JORNADA D’INVESTIGACIÓ-TALLER

CULTURA DE LA VIOLACIÓ I ROBOTS SEXUALS

Dijous, 19 de desembre de 2019
Seu Universitària Ciutat d'Alacant
C/ Ramón y Cajal, núm. 4 - Sala Rafael Altamira

Programa:
18.00 h: acte de benvinguda
Dr. Jorge Olcina Cantos (director de la Seu Universitat d’Alacant)
18.15 h: presentació
Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga (Universitat d’Alacant)
18.30 h: taula de conferències
Dra. Lydia Delicado Moratalla (Universitat Jaume I de Castelló).
“Robots patriarcales e Inteligencia Artificial”
Dra. Ana M. González Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona)
“Sexismo en la cultura sexual: el diseño de robots y otros ingenios de placer”
20.30 h: debat, conclusions i cloenda

Presentació
En l'actualitat, els nous desenvolupaments tecnològics estan comportant perillosos paradigmes
de sexisme i misogínia contra les dones. En concret, la robòtica sexual, examinada pels estudis
feministes de la tecnologia, ha pres un rumb sense precedents que ja ha implicat l'obertura de
mercats de robots sexuals i la incorporació als bordells. Aquest fet naix i promou una cultura
basada en comportaments de gènere en el plànol sexual, vinculats molts a la cultura de la
violació. Per tot això, considerem convenient rebre les aportacions de dos especialistes en la
temàtica, difondre’n les perspectives, metodologies i debatre sobre els nous desafiaments i
reptes que comporten aquestes pràctiques tecnològiques en la societat del segle XXI.
Objectius de la jornada
Aquesta jornada internacional té com a objectiu principal abordar l'anàlisi de la cultura de la
violació, com també l'estudi de la misogínia contra les dones, articulades des de la tecnologia.
Com a objectius addicionals, plantegem:
- La difusió de les últimes investigacions feministes sobre robòtica, amb especial èmfasi en la
robòtica sexual i la relació amb la normalització de la cultura de la violació.
- La discussió de metodologies d'investigació etnogràfica feminista per a l'estudi de les
relacions entre tecnologia i els impactes en les dones.
- La presentació d’investigacions socials i culturals sobre l'àrea relacionada amb les dones, la
tecnologia i la ciència des de l’àmbit dels estudis de gènere.

