiguen o desenvolupen les segueixin i / o provin i que siguin 
rigoroses. 
 
També es va plantejar sobre la integració de fonts de dades heterogènies 
(mèdiques, legals, socials, ambientals) per aconseguir que la medicina 
personalitzada millori la qualitat de vida a la població particularment en grups 
vulnerables. 
 
Equips de desenvolupament inclusius. Es va comentar la necessitat de definir un 
sistema de seguiment dels indicadors de sexe i gènere, ètnia / raça, edat entre 
d'altres factors en el desenvolupament dels projectes. Es va destacar la 
importància de generar equips de recerca equilibrats i inclusius que representin 
les minories, i potenciar equips de disseny diversos. 
 
Regulació. Es va analitzar la conveniència d'elaborar en un frameweb de treball 
similar a ExPASy (Expert Protein Analysis System) per a eines d'IA justes, recursos 
dirigits a escoles i universitats per a la IA ètica, un exemple similar a BEEP (Projecte 
d'educació en bioètica). Es va plantejar definir una autoritat certificada sobre 
biaixos per a fer una avaluació ètica obligatòria de les dades abans d'usar-los per 
evitar derivar conclusions errònies. 
 
Comunicació i Educació. Es va parlar sobre fomentar la consciència, la 
comunicació, difusió sobre els problemes presents. Educar i capacitar els i les 
desenvolupadores sobre els tipus de biaixos (desitjables i no desitjables) per a que 
puguin evitar els biaixos algorítmics negatius. Addicionalment, les associacions 
professionals podrien mobilitzar els i les professionals per a explicar els mètodes 
d'aprenentatge automàtic i diferenciar el biaix incontrolat de l'especialització 
desitjada dels sistemes. 
 
Eines de Control, Correcció i Avaluació. També es va debatre sobre la importància 
dels sistemes d'avaluació de projectes d'investigació. En aquest sentit, es va 
destacar com essencial que els grans organismes finançadors que considerin i 
obliguin la inclusió de la perspectiva de sexe i gènere en els estudis. Definir 
polítiques d'avaluació que plantegen: Qui audita? Quins processos es realitzen? Si 
és una institució o ONG, etc. i treballar amb eines d'IA per detectar biaixos, amb 
auditoria algorísmica obligatòria i estandarditzada. 
Repte C. Impacte Social de la IA: Com podem garantir que la IA en salut tingui un 
impacte social positiu alineat amb els SDGs (Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles Nacionals Unides)? Dels grups de treball, dos van dedicar el seu treball 
a revisar l'impacte social de la IA, resumint les seves idees en els punts: 
 
Considerar les Desigualtats Socials i Integrar la Ciutadania. Es van debatre els 
impactes en la ciutadania i els riscos de no considerar les desigualtats socials 
existents. També es va comentar l'aspecte positiu de la inclusió de dones 
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científiques en l'àrea STEM per a tenir resultats més eficients i coherents a la realitat 
social. 
 
Orientar la IA per objectius socials i problemes actuals. Es va debatre la importància 
d'utilitzar la IA per a la detecció de problemes socials com la violència, i / o abús 
domèstic, la predicció de la desnutrició en poblacions vulnerables, així com altres 
reptes globals mitjançant sistemes i aplicacions intel·ligents personalitzades 
orientades al benestar social. 
 
Es va esmentar la rellevància d'incorporar personal com a assessor / a metge i 
grups de pacients en els projectes per garantir que s'inverteixin recursos útils per 
a benefici de les i els pacients. També es va destacar la necessitat de crear 
mecanismes de reparació accessibles i que estiguin orientats a les necessitats de 
la població. L'objectiu seria aconseguir un sistema en què els ciutadans puguin 
obtenir més qualitat i garantia en els processos. 
 
Optimitzar Recursos, Avaluar Sostenibilitat IA, Factor Energia. Es va plantejar la 
necessitat de treballar en l'ús d'IA per a produir productes més sostenibles, 
considerant la major optimització del consum d'energia i la petjada ecològica de 
Big Data per a orientar la preocupació sobre consum energètic en la gestió i l'ús en 
computació per grans models i avaluar els costos de la implementació. Els grups 
van debatre sobre la necessitat fonamental que s'inclogui l'aspecte d'impacte 
ambiental de la IA. També es va esmentar que aquests factors ambientals siguin 
inclosos i analitzats en el desenvolupament d'IA per a la salut. 
 
Educació. Importància de generar consciència en la població sobre l'ús i aplicació 
de la IA, usant eines per a potenciar la comunicació i capacitació. Es va esmentar la 
necessitat de dissenyar un esquema global per a la formació de persones 
científiques en el sector de ciències de la vida, informàtica, així com en l'àrea 
comercial, empresa, i professionals de l'àmbit legal, polític, entre d'altres. Tenir un 
context establert que permeti l'alfabetització tecnològica i sanitària en diferents 
àrees, el que és rellevant per l'impacte social de la IA. 
 
Qualitat de la Recerca. Tal com s'ha esmentat en altres reptes, un aspecte rellevant 
és la qualitat, per a això és necessari, en la recerca científica, incrementar la inclusió 
de diferents grups socials en el disseny dels assajos clínics, el desenvolupament 
d'eines i algoritmes depurats, accessibles i disponibles, assegurant-se que el 
conjunt de dades sigui representatiu de les persones. 
 
Un altre aspecte esmentat va ser la importància d'influir en el flux de finançament, 
exigint transparència d'IA fiables en les sol·licituds i licitacions de subvencions 
(Ethical Funding for Trustworthy AI (EFTAI) (Oldfield et al., 2021). Es va plantejar que 
les convocatòries exigeixin diversitat en els seus equips, transferència de 
coneixement, innovació i formació transversals amb treball interdisciplinari, sota 
un desenvolupament participatiu que potenciï la consciència social en IA. 
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Repte D. Mètodes d'Avaluació: Quins mètodes d'avaluació ajudarien a generar 
confiança en la medicina personalitzada basada en IA? Tres dels equips van 
analitzar el repte D considerant com a rellevant: 
 
Metodologia. Per als grups va ser clau pensar el com integrar el ciutadà en 
l'avaluació dels sistemes. Es va discutir la necessitat de fixar metodologies per a 
que la ciutadania participi en el procés de desenvolupament de la IA que permetin 
assenyalar problemes i errors. Garantir que el conjunt de dades sigui representatiu 
de les persones i d’aquesta manera, les avaluacions tinguin una visió completa del 
sistema d'IA. Per a això, van resumir que cal un projecte que determini: (1) una 
revisió de la literatura, de l'estat l'art; (2) Identificació de les llacunes en els mètodes 
d'avaluació actuals; (3) i  recomanacions per a auditories i sistema d'avaluació de 
risc i impacte de la IA al llarg del cicle de vida del producte, fins a la seva jubilació. 
 
Educació, Capacitació. En relació a la capacitació es va focalitzar puntualment en 
l'àmbit de la salut i en particular en els hospitals. Ressaltant que els treballadors 
han de tenir una formació específica en IA per comprendre com aquesta funciona 
i que les seves prediccions no són 100% precises. Analitzar riscos i definir bones 
pràctiques en l'adopció d'IA en salut. 
 
Marcs de Regulació, Recomanacions. Es va debatre la necessitat de disposar un 
certificat d'adequació per als datasets d'entrenament, i de validar els mètodes 
algorítmics en diferents cohorts de dades. A més a durant el taller, es va esmentar 
la importància d'avaluar els costos, i la integració de sistemes habilitats per a IA 
amb els marcs regulatoris (GLP, GxP) en bioanàlisi, farmàcia i ciències de la vida. 
 
Dades Obertes, Transparència, Processos Models. Finalment, es va esmentar la 
importància de la reproductibilitat dels models, i fer proves de resistència amb 
patrons multivariants estadístics. També, de garantir la presència humana (experts 
mèdics) en el desenvolupament i ús dels algoritmes de IA per a la cura de la salut. 
En relació als algoritmes de IA per al diagnòstic, es va plantejar fortament el 
requeriment de transparència en els algoritmes per a la verificació de la resposta 
dels mateixos per part de persones expertes en el domini. 
 
 
Repte E. Consciència: Quines accions pràctiques són necessàries per a 
conscienciar els diferents grups d'interès dels seus drets i responsabilitats en l’ús 
de la IA? Tres dels equips van analitzar aquest repte, i van destacar com a principals 
punts: 
 
Governança. Es va destacar com a clau la governança i els aspectes legals de les 
dades de la IA en medicina. La necessitat de potenciar l'ús de la IA en reptes socials 
ODS, serveis per a ajudar a la ciutadania en salut, i també en aplicacions en 
l'administració pública. Els grups van subratllar la importància d'un debat polític. 
Es considera necessari determinar normatives i obligacions de transparència que 
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requereixin que les aplicacions d'IA mostren un descàrrec de responsabilitat sobre 
drets i riscos en la població, brindant també sancions davant els problemes que es 
presenten, relacionats amb la manca en protecció de dades i de transparència . 
 
Educació, Capacitació. Un dels punts més debatuts dins de la consciència, és 
l'educació, per això, es van plantejar múltiples opcions destacant tal com es va 
esmentar: fer una IA per al desenvolupament a les escoles, col·laborar amb els 
sistemes educatius i incloure competències computacionals en educació primària 
ia diferents nivells. La idea seria formular cursos bàsics sobre IA i el seu impacte 
(adaptats en funció de les competències digitals i l'accessibilitat a la tecnologia) 
com per exemple el que s'aplica amb els MOOC (Massive Open Online Course) a 
Finlàndia. 
 
També fer una educació científica a IA, adaptar objectius de formació escolar 
també a l'etapa de secundària, formació a través de col·legis professionals per a 
ensenyar a professors i docents durant la seva formació (tallers transversals a la 
universitat sobre la mineria de dades, tecnologia, etc .). D'aquesta manera, 
globalment, es busca millorar el coneixement sobre analítiques d'aprenentatge i 
eines d'intel·ligència artificial aplicades a la salut, administració, l’àmbit legal, 
política entre altres àrees. 
 
Ciutadania, Participació, Campanyes publicitàries. Cal estimular les campanyes 
informatives en drets i responsabilitat respecte a l'ús i aplicació de la IA. Per això es 
va plantejar difondre més els manuals ètics o de qualitat de les aplicacions de 
manera senzilla d'entendre per la ciutadania. També potenciar el diàleg entre la 
ciutadania i la ciència i trobar el camí de la ciutadania a l'inici del procés de 
desenvolupament de la IA. 
 
Finalment, el disseny de campanyes públiques, no necessàriament en canals 
educatius regulats, sinó implementar treballs en associacions socials, ONG, per 
donar a conèixer els beneficis de la IA a la societat, conscienciar també a les 
empreses i aconseguir més responsabilitat global. 
 
Les millors idees de taller es poden resumir en aquests punts:: 

● Incloure a la ciutadania en tot el procés: disseny, desenvolupament, proves 
d'experiència d'usuaris. Desenvolupar una cultura d'IA amb la ciutadania. 

● Obertura a la ciutadania, explicar oportunitats i riscos, definir estratègies 
amb més canals de comunicació amb la població. 

● Finançament obligatòriament a equips diversos per a garantir l'adequació 
de sexe i gènere en R + D. 

● Auditories i avaluacions de risc i impacte d'IA que es realitzin al llarg del cicle 
de vida del producte fins a la seva jubilació. 

● Avaluació de cost/benefici dels resultats, desenvolupaments i investigació. 
● Reforçar la regulació, transparència obligatòria. Obligació en la present 

legislació. 
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● Potenciar la qualitat de les dades i la seva representativitat. Balanç equips, 
mostres i orientar la investigació en aquesta línia. 

● Formar sobre biaixos, coneixement en els equips educatius, guies i 
programes de formació. 

● Garantir el mecanisme humà amb experts, metges en aplicacions 
d'intel·ligència artificial per a la cura de la salut. IA més orientada a les 
persones i menys als negocis. 
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E. TALLER 3. Bioinfo4Women Networking  
 
Addicionalment, en el cicle, es va dissenyar un taller per a potenciar la creació d'una 
xarxa de col·laboració entre diferents iniciatives que treballin en el tema. La 
invitació es va llançar a organitzacions internacionals, nacionals i locals que 
treballen en els temes d'equitat de gènere en ciència, IA, tecnologia i salut. 
 
El taller va ser un espai de presentació i posada en comú de les accions concretes 
que es realitzen i les necessitats existents. L’objectiu era generar un canal de 
col·laboració internacional i suport per a combatre els biaixos de sexe i gènere en 
ciència en l'àmbit de la intel·ligència artificial i la salut. 
 
La sessió es va realitzar el dimarts 8 de juny de 2021 en format virtual amb la 
participació de 15 institucions i més de 20 dones investigadores i membres d'ONGs, 
organismes internacionals i institucions nacionals públiques, entre altres 
participants. En aquest espai, cada organització va poder brindar una breu 
descripció del seu treball, marcant les accions i activitats que realitzen i les 
necessitats o requeriments que tenen. 
 
En l'esquema que es va construir durant el taller es poden veure amb línies totes 
les possibles relacions i vincles que les participants van poder manifestar, sent cada 
línia una possible xarxa de col·laboració. Entre les accions clares que es van albirar, 
van ser per exemple, compartir l'experiència en el disseny de programes o tallers 
amb institucions noves que estan formulant ara mateix nous continguts, o la 
recerca i disseny de projectes per obtenir finançament conjunt. Des del BSC es va 
realitzar una presentació de convocatòries europees i internacionals existents a 
què es pot postular. 
 

 
B4W TALLER NETWORKING, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.   
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Un altre aspecte que es va identificar com a necessari, va ser la creació d'un canal 
de comunicació actiu a Slack per a mantenir activa la comunicació creada durant 
la sessió. El principal objectiu és continuar de forma més dinàmica la conversa 
sobre seminaris, projectes, convocatòries, esdeveniments, necessitats i ofertes 
d'ocupació entre persones que treballem a l'àrea. 
 
És així que el taller va permetre aprofundir en el desenvolupament d'un programa 
de mentoring liderat per B4W que comptarà amb la participació de diferents 
investigadores, així com les dinàmiques i aprenentatges es podran compartir a la 
xarxa de col·laboració per millorar les pràctiques. També es va poder concretar el 
desenvolupament d'un taller conjunt amb Women in Bioinformatic & Data Science 
LA i el B4W entre les accions concretes derivades de la trobada. L'avaluació de la 
trobada va ser molt positiva per part de les participants. 
 
Conclusions derivades del taller:  

● Treballar en la presentació de projectes conjunts a convocatòries 
internacionals. 

● Difondre activitats entres les institucions 
● Continuar amb aquest tipus d’iniciatives per a construir una xarxa 

internacional de col·laboració. 
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F. CONFERÈNCIA FINAL   
 
La cloenda final del cicle es va realitzar el 16 de juny de 2021. La conferència va 
començar amb la participació de la directora de Palau Macaya Bàrbara Palau, i la 
posterior participació de el director associat de el Barcelona Supercomputing 
Center (BSC), el Dr. Josep Maria Martorell . 
 

CONFERÈNCIA FINAL, 2021. PALAU MACAYA, BARCELONA.    
 
L'objectiu de la sessió va ser presentar el resum del cicle a càrrec de l'equip de l'BSC, 
liderat per la investigadora María José Rementeria, responsable de la unitat Social 
Link Analytics i del Programa B4W. Tot seguit es va celebrar un debat final amb 
especialistes sobre: (1) innovacions de sexe i gènere en ciència, salut i medicina, 
enginyeria i medi ambient, i (2) definicions sobre com utilitzar dades i mètodes 
computacionals per a treballar cap a l'equitat racial i de gènere, particularment pel 
que fa a big data. 
 
La professora Londa Schiebinger, catedràtica John L. Hinds en Història de la 
Ciència al Departament d'Història de la Universitat de Stanford i directora de el 
projecte Gendered Innovations EU / US en Ciència, Salut, Medicina, Enginyeria i 
Medi Ambient, va iniciar la seva presentació introduint el programa Gendered 
Innovations. En aquest sentit, va assenyalar la importància d'integrar la perspectiva 
i l'anàlisi de sexe i gènere en el disseny de la investigació, sent un element requerit 
per a justificar dins les grans organitzacions internacionals el treball realitzat, com 
el que estableix l'European Commission (EU ) Horizon Europe 2020. Aquest aspecte 
és clau per a la EU que ha finançat un equip de més de 25 experts i expertes que 
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han publicat un informe amb instruccions en recerca i innovació (Gendered 
Innovations 2: How Fins i tot Analysis Contributes to Research and Innovation, nd) 
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Es va plantejar com a nivell dels Estats Units al NIH, s'ha definit com a requeriment 
clau i obligatori per al finançament públic, introduir la variable sexe com a variable 
biològica (SABV) rellevant per a la investigació. Durant la seva presentació, va 
esmentar diferents exemples de biaixos de sexe i gènere en diferents malalties, 
procediments, àmbits d'investigació ciència, salut i medicina, enginyeria i medi 
ambient que afecten la població. Va marcar com a clau l'impacte de l'sexe quan es 
treballa amb animals de laboratori, factors com el lloc, el sexe amb el personal de 
treball, i fins i tot l'espai en la gàbia, si és individual o grupal, tenen efectes socials 
significatius en els resultats dels experiments a considerar-se. També durant la 
seva presentació va parlar de les diferències durant la COVID-19 per a homes i 
dones, des del punt de vista de l'sexe biològic, i altres factors relacionats amb el 
sexe i gènere i factors socioeconòmics. 
 
De tal manera, que la metodologia de treball plantejada per a  incorporar el sexe i 
gènere en la investigació hauria de considerar les diferents etapes: a. Identificació 
del problema; b. Disseny de la investigació; c. Col·lecció de les dades; i finalment d. 
Anàlisi de la informació i difusió de resultats. 
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Addicionalment, es va emsentar el treball publicat per Lancet i ICMJE (Schiebinger 
et al., 2016) que defineix com a fonamental: 

1. Usar els termes sexe i gènere de forma correcta. 
2. Informar sobre el sexe i / o gènere dels participants. 
3. Descriure els mètodes utilitzats per determinar el sexe i gènere. 
4. Separar l'informe amb les dades i factors que tenen intersecció amb el 
sexe, com l'edat. 
5. Discutir la influència de el sexe i / o gènere en les troballes. 
6. Discutir les limitacions de les dades. 

 
Aquest marc ara mateix forma part d'un sistema de recomanacions, però s'espera 
que en el futur sigui una obligació Es va destacar la importància dels estudis 
interseccionals, que consideren variables que interactuen conjuntament com 
l'ètnia, edat, estatus socioeconòmic, sexualitat, idioma, ubicació geogràfica, 
habilitats entre altres aspectes claus entre eixos d'opressió. Per la qual cosa no és 
suficient amb considerar el sexe i / o gènere o l'estatus socioeconòmic d'una 
persona, sinó que cal analitzar com es combinen aquests factors per determinar 
resultats en salut i altres àmbits. 
 
En aquest sentit, les polítiques públiques tenen un paper important en les 
solucions que busquem, però han d'estar combinades amb altres accions, com ho 
és el suport obligatori per part de les agències de finançament, les universitats, i 
també les publicacions científiques que supervisin i determinin l'obligació de 
representar aquestes variables en els estudis. Tots aquests aspectes s'han de 
considerar en les avaluacions i investigacions, per a desenvolupar mètodes d'anàlisi 
i generar una anàlisi i resultats més rigorosos i reproduïbles, que siguin inclusius i 
transparents en la investigació. 
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D'altra banda, la professora Catherine D'Ignazio, adjunta de Planificació i Ciència 
Urbana al Departament d'Estudis Urbans i Planificació del MIT i directora del Data 
+ Feminism Lab. Va presentar el seu llibre Data Feminism (D'Ignazio & Klein, 2020) 
al costat de Lauren F. Klein en el qual posen de manifest la responsabilitat de les 
empreses i els governs que reprodueixen sistemes que són sexistes i racistes. Va 
donar un resum de la realitat social, analitzant les causes del que veiem no són els 
biaixos d'algorismes únicament, sinó una reproducció de la societat i les persones. 
En aquest sentit, el feminisme de les dades és una resistència contra les narratives 
masculines que circulen i predominen en la població. Però hi ha una resistència 
des de diferents col·lectius socials com dones, persones indígenes, immigrants, 
comunitat LGTBQ + i més, de manera que s'està treballant per combatre aquest 
problema, encara hi ha molta feina per fer. 
 
La professora D'Ignazio va analitzar el concepte de feminisme aplicat a les dades, 
marcant la importància del feminisme interseccional per a combatre d’arrel molts 
dels problemes. La igualtat de drets per a tots els gèneres encara no s'ha 
aconseguit, pel que és necessari per a això adquirir un compromís polític al 
respecte. El feminisme interseccional no és només sobre dones i gènere, és per 
tant, sobre el poder, de qui el té i qui no el té, i està, per tant, exclòs. Les dades són 
poder, i per aquest motiu el feminisme interseccional pot ajudar a revisar el poder, 
les dades desafiant les causes reals dels biaixos que reprodueixen les desigualtats 
presents. 
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Durant la presentació es van definir set principis necessaris per a aplicar avui en dia 
per les persones que treballen en l'àrea d'IA i en el context social per transformar 
problemes presents: 
 
1. Examinar el poder en diferents àmbits, veure les interaccions entre les forces que 
estan reproduint desigualtats 2. Desafiar el poder, els esquemes establerts, 3. 
Repensar el binarisme i jerarquies; 4. Elevar l'emoció i encarnació 5. Adoptar el 
pluralisme, 6. Considerar el context i finalment 7. Fer la feina visible. 
 
Així, es va tancar la sèrie, obrint la porta al debat i al pensament sobre els biaixos 
de sexe i gènere en la intel·ligència artificial i la salut. Des del programa 
Bioinfo4Women es projecta: 
 

● A nivell polític, es realitzarà una presentació a les responsables de l'àrea de 
gènere i salut de Parlament de la Generalitat de Catalunya per a presentar 
el tema i col·laborar en la definició d'estratègies i polítiques públiques. 

● A nivell de recerca, s'està treballant en diferents consorcis europeus en 
projectes [H2021-01-24: Abordar el gènere, la raça i altres prejudicis en la IA] 
per a desenvolupar sistemes per a avaluar els prejudicis sexuals i de gènere 
i també inclourà l'ètnia , l'edat, entre d'altres. altres, particularment en l'àrea 
de la salut. 

● I finalment, a nivell d'activitats per a millorar la visibilització i l'acció sobre el 
tema, estem treballant juntament amb ELIXIR, per dur a terme un 
BioHackaton [FAIRX: Avaluació de biaix quantitatiu en els recursos de dades 
biomèdiques de ELIXIR] al novembre de 2021 per analitzar dades de sexe i 
gènere en repositoris de dades genòmiques a Europa, per tal de conèixer la 
informació existent, la seva qualitat i limitacions, i treballar per definir pautes 
i recomanacions de treball. Així com revisar els protocols, i els aspectes ètics 
i socials de les dades. 
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CONCLUSIONS  

 
 
Com a resultat i principals conclusions dels debats i treballs de reflexió dels 
diferents participants, s'han obtingut les següents propostes: 
 
Polítiques Públiques. Legislació. finançament 
Polítiques Públiques. És clau buscar sinèrgies amb grups polítics per a 
desenvolupar guies i fomentar el finançament de projectes d'investigació sobre els 
problemes de salut relacionats amb el sexe i el gènere. Potenciar a nivell científic 
la regulació en les publicacions revisades per parells per a que contemplin i 
exigeixin aquest tipus d'anàlisi amb la perspectiva de sexe i gènere durant el 
disseny, l’anàlisi i en els resultats. Treballar en un marc legal que determini 
l'impacte i la responsabilitat dels sistemes que s'apliquen a la societat. 
 
Educació i Formació. 
Hi ha una necessitat d'adaptar els programes d'estudis universitaris per a incloure 
el problema dels biaixos, en particular en les carreres relacionades amb salut i 
enginyeria incloure la perspectiva de sexe i gènere per a fer conscients dels riscos 
i la seva repercussió social. Es va proposar promoure l'educació i conscienciació 
sobre els biaixos de sexe i gènere a les escoles i instituts, per mitjà de xerrades 
científiques i campanyes educatives per a promoure una educació en valors 
d'igualtat des de la infància. Col·laborar amb els sistemes educatius també a nivell 
docent, per a generar espais de transformació digital, cursos bàsics d'IA i el seu 
impacte. Es va debatre la necessitat d'incloure la temàtica del biaix en el pla 
d'estudis de les pròpies carreres universitàries, en cursos de mestratge i doctorat. 
 
En l'àmbit de la salut, hospitals i institucions relacionades, els i les treballadores han 
d'aprofundir sobre el funcionament i aplicació de la IA per a tenir consciència del 
seu impacte i riscos. Desenvolupar programes de capacitació que donin eines claus 
en diferents àmbits. Es va proposar formar i informar sobre els biaixos i diferència 
de sexe i gènere en les malalties per al seu millor diagnòstic i tractament. 
 
Diàleg Social. Comunicació. Campanyes de Sensibilització. 
Comunicació científica. És important desenvolupar la comunicació científica 
propera a la ciutadania, realitzant per exemple seminaris online multidisciplinaris. 
Es va destacar el desenvolupament de campanyes sobre els biaixos de sexe i 
gènere en els repositoris de dades i sobre les conseqüències adverses de les 
desigualtats socials en salut. 
 
Com a resultat, es va proposar fer difusió en l'àmbit educatiu (primària, secundària, 
nivell universitari), així com en associacions culturals, ONG que inclouen a diferents 
col·lectius i moviments socials, o influencers, per arribar a un major públic. A més, 
a es va proposar la realització de documentals científics mostrant la rellevància 
d'esdeveniments històrics en la pràctica clínica discriminatòria. 
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Guies i Regulació IA. Auditoria Algorítmica. 
S'ha de continuar en la tasca d'elaboració de guies i sisteme de recomanació per 
part de les principals associacions d'aprovació com són l'AEMPS, EMA, EFPIA 
incloent la categoria de sexe i gènere en els formularis de recollida de dades. Cal 
treballar amb consens en la definició dels conceptes de sexe i gènere, amb un ús 
de vocabulari estandarditzat i aprovat per la comunitat científica, de manera que 
siguin homòlegs en les diferents bases de dades i repositoris d'informació. 
 
Potenciar Eines de Control i Correcció. Auditoria. Cal disposar per part dels equips 
de desenvolupament de mètriques per a avaluar els models, de tècniques de 
mitigació de biaixos, i d'eines de mesura de biaixos en les dades i algoritmes. 
Implementar mètodes per poder balancejar col·leccions i tenir sistemes d'autoria 
que controlin la representativitat, brindant un distintiu de qualitat. Cal potenciar la 
participació de la població en el disseny, definició de paràmetres, anàlisi i revisió de 
resultats per a protegir els drets civils. 
 
Estratègies Inclusives en l'Atenció Sanitària i Investigació Biomèdica. 
Es requereix definir estratègies inclusives en la promoció i en l'atenció sanitària. Cal 
incloure la perspectiva de sexe i gènere en totes les estratègies que es defineixin 
per a promocionar la salut de les persones. Ampliar el disseny participatiu, 
fomentant l'atenció adequada a persones de col·lectius vulnerables com LGBTIQ +, 
amb especial atenció a les persones transgènere amb teràpia hormonal. 
Considerar i incloure col·lectius interseccionals en la investigació mèdica. Exigir 
l'adequada representació de segments poblacionals generalment 
infrarepresentats en els estudis clínics. Incentivar i afavorir la participació en els 
estudis de persones de grups minoritaris, incentivant la seva participació per mitjà 
d'ajudes socials, entre altres accions. 
 
Qualitat i Equitat de les Dades. Representativitat . 
Ampliació de la Recollida de Dades diversificant les fonts origen dels mateixos. És 
requerit en dades sanitàries d'atenció primària, incorporar altres fonts d'informació 
com dades poblacionals de col·legis i instituts, d'associacions veïnals, llançament 
de campanyes voluntàries de reclutament de dades inclusives, de manera que es 
pugui obtenir la major variabilitat i dades de la població possible. Es va destacar la 
necessitat de considerar el gènere fora de el sistema binari. 
 
Qualitat de la dada: potenciar criteris d'Avaluació i Inclusió. Hi ha la necessitat 
d'incloure criteris d'avaluació de les dades en les polítiques de les revistes 
científiques per a la publicació d'articles comprovant la completesa i balanç pel 
que fa al sexe i al gènere de les dades utilitzades en la investigació. 
 
Equitat en els conjunts de dades d'entrenament. Els conjunts de dades 
d'entrenament dels algoritmes, han d'estar lliures de biaixos i garantir el balanç de 
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les dades en relació amb les variables d'interès abordades. També s'ha de disposar 
d'un catàleg i eines per detectar biaixos que permetin la seva correcció. 
 
Equips Multidisciplinars i Inclusius. 
Equips de desenvolupament multidisciplinaris i inclusius. És clau desmitificar la IA, 
i plantejar sistemes que donin respostes a hipòtesis no esbiaixades. És 
imprescindible que les persones formin part de totes les fases del procés: el 
plantejament, desenvolupament i verificació de resultats (human-in-the-loop), 
conformar equips de desenvolupament multidisciplinaris i inclusius, que 
garanteixin una visió diversa i crítica. 
 
Ciències Socials i Humanitats. Impacte Social i Ètic IA. 
És clau incloure i treballar conjuntament des de l'àmbit de la salut i IA amb les 
Ciències Socials i les Humanitats, generant col·laboracions que ofereixin una visió 
clau per a avaluar i potenciar l'impacte social en la població. Generar diferents 
punts de vista en el disseny, anàlisi, desenvolupament de la investigació per a evitar 
biaixos i generar auditories amb participació de la ciutadania. També és 
fonamental integrar dades demogràfiques i socioeconòmiques, entre d'altres 
factors que influeixen en la salut de les persones. 
 
Focalitzar en l'impacte social de la IA en salut i en relació a les metes globals. Cal 
relacionar el treball en desenvolupament en salut i IA amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides per a resoldre els problemes 
mundials. Orientar la IA al bé social, treballar en diferents àrees, per exemple per 
detectar violència de gènere, l'abús domèstic, depressió, la predicció de la 
desnutrició en població vulnerable, aplicació de la IA també en problemes 
econòmics, legals, governamentals i / o ambientals. 
 
Confiança i explicabilitat IA. 
Models d'IA. És destacada la necessitat de revisar els models d'IA per a evitar 
classificacions injustes, promoure una IA explicable i transparent que eviti 
contradiccions en els resultats i permeti identificar possibles biaixos en els 
mateixos. És important garantir l'anonimització de les dades i protegir la privacitat 
a forma de tenir qualitat de dades i que també permetin un estudi reproduïble. 
 
PROPERES ACCIONS 

 
 
Des del programa Bioinfo4Women es projecta donar continuïtat a tota la feina feta 
en aquests mesos: 
 

1. A nivell polític, es realitzarà una presentació davant els i les responsables en 
l'àrea de gènere i salut del Parlament de Catalunya per a exposar el tema i 
col·laborar en la definició d'estratègies i polítiques públiques. 
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2. A nivell de recerca, s'està treballant en diferents consorcis europeus en 
projectes [H2021-01-24: Tackling gender, race and other biases in AI] per a 
desenvolupar uns sistemes d'avaluació dels biaixos de sexe i gènere i també 
inclourà biaizos ètnics, d’eedat , entre d'altres, en particular en l'àrea de salut. 

3. I finalment, a nivell d’activitats per a potenciar la visibilització i acció en el 
tema, s'està treballant al costat d'ELIXIR, per a realitzar un BioHackaton 
[FAIRX: Quantitative bias assessment in ELIXIR Biomedical data resources] 
el novembre de 2021 per a analitzar les dades de sexe i gènere en respositoris 
de dades en genòmica a Europa, amb l'objectiu de conèixer la informació 
existent, la seva qualitat i limitacions, i treballar per a definir unes guies de 
treball i recomanacions, així com, revisar els protocols, i els aspectes ètics i 
socials dels dades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-human-01-24
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04 Annexes  
 
DIFUSIÓ CICLE 

 
La difusió del cicle es va realitzar per mitjà de diferents canals de comunicació que 
van ser a més potenciats per la situació de la pandèmia COVID-19 i el context de la 
virtualitat. 
 
El canal principal va ser el compte de Twitter del Programa Bioinfo4Women, amb 
uns 2.271 seguidors, utilitzant el hashtag #AIGenderBias i el compte de Twitter de 
el Barcelona Supercomputing Center que també va donar suport amb 11.400 
seguidors. 
 
Com a segon canal, es va utilitzar LinkedIn, publicant les sessions del cicle en el 
perfil de Bioinfo4Women amb 457 seguidors, i el perfil del BSC, amb 13.762 
seguidors. Addicionalment, es va realitzar una difusió personalitzada per mitjà de 
correu electrònic a persones de diferents àmbits que poguessin estar interessades 
en el tema. Es van enviar més de 1.000 emails a les xarxes de contactes del B4W en 
tres idiomes (català, castellà i anglès) i el cicle va ser incorporat a la Newsletter de 
el Barcelona Supercomputing Center per difondre la informació als més de 700 
treballadors del centre. 
 
Les conferències i seminaris es van retransmetre en directe en anglès i castellà 
simultàniament, donant major visibilitat i la possibilitat d'inclusió a el públic 
internacional, quedant disponibles per a la consulta i visualització posterior per 
part de públic des de la web del programa Bioinfo4Women i la llista de reproducció 
de Bioinfo4Women al canal de YouTube de el Barcelona Supercomputing Center. 
 
Els vídeos difosos a La Caixa i La Llucana i tot el material realitzat durant les 
sessions, es troba publicat a la secció del Cicle de Pensament Palau Macaya: Sex 
and Gender Bias in Artificial Intelligence and Health, al web del B4W i al canal de 
YouTube del BSC per a conservar i continuar amb la divulgació d'aquesta línia 
d'investigació. 
 
La Taula següent detalla els links del cicle publicats al web oficial de La Caixa i La 
Llucana data d'ingrés 29 juny 2021 (xifres en augment): 
 
 
Conferència Inaugural Castellà 
https://www.youtube.com/watch?v=X9-qn-JifAY&t=2342s 
200 visualitzacions Fundació la Caixa  
https://www.youtube.com/watch?v=LfHyW-xNDZ0 
64 visualitzacions Fundació la Caixa  
https://www.youtube.com/watch?v=mp2JGJaT8fQ&t=3146s 

https://www.youtube.com/watch?v=X9-qn-JifAY&t=2342s
https://www.youtube.com/watch?v=LfHyW-xNDZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mp2JGJaT8fQ&t=3146s
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288 visualitzacions La Llucana 
Conferència Inaugural Anglès 
https://www.youtube.com/watch?v=RtQyWxzAnVY 
62 visualitzacions La Caixa YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=tEWtnldJln4&t=2379s  
223 visualitzacions La Llucana 
 
Seminari Salut IA Castellà 
https://www.youtube.com/watch?v=o5puNo0QP4k 
230 visualitzacions La Llucana 
 
Seminari Salu IA Anglès 
https://www.youtube.com/watch?v=Wo23JkLSSwk&t=164s  
171 visualitzacions La Llucana 
https://www.youtube.com/watch?v=CMwOErtO_Dc  
88 visualitzacions Fundació la Caixa 
 
Seminari Ètica Societat IA Castellà 
https://www.youtube.com/watch?v=OC 9 YEW uREA  
195 visualitzacions Fundació la Caixa  
https://www.youtube.com/watch?v=cvYW-Cfnyiw&t=1142s  
273 visualitzacions La Llucana 
 
Seminari Ètica Societat IA Anglès  
https://www.youtube.com/watch?v=LR1FjhjBKro&t=16s  
88 visualitzacions La Llucana 
 
Conferència Final Castellà 
https://www.youtube.com/watch?v=DrdfS3dSNf4  
57** visualitzacions Fundació la Caixa  
(**Resultata accions La Caixa PDF)  
 
Conferència Final Anglès 
https://www.youtube.com/watch?v=PVfSEFl1kHo  
64** visualitzacions Fundació la Caixa  
(**Resultat accions La Caixa PDF) 
 
Addicionalment a l'organització de l'Bioinfo4Women, la Fundació La Caixa per 
mitjà de la Xinxeta va facilitar la realització d'una entrevista amb la Doctora Carme 
Valls, convidada de la sessió "Biaixos de sexe i gènere en Salut" publicat en Univaris 
del Medscape amb data 30 març de 2021. 
https://www.univadis.es/viewarticle/entrevista-a-carme-valls-lloret-medicina-con-
perspectiva-de-genero-741337  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RtQyWxzAnVY
https://www.univadis.es/viewarticle/entrevista-a-carme-valls-lloret-medicina-con-perspectiva-de-genero-741337
https://www.univadis.es/viewarticle/entrevista-a-carme-valls-lloret-medicina-con-perspectiva-de-genero-741337
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La investigadora María José Rementeria, líder de el grup Social Link Analytics del 
Departament de Ciències de la Vida del BSC va oferir una entrevista l'1 d'abril de 
2021, publicada a El Matí de Catalunya Ràdio explicant les sessions organitzades, i 
tota la feina feta des del Programa Bioinfo4Women: 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-biaix-de-
genere-i-sexe-de-la-intelligencia-artificial/audio/1097392/  i una entrevista per al 
diari digital Innovaspain. https://www.innovaspain.com/bioinfo4women-maria-
jose-rementeria/  
 
Per cada taller i / o conferència i / o seminari: 

● Tenim un informe que resumeix les intervencions, referències científiques i 
material educatiu rellevant que ha estat elaborat per la moderadora de cada 
taller basat en el debat organitzat en els seminaris. 

● Comptem amb material visual de cada sessió pública i accés a notes 
específiques dels convidats principals per la conferència oberta, en aquest 
cas per exemple entrevistes a la doctora Carme Valls i la investigadora María 
José Rementeria. 

● A les 4 sessions obertes al públic es van realitzar enquestes per Twitter en 
finalitzar la transmissió en línia per a avaluar l'impacte en relació al grau 
d'interès en la temàtica, rellevància, implicació i utilitat a la feina. I en els tres 
tallers tancats es van realitzar enquestes dissenyades a Google Forms que 
es van enviar a les persones que van participar en les sessions via correu 
electrònic. 

● El contingut d'el projecte estarà disponible en una secció del web oficial del 
Programa Bioinfo4Women, on es poden trobar el programa, vídeos, els 
materials divulgatius i els esquemes de treball en tallers. Tota la informació 
s'ha traduït a l'anglès per donar més visibilitat i diversitat a l'cicle: 
http://bioinfo4women.bsc.es/sex-and-gender-bias-in-artificial-intelligence-
and-health/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-biaix-de-genere-i-sexe-de-la-intelligencia-artificial/audio/1097392/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-biaix-de-genere-i-sexe-de-la-intelligencia-artificial/audio/1097392/
https://www.innovaspain.com/bioinfo4women-maria-jose-rementeria/
https://www.innovaspain.com/bioinfo4women-maria-jose-rementeria/
http://bioinfo4women.bsc.es/sex-and-gender-bias-in-artificial-intelligence-and-health/
http://bioinfo4women.bsc.es/sex-and-gender-bias-in-artificial-intelligence-and-health/
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PROGRAMA DEL CICLE  
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PONENTS CONFERÈNCIA SEMINARI, TALLERS, EQUIP 

 
 
Ponents (por orden cronológico) 
 

 Zulema Altamirano, Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia. Ministerio 
Ciencia e Innovación, España.  

 Laura Perez, Tinenta d'Alcaldia Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI · Ajuntament de Barcelona. 

 Alfonso Valencia, Barcelona Supercomputing Center. Life Sciences 
Department Director. 

 Maria Teresa Ferretti, Co-founder and Chief Scientific Officer, Women´s 
Brain Project. 

 Carme Valls Llobet, Directora Mujer, Salud y Calidad de Vida» en el Centro 
de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS). 

 Valeria Raparelli, University of Alberta, Canadá, University of Ferrara, Italia. 
 Luis Rocha, Director of the NFS-NRT. Indiana University. USA 
 Silvina Catuara, European Institute of Innovation and Technology Health 

(EIT Health). 
 Karina Gibert, Catedràtica UPC & Vicedegana Igualdad y Ética COEINF. 
 Itziar de Lecuona, Directora Observatoria Bioética y Derecho - Cátedra 

UNESCO.  
 Allison Gardner, Keele University & Women Leading in Artificial Intelligence.  
 Paula Petrone, SGlobal. Managing Director de Phenobyte. 
 Josep Maria Martorell, Barcelona Supercomputing Center, Director 

Asociado.  
 Londa Schiebinger Stanford University. Director, EU/US Gendered 

Innovations in Science, Health & Medicine. 
 Catherine D’Ignazio, MIT. Department of Urban Studies & Planning. 

Director, Data + Feminism Lab. 
 
Participants Tallers  
 
Ainhoa Flecha; Allison Gardner; Alba Jené; Anais Baudot; Ana Dueso; Alfredo 
Vellido; Ana Brugulat; Ana Julia Velez Rueda; Beatriz Villarejo; Begum Genc; 
Bhuvana Meenakshi; Carme Valls Llobet; Carla Conejo; Carlos Sierra; Concepción 
Sanz; Cristian Barrue; Cristina Clos; Eduard Porta; Eider Arenaza- Urquijo; Elena 
Carreras; Esther Paniagua; Emilia López-Iñesta; Enzo Ferrante; Ester Bonet; Fouzia 
Radouani; Francisco García; Gemma Galdon Clavell; Isabelle Vernos; Jayne Hope; 
Karma Peiró; Karina Gibert; Kerstin Bach; Laia Subirat; Lucía Tróchez Ardila; Lucy 
Jiménez; Lydia González; Maite Paramio; María Del Pilar Oller; Marjolein Oorsprong; 
Mercedes Jorquera; Natalie Cernecka; Natasa Milic-Frayling; Nieves Lorenzo; Nuria 
Castells; Nuria Agell; Osnat Hakimi; Oriol Rios; Paula Petrone; Rocio Garcia; Rosana 
Corram; Roberto Confalonieri; Sarah Bonnin; Sara Pedraz; Simona Giardina; Shalini 
Kurapati; Teresa Riera; Teresa scantamburlo; Trinidad Serrano Aulló; Ute Roehrig; 
Vera Pancaldi; Victoria Prieto.  
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Personas Colaboradoras en el Ciclo   
 

 Atia Cortés, Investigadora postdoctoral en el Barcelona Supercomputing 
Center. Programa Bioinfo4Women.  

 Davide Cirillio, Investigador postdoctoral en el Barcelona Supercomputing 
Center. Programa Bioinfo4Women.  

 Eva Navarrete, Asistente Director Life Science Department en el Barcelona 
Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.  

 Eva Alloza, Training and Support Officer en el Barcelona Supercomputing 
Center. Programa Bioinfo4Women.  

 Teia Guix Boqué, Co-emprèn. 
 Esther Bernado, Co-emprèn. 
 Irene Lapuente Aguilar, La Mandarina de Newton. 
 Yolanda Altmiras Delgado, Fundación “la Caixa” – Palau Macaya.  
 Jordi Gaya, Focus. Fundación “la Caixa” – Palau Macaya. 

 
Dirección del Ciclo 
 

 María José Rementeria, Líder del grupo Social Link Analytics, Barcelona 
Supercomputing Center. Programa Bioinfo4Women.  

 Nataly Buslón, Investigadora postdoctoral en el Barcelona Supercomputing 
Center. Programa Bioinfo4Women.   
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