Milagros Pérez Oliva,

Periodista. Treballa al diari El País des del 1982, actualment com articulista
i membre de l'equip d'editorialistes. Directora de la revista Barcelona
Metròpolis. Col·labora com analista en diferents programes de ràdio i TV,
com ara "Els Matins" de TV3, El Matí de Catalunya Radio, Café de Idees i El
Vespre de TVE y Via Lliure de RAC1. Es membre del Consell Social de la
Universitat Pompeu Fabra i del Consell Assessor de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya.

Sociòloga
Cap de projectes, Fundació Ferrer i Guàrdia

Assessorament, investigació i recerca social aplicada
Coordinació de projectes
Experiència en el sector de l’assessorament a Administracions Públiques, entitats del
Tercer Sector Social i institucions privades des de l’any 2007. Responsable des de 2015
de la coordinació de projectes de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Especialista en
planificació estratègica i participació, en diversos àmbits de les polítiques públiques:
joventut, educació, acció subvencional, salut, persones grans, drets civils, etc. Tutora de
formacions per a Administracions Públiques i entitats. Especialista en disseny i
dinamització de processos participatius, expertesa i domini de la plataforma Decidim.

Publicacions destacades en l’àmbit de bretxes sociodigitals:
Bretxes digitals i educació. Usos de les Tic en l’aprenentatge, usos socials de les
pantalles i xarxes i noves bretxes digitals.
Aquest estudi posa de relleu l’existència de diverses dimensions de
la bretxa digital. La d’accés és la més coneguda i estudiada, però la
d’ús i la d’aprofitament són les que tenen un impacte més directe en
l’augment de les desigualtats. Les bretxes digitals s’acumulen a les
desigualtats socials i les incrementen. En l’àmbit educatiu queda
molt camí per recórrer perquè actualment no esdevé un espai
igualador.
Enllaç

Bretxa digital en les persones ateses per les entitats del tercer sector. (Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya
Recerca sobre la bretxa digital en les persones ateses per les entitats
del tercer sector social de Catalunya. De la primera fase de l’estudi
es destaca que les bretxes digitals se superposen a les desigualtats
preexistents i alhora les augmenten. De la segona fase de l’estudi es
destaquen els reptes de digitalització de les entitats del tercer sector
social.
Enllaç

ROBOTICS, retos de los centros de dinamización digital y social
Estudi sobre els centres de dinamització digital a l’Estat espanyol i el
seu rol en l’abordatge de les bretxes digitals existents a la societat.
Aquest projecte vol posar en valor aquests espais com a serveis
essencials en la provisió d’accés a les TIC i en el desenvolupament
de capacitats digitals de la ciutadania. A partir de l’anàlisi d’aquestes
xarxes de dinamització digital, s’analitzen els diferents elements
d’èxit i es realitza una proposta per a l’abordatge de la bretxa digital.
Enllaç

La bretxa digital en els col·lectius de persones grans
Article que focalitza una revisió de la inclusió digital des del col·lectiu
de persones grans. L’any 2019 un 64% de les persones d’entre 65 i
74 anys havien utilitzat internet en els darrers tres mesos, i en 2020
un 70%; representant el col·lectiu d’edat amb un major increment en
l’ús per aquest període. La pandèmia ha accelerat la reducció de la
bretxa digital d’accés entre els col·lectius de persones grans, però
l’accés no és garant de l’adquisició d’habilitats digitals.
Enllaç

La Bretxa de gènere en competències digitals i les seves conseqüències en
l’ocupabilitat de les dones. Factors que determinen l’elecció d’itineraris STEM
Estudi que analitza els factors que determinen l’elecció dels itineraris
STEM (Ciència, Tecnologia. Enginyeria i Matemàtiques) per part de
les noies i com això condiciona les baixes taxes de dones en les
carreres STEM. S’analitzen indicadors de quatre tipus de factors: els
socioculturals, els institucionals-formatius, els institucionals-laborals
i els individuals. L’estudi analitza també programes de foment dels
itineraris STEM i elabora propostes d’actuació.

Enllaç
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Albert Sabater
és professor Serra Húnter de Sociologia a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i Director de la
Càtedra - Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya
(OEIAC). És Doctor en Censos i Enquestes per la Universitat de Manchester
i Màster en Mètodes d'Investigació Social i Estadística per la mateixa
universitat. Des de la publicació de la seva tesi doctoral sobre el tractament
de biaixos demogràfics en dades massives poblacionals no ha deixat de
treballar, col·laborar i assessorar diferents organitzacions i comitès d'àmbit
internacional com l'Economic and Social Research Council o UNESCO.
També ha participat en varis projectes nacionals i internacionals, i
actualment és investigador principal d’un estudi de cas del projecte
internacional "Artificial Intelligence for Assessment (AI FORA)". Més
informació a
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2004210

