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Cicle ‘La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de 

país’ 

Sessió ‘Presència de les dones en 

l’àmbit de les STEM (ciències, 

tecnologia, enginyeria i matemàtiques)’ 

                              Palau del Parlament, 19 de setembre de 2016 

 

La presidenta 

Consellera, ponents, diputades, diputats, membres del cos consular, representants de les 

universitats, representants del professorat, senyores i senyors, és un plaer donar-los la 

benvinguda a aquesta nova sessió del cicle que treballem ja des de fa temps, aquesta n’és 

la quarta sessió, ‘La igualtat efectiva entre dones i homes, un repte de país’. 

Avui tenim entre nosaltres la consellera i parlarem de la presència de les dones en àmbits 

tan importants com les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, una de les 

moltes desigualtats, i penso que la reflexió que farem enriquirà els nostres punts de vista.  

Malauradament, però, abans de començar, els voldria recordar que divendres ens vam 

despertar amb la notícia d’una nova víctima, una nova víctima de la violència masclista, a 

Esplugues, que, de confirmar-se, serà la quarta dona morta per aquesta causa en el que va 

d’any a Catalunya. Cadascuna d’aquestes morts ens colpeja com a éssers humans, com a 

persones, però també com a país, i ens recorda que no podem deixar de treballar, que no 

podem deixar de treballar fins que entre tots eradiquem aquesta xacra. Fins que no ho 

aconseguim no podem descansar. No podem descansar ni com a representants de la 

societat ni tampoc com a societat. Perquè l’índex de democràcia dels països també es 

mesura per l’índex de violència contra les dones. 

Evidentment, ara els parlo d’una violència extrema, d’una violència terrible. Però aquesta 

desigualtat es manifesta en el dia a dia a la nostra societat, és present en tots els àmbits i 
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en diversos graus, i avui aquí parlarem d’aquesta desigualtat en el terreny de les ciències, 

la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.  

Evidentment, arrosseguem el pes històric del masclisme, en el camp de la investigació 

científica. Si mirem enrere, ens costa trobar noms de dones que hagin destacat en aquest 

camp. No solament a Catalunya, arreu del món. Si ara vostès pensen en quantes dones 

coneixen, és difícil... I no és per falta de capacitat, no és perquè les dones no estiguem 

preparades per fer-ho. No, no és per això, sinó perquè senzillament no han pogut dedicar-

s’hi. No solament no han pogut dedicar-s’hi, sinó que, a més a més, avui, encara ara, és 

molt difícil trobar dones que liderin un projecte científic, un projecte d’investigació. És a dir, 

no és tampoc una cosa del passat. Sí que hem avançat, els últims vint anys hem avançat 

molt, però no som on hauríem de ser i voldríem ser. Encara ens costa trobar dones al 

capdavant de projectes de recerca. 

Els donaré unes dades que confirmen això que dic. En les 26 edicions del premi Nacional 

de Recerca s’han premiat 43 persones, entre les quals només 2 dones. Les medalles Narcís 

Monturiol van ser creades l’any 1982 per la Generalitat per guardonar les persones que han 

contribuït de manera destacada al progrés científic i tecnològic de Catalunya. De les 

primeres 65 medalles que es van atorgar, només 2 van ser per a dones. En la darrera 

convocatòria, l’any 2015, se’n van concedir 16. Hi havia 4 dones, una tercera part. El 

programa ICREA Acadèmia, nascut el 2008 amb l’objectiu d’impulsar i premiar l’excel·lència 

en la recerca del professorat de les universitats públiques de Catalunya..., des del 2008 fins 

ara s’han concedit 164 guardons, dels quals 50 a dones, és a dir, menys d’una tercera part. 

Les dones són majoria en la branca de les ciències mèdiques. Si mirem qui treballa en les 

branques mèdiques, la majoria són dones. En canvi, quan mirem la recerca biomèdica, 

menys del 40 per cent dels qui s’hi dediquen són dones. I molt menys encara si parlem de 

les ciències exactes, si parlem d’enginyeria o si parlem de tecnologia. 

Aquesta evident desigualtat en el camp de la investigació contrasta amb les dades 

acadèmiques, amb les dades dels estudiants. Per exemple, si prenem les dades del segon 

curs de batxillerat de ciència i tecnologia del darrer any, veurem que les noies representen 

el 47 per cent dels aprovats, gairebé la meitat. I a més a més amb molt més èxit, amb molt 

millors notes, que no els nois. Aquesta és la realitat que tenim. És a dir que les dones 

demostren la mateixa capacitat que els homes per a l’aprenentatge, per a la investigació 

científica, i en canvi veiem que després hi ha una manifesta desigualtat en el món de la 

investigació.  

Per què la desigualtat en el professorat universitari, o per exemple en els llocs de direcció 

de les universitats? Per què aquesta manifesta desigualtat en aquests llocs de 
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comandament de les universitats si veiem que l’èxit escolar i les capacitats són els 

mateixos? Per què les dones són minoria a l’hora de liderar projectes d’investigació? Quina 

és la realitat a què s’enfronten les dones quan volen fer carrera en aquests àmbits científics? 

I què fa el govern de la Generalitat per corregir-ho? En quins aspectes ens en sortim, ho fem 

bé, i en quins no ho fem bé? 

Tant de bo que després d’aquesta jornada, en què hem intentat reunir persones, dones, que 

ens parlin de la seva experiència, que ens donin la seva opinió, pel que fa a la seva feina, 

entre les quals la consellera, tinguem respostes a aquesta situació que vivim.  

I ara ja passo la paraula a la senyora Carme Luque, que és la directora de la marató de TV3, 

a qui vull agrair especialment que s’hagi ofert per conduir aquest debat. 

Gràcies. 

La moderadora (Carme Luque, periodista) 

Moltes gràcies, presidenta; moltíssimes gràcies a tothom per haver vingut. Nosaltres 

intentarem fer una mínima introducció de tothom, però ens interessen molt les vostres 

preguntes i iniciar un diàleg amb tots vosaltres.  

Jo, molt ràpidament, sóc Carme Luque, la directora de la marató. Vaig estudiar periodisme 

i enginyeria agrònoma. Vaig fer periodisme, “que maco”, i quan deia que a la vegada 

estudiava enginyeria agrònoma havia de donar explicacions. “I per què?” I havies de dir: “I 

per què no?”, o muntar-te una pel·lícula, quan fer periodisme, “que maco”, ja donaven per 

descomptat que era el correcte. Aquí deixo la meva experiència personal.  

Ara us faré una mínima presentació de les ponents, però crec que elles mateixes podran 

explicar alguna coseta més. Us en faré un minititular.  

La Laura Pavón fa dues setmanes que ha començat matemàtiques i física. A classe són vint 

persones, només quatre noies. I la primera pregunta seria: tenim una mica de por, les dones, 

a pensar que si fem una enginyeria, unes matemàtiques, una cosa tan científica, ens podem 

quedar aïllades? Després ens ho explica una mica millor.   

Aquí tenim la dama de ferro, com a ella li agrada dir-se. És la Núria Salán. És professora del 

departament de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica de la UPC i presidenta de 

la Societat Catalana de Tecnologia. És una pionera en el seu camp, i sobretot és el terror 

dels tallers mecànics, perquè, a diferència de moltes de nosaltres, que hi arribem amb el 

cotxe i diem el que sigui, a ella li han de donar explicacions de la culata o de no sé quines 

peces. Ara ens ho explicarà. Va acabar el 90. Per tant, fa trenta anys que reflexiona sobre 

la igualtat, la construcció, els materials... Déu n’hi do, totes les anècdotes que ens pot 

explicar..., i també veure com ha evolucionat, si és el cas. 
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També tenim la consellera, a qui podrem fer alguna pregunta. 

Després tenim la Therese Jamaa, que és la directora general de GSMA, Mobile Word 

Congress... La coneixem molt més pel Mobile World Congress de Barcelona. És 

cosmopolita. Vuit llengües, eren? Vuit llengües, parla; amb tota la fluïdesa. I el que li agrada 

ressaltar, i això m’ha agradat molt, és que és mare de dos nens, de tretze i setze anys. De 

petita, quan pensava què volia ser de gran, volia vendre gelats, que era l’univers més 

fantasiós i més apassionant que podia trobar, i ha acabat muntant això dels telèfons per a 

tot el món. I diu que el que l’ha portat dels gelats a viatjar per tot el món és la seva filosofia 

de no dir que no, de sortir una mica de la zona de confort i a veure què passa. A veure què 

ens explicarà, també, perquè té una visió molt cosmopolita. “A nosaltres ens passa això, 

aquí, a la nostra societat”, diem. Però, i fora? Hi passen coses diferents o tot està més o 

menys igual, entre homes i dones a la ciència? Ho veurem. 

I després també tenim la Sílvia Llaberia, que fa dues setmanes que ha començat una 

enginyeria, enginyeria mecànica, a la Universitat Rovira i Virgili. I estem en el mateix, no? 

Quantes dones sou allà? 

Sílvia Llaberia (estudiant d’enginyeria mecànica) 

Set. 

La moderadora 

De seixanta, no? 

Sílvia Llaberia 

De seixanta, sí. 

La moderadora 

O sigui que també tindrem aquesta visió tan fresca de començar una enginyeria amb més 

de cinquanta nois i poques dones també entre els professors. És a dir que no solament et 

trobes una aula plena d’homes, sinó que dins el professorat et trobes que la majoria són 

homes.  

Doncs, si us sembla, comencem. Núria, la dama de ferro catalana. 

Núria Salán (professora del departament de ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya i presidenta de la Societat Catalana de 

Tecnologia) 

Això ho diuen els meus estudiants; jo no ho dic. Jo només actuo perquè ells ho diguin. I això 

dels mecànics és senzillament que els dic: “T’he portat el cotxe, m’has demanat uns diners. 

Què hi has fet, al cotxe?” I em diuen: “Pa qué le voy a explicar si usted no entiende.” Bé, “lo 
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entenderé o no”. “Que venga su marido.” I dic: “Perdone, es que mi marido tiene la misma 

formación que yo.” Vull dir que entendrà el mateix que jo. “Per tant, expliqui-m’ho, que per 

això li pago.” Una vegada vaig trucar al mecànic per preguntar-li alguna cosa i va deixar el 

telèfon sense penjar, i sento que diu a l’ajudant: “El cotxe d’aquesta dona, arregla’l bé, eh?, 

que aquesta dona és enginyera..., y sabe, sabe.” I vaig pensar: “Veus que bé? T’arreglen el 

cotxe.” Això són bromes, que m’ho prenc tot sempre molt amb to d’humor. 

Quan vaig decidir fer l’especialitat de metal·lúrgia –vinc d’una formació de química i vaig 

decidir fer metal·lúrgia, per què no?–, el meu pare em va mirar amb una cara de “no, si ja...” 

Però, bé, pobre pare, ja estava acostumat que jo fos estranya, i per tant va ser una raresa 

més. Ara està molt content, eh? He de dir que està molt content, trenta anys després. I el 

primer dia de curs arribo a classe i dic: “Sóc l’única dona.” “Bé, pitjor per a ells, pobrets”, 

vaig pensar. I després en van venir dues més. I encara som amics, tots. Trenta anys després, 

pel volts de sant Eloi, que és el patró dels metal·lúrgics, encara ens trobem per sopar, i tenim 

una relació molt maca. Per tant, vol dir que allò va anar bé. 

I jo pensava que amb els anys els percentatges variarien, i vet aquí que em trobo que trenta 

anys després els percentatges estan com estaven. El percentatge de sostre de vidre el tenim 

al 30 per cent i d’aquí no ens belluguem. I tenim casos curiosíssims, a la Politècnica, i suposo 

que a totes les politècniques, com que en uns estudis de llicenciatura en informàtica que 

tenien el 40 per cent de dones en un moment es decideix que les atribucions són més aviat 

d’enginyeria informàtica, canvia el títol de llicenciatura a ‘enginyeria’, amb el mateix 

professorat, el mateix edifici, el mateix pla d’estudis, i el percentatge de dones cau del 40 al 

20 per cent, i ara, si no vaig errada, no arriba ni al 10 per cent. Per tant, deducció lògica: 

l’enginyeria fa por a les dones.  

Doncs jo m’he dedicat, a banda de fer recerca en materials i en metal·lúrgia, a fer una 

recerca del perfil de la dona enginyera, de la dona tecnòloga, del perquè on són, una recerca 

que... Que les especialistes en el tema em perdonin, eh?, perquè jo m’he ficat aquí com un 

‘pulpo en una cacharrería’, però el tema m’agrada. I he vist que les dones estan, als estudis 

tecnològics, distribuïdes de manera irregular. Estan majoritàriament als estudis de caràcter 

bio i eco. Llavors, trobes arquitectura, agrònoms, enginyeria biomèdica, enginyeria química, 

òptica, que allà hi ha moltes dones. Però vas a mecànica, a electricitat, a electrònica, a TIC, 

i allà no n’hi ha. I a metal·lúrgia no et dic res. I penses per què, perquè la dificultat no és el 

que fa por. Aquí veiem la noia aquesta que ha tret unes notes brillants. Vull dir, no és que 

ens facin por uns estudis per dificultat. Medicina és una carrera molt difícil i està plena de 

dones. El que jo he arribat a pensar és la percepció que tenen aquestes noies del servei a 

la comunitat. Vull dir, com d’útils poden ser a la societat si fan segons què. Les dones tenim 

com una tendència a voler ser útils. També volem ser riques, potser sí. Però és la segona 
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opció. La primera és que volem fer alguna cosa que sigui d’utilitat a la societat. No dic que 

els homes no ho tinguin. Compte, eh?, no ho he dit. Només dic que pel que jo he copsat de 

les dones és això. Llavors, moltes vegades les dones no perceben, les noies, les estudiants 

jovenetes, el compromís social que hi ha en estudis d’electrònica, de TIC, d’enginyeria en 

general. Si el percebessin, segurament els triarien més.  

I això em porta a la manca de models. Quantes de nosaltres, i parlo de les ‘cincuentañeras’, 

hem tingut referents dones en l’àmbit de la tecnologia? Poques, molt poques dones. Llavors, 

sense voler, et fas la idea de: “És que això no deu ser per a dones.” No és escrit enlloc, però 

“si no n’hi ha deu ser per alguna cosa”. I si no hi ha models no hi ha vocació. I aquesta és 

una de les coses contra què penso que hem de lluitar per canviar-la, que hi hagi models. És 

clar, no podem fer models d’avui per demà i passar del 20 al 70 per cent. No ho farem. Però 

el que sí que podem fer és donar més visibilitat a les fites assolides per dones, o a les dones 

que tenim al món fent estudis, o que han aconseguit grans coses. És a dir, quanta gent sap 

que la wifi la va inventar una dona? Tothom al meu voltant ho sap, perquè ho dic sempre. 

Va ser Hedy Lamarr, que a més era una actriu guapíssima. Quanta gent sap que els 

rentaparabrises, la cervesa, el rentaplats, el GPS, una pila de coses, el Kevlar, les han 

inventat dones? La invisibilitat d’aquestes dones és el que fa que... Si no se sap que ho ha 

fet una dona, no existeix; si no se’n sap el nom, llavors es pressuposa que ho ha fet un 

home. Jo reivindico això, reivindico més visibilitat de les fites assolides per dones, perquè 

així es generen models i es fomenta que hi hagi més vocació. I a les que ja tenim amb 

nosaltres, a les que ja estudien, “ya eres mía, ya te tengo”, l’únic que podem fer és ajudar-

les des de la nostra expertesa. Ara des de la tranquil·litat que et donen trenta anys en aquest 

àmbit, que ja no t’enfades quan et diuen les coses, ja t’ho prens com dient “va, uno más, 

que original..., mai no m’havien dit això”. Quan et diuen: “Una dona metal·lúrgica?”, dius:  

“Alça!, no m’ho havien dit mai!” Clar, vull dir, què has de fer? 

Doncs ara nosaltres l’únic que podem fer és compartir la nostra expertesa amb les noves 

generacions. A la Politècnica hem engegat una iniciativa de ‘mentoring’, amb la qual 

busquem dones expertes, amb una formació tecnològica... Veig cares conegudes de 

mentores, de Hewlett Packard, veig l’Anna Mercadé i la Maria Cinta, i una altra companya; 

les veig, eh?, companyes que m’han ajudat des de la seva expertesa a donar suport a les 

noies que tot just acaben els estudis..., per dir “com et pots desenvolupar millor en un món 

en el que seràs minoria”. I això no és dolent, és que sàpigues que seràs minoria. Com pots 

afrontar reptes, com pots desenvolupar... Llavors, el ‘mentoring’ és una molt bona opció, i, 

bé, ja n’és la quarta edició.  

Ja està. Eren cinc minuts, havíeu dit. I sense portar res escrit. 



Cicle Dones / 19 de setembre de 2016 

 

7 

La moderadora 

És enginyera. Therese, a mi m’agradaria que ens expliquessis una mica..., aquest obrir-te i 

no dir que no com t’ha portat... Si ens expliques una mica el viatge aquest professional que 

has fet. 

Therese Jamaa (directora general de GSMA, Mobile World Congress) 

Sí, molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat. És un honor i un plaer ser amb vosaltres 

avui. També us demano disculpes pel meu català. Ho provaré, i la propera vegada segur 

que ho faré millor.  

Potser voldria començar amb unes dades interessants. Segons un informe de la Comissió 

Europea hi haurà 900.000 nous llocs de treball oberts el 2020 dins l’àmbit de les TIC. Explico 

tot això i després vindré a la història. 

Avui tenim una situació paradoxal, perquè hi ha milions de persones que busquen feina i 

empreses que no troben experts en tecnologia digital. Avui la tecnologia forma part de la 

nostra vida, i no pujar al carro, ja siguem home o dona, ens limita les oportunitats.  

També, l’economia necessita diversitat. Els projectes amb més èxit avui són els que fan 

equips amb diversitat; diversitat d’origen, d’edat i també de gènere. 

Encara avui les dones som menys presents en aquests sector. Un petit exemple que 

coneixeu: el Mobile World Congress, que organitza la nostra empresa, on només trobem el 

20 per cent de dones. És molt poc. Quina és la raó? La raó és simplement perquè no n’hi 

ha gaires, de dones, en aquest sector. No perquè no hagin volgut, sinó perquè no s’hi van 

incloure des del principi, perquè no van agafar el camí per arribar-hi. Tampoc han trobat, 

potser, les facilitats o els elements de seducció per apropar-se al món de les tecnologies i 

les enginyeries. No van escollir carreres..., quan aquest camí s’ha d’agafar des de molt 

petita, quan una nena es podria apropar al món de les STEM d’una manera més lúdica i 

potser apassionar-s’hi. 

Cal introduir programes, i un dels programes és el que organitza aquí el departament 

d’ensenyament amb el Mobile World Capital, un projecte molt interessant, amb molt d’èxit 

aquí a Catalunya, que permet que els nens i les nenes, des de ben petits, puguin dissenyar, 

desenvolupar, aplicacions. Avui, en aquest programa hi ha una participació del 50 per cent 

de nenes, i unes aplicacions sorprenents i grans idees. Algunes, fins i tot, dignes de ser 

promocionades com a productes comercials, ja.  

Però aquesta responsabilitat no és només del sector públic, sinó que també les empreses 

han d’apostar per la igualtat. I veiem iniciatives, avui hi ha iniciatives. En l’àmbit professional 
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veiem iniciatives de ‘coaching’, de ‘mentoring’, veiem iniciatives per fomentar la igualtat entre 

homes i dones.  

Uns exemples que veiem nosaltres. Vinc d’una empresa de telecomunicacions, i hi ha 

empreses del món de les telecomunicacions mòbils... ‘Mobilitat’ vol dir no sedentari. Per tant, 

puc treballar on vulgui, i hi ha empreses que ofereixen això a les dones que acaben de tenir 

un bebè: treballar a distància uns dies la setmana per una baixa per maternitat. És un 

exemple, i ho he viscut, això. Viatjava, però també podia treballar a casa. 

Hi ha un exemple interessant a Swansea, al Regne Unit. Ja no fan el dia de la dona el 8 de 

març. El fan cada dia del mes de març. Nominen..., dones, dones amb èxit, científiques com 

la Núria, simplement perquè són un exemple per a les altres, per donar confiança a les altres 

i recordar-los que si volen realment poden.  

O la mateixa GSMA, a la qual represento. A Anglaterra tenim un dia que és el ‘girls in ICT’, 

‘noies i TIC’. És un dia de portes obertes. Puc portar la meva filla a la feina, pot passar el 

dia amb mi... No vol passar el dia amb mi, vol passar el dia amb un company o una 

companya meva, i la seva filla pot passar el dia amb mi. És una manera d’apropar-se al món 

de la tecnologia, comprendre per fi que ser enginyer no vol dir endollar cables, no vol dir ser 

un ‘freaky’ de la pantalla, tampoc, sinó que ser enginyer és imaginar, és crear, és fer que 

totes aquestes idees que tenim es facin realitat. 

Potser en sóc un exemple... Voldria parlar d’això, perquè avui, amb el món de l’internet de 

les coses –‘IOT’–, el món de la tecnologia de l’alimentació –‘food technology’–, de la moda i 

tecnologia... Simplement pensar que posant el telèfon dins d’una bossa de mà es pugui 

carregar sol. És màgic, no? Algú havia de pensar en això. O utilitzar matèries noves com el 

grafè. És un material molt sòlid, molt flexible, també. Imaginar. Hi ha oportunitats per 

desenvolupar les coses que volem fer. Perquè si les noies no volen fer aquestes carreres 

d’enginyera no passa res, tampoc. Hi ha tantes oportunitats per desenvolupar projectes i 

portar les coses que cadascú sap fer, al final...  

O el món social. Vaig treballar, a la meva empresa anterior, en projectes per millorar la vida 

de la gent. Portar la tecnologia, que és tan bona..., però realment canviar la vida d’una 

persona. Una persona amb discapacitat pot utilitzar aquestes eines per treballar. La realitat 

augmentada, o serveis de localització per a gent gran... Hi ha tantes –tantes– possibilitats... 

O també una altra cosa que faig. No sóc enginyera, però treballo amb enginyers. La idea, 

per exemple, d’aportar els teus coneixements. Pot ser desenvolupament de negoci, poden 

ser contactes, poden ser les llengües... Cadascú pot aportar alguna cosa, i aprofitar 

aquestes oportunitats que tenim avui. Però si malgrat tot seguim pensant que no podem, o 

no en sabem, potser hi ha una manera de buscar i saber les coses que volem fer, al final. 
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Fer ‘networking’ per intercanviar. Ho dic com a exemple meu, perquè quan la meva empresa 

anterior em va dir que era la responsable europea d’‘IOT’, projecte estratègic, ‘internet of 

things’, on tots els dispositius comencen a parlar, vaig dir: “No sé fer-ho, no sóc enginyera, 

no sé per què m’han agafat.” I tampoc m’interessa, perquè, al final, que una cafetera m’enviï 

un missatge per dir-me que el meu cafè està llest no em canviarà la vida, no hi veig realment 

l’interès. Aquí era mirar el projecte, treballar amb el meu equip, imaginar realment altres 

aplicacions, altres maneres d’aprofitar aquesta tecnologia. Per exemple, posar sensors 

mèdics, utilitzar tecnologia com la realitat augmentada i tot això en el món de l’‘IOT’, i va ser 

el meu projecte i em va interessar molt. Doncs per això et dic de mai no dir “no”. Potser 

sortirà alguna cosa interessant. 

No sé si és el moment, però voldria parlar de dues oportunitats, dos projectes sobre què 

treballem, iniciatives que són molt interessants. El nostre equip avui treballa sobre un..., bé, 

es va anunciar dijous. Es diu Yomo, el Youth Mobile Festival. És un congrés per a nens i 

nenes que es farà la mateixa setmana del Mobile World Congress. Convidarem els nens a 

experimentar, jugar amb les ciències, descobrir... Hi haurà tallers de robòtica, d’impressió 

3D, moltes coses, química, explosions i foc, suposo. Doncs treballem amb el departament 

d’ensenyament per poder rebre vint mil nens i nenes. Vindran amb els seus professors i 

vindran de tot Catalunya. Vam tenir la primera edició d’aquest congrés a Xangai el mes de 

juny i va ser un gran èxit. Aquí serà més interessant, encara, perquè hi haurà més contingut 

i tindrem els nens interessats i que en saben, ja, d’aplicacions. 

Hi ha una altra iniciativa que pot ser interessant, perquè parlem de dones, aquí, no solament 

de noies STEM: una iniciativa que es diu ‘Women for technology’. El nostre equip de 

Barcelona prepara per a la mateixa setmana del Mobile World Congress un esdeveniment 

–en podré dir una mica més quan ho tinguem tot confirmat– molt interessant. Serà una 

oportunitat per conèixer-nos, intercanviar experiències i potser trobar oportunitats per 

col·laborar. 

Gràcies. 

La moderadora 

Jo volia preguntar a la Laura..., que has comentat això, que penses que potser hi ha noies 

que tenen por de dir: “Seré una ‘freaky’?”, o “sortiré a la sèrie ‘The big bang theory’?” O sigui, 

una mica, quines són, les pors? Per mi, per exemple, trenta anys després... O sigui, què 

passa el 2016 perquè et plantegis coses així? Diguem-ne que l’enginyeria o les ciències no 

són ‘fashion’?  

Laura Pavón (estudiant de matemàtiques i física) 
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Va per aquí –va per aquí. 

La moderadora 

Sí? No ho sé, jo pregunto. 

Laura Pavón 

No, perquè tu comences a plantejar-te el futur des de ben petit. A l’ESO ja has de triar 

algunes assignatures més cap a ciències o més cap a lletres. I quan som a l’ESO som tots 

molt influenciables, vulguis o no, i anem en grup; en pla, totes les noies, de “ai!, si la meva 

amiga fa això jo també”. I quan comences a pensar, jo què sé, “vull ser, jo, una matemàtica 

que es passarà tot el dia tancada a la seva habitació pensant en els seus teoremes?”, o “vull 

ser una enginyera que estarà tot el dia tancada en una sala de màquines i no sabrà res del 

que passa fora?”, o “una científica boja que farà els seus experiments allà?”, no ho sé, no 

atrau –no atrau. Quan ets una nena petita penses això i dius: “Jo no ho vull. Jo vull estar en 

societat, fer alguna cosa.” Aportar alguna cosa al món en què vivim, en el fons. 

És la visió que tenim de la ciència, o de les tecnologies, o de les enginyeries, que són com 

hermètiques, diguem-ne, com si estiguessin fora de la societat. I si poguéssim canviar 

aquesta visió i veure que realment el científic és una persona que té uns coneixements 

tècnics que s’han de tenir però que els ha d’utilitzar per implicar-se en la societat i per fer 

canvis, pel camí que deien, jo crec que les noies petites, que després seran les dones del 

futur que volem, tindrien ganes de participar-hi, perquè veurien que podrien fer alguna cosa 

per canviar el seu entorn. 

La moderadora 

Sílvia, tu has hagut de donar moltes explicacions? 

Sílvia Llaberia 

Unes quantes –unes quantes–, sí. 

Bé, jo, en primer lloc, voldria agrair al departament d’ensenyament que m’hagi convidat al 

debat. Sóc d’Alforja, un poble del Baix Camp, i allà vaig estudiar la primària a l’escola Josep 

Fusté i després vaig anar a l’institut Fontanelles, a les Borges del Camp. I en aquest institut, 

sobretot, és on m’he format i m’he encaminat cap aquest món de l’enginyeria i la tecnologia. 

Primer vaig fer el batxillerat tecnològic, i els meus professors van ser els que em van 

encoratjar per fer realitat les meves il·lusions. I fa exactament només una setmana que he 

començat enginyeria mecànica. 

I sempre et pregunten: “Per què enginyeria mecànica?” Doncs, una mica, aquesta decisió 

és el resultat, en primer lloc, dels records de la meva infantesa, que estan molt lligats al món 
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de la mecànica, ja que a casa meva sempre he vist motos pertot arreu gràcies als meus 

pares, perquè són la seva passió, i ells m’han transmès aquesta passió que m’ha portat a 

fer aquests estudis. Des de petita sempre he vist el meu pare desmuntant i muntant les 

seves motos, i jo sempre hi tenia curiositat, preguntava i m’interessava per realment què 

feia, què eren aquelles peces, i més tard, ja, al final, vaig poder desmuntar i muntar motos 

amb ell i arreglar-les amb ell, i muntar, jo, motors. 

D’altra banda, l’institut també ha sigut molt important per a mi, ja que durant els primers 

cursos de l’ESO va ser on realment vaig veure què era la tecnologia. Perquè a l’escola no 

et diuen què és, la tecnologia. I des del primer moment em va agradar molt, i els meus 

professors em van orientar i em van ajudar, sobretot la professora de tecnologia, que 

després va ser la tutora del meu treball de recerca; professors de matemàtiques i de física 

que feien que t’agradessin més aquelles assignatures, quan a l’escola no els donaven gaire 

importància. I ja un cop a quart d’ESO, que és quan tries el teu itinerari, vaig decidir que 

seria el tecnològic. Només érem dues noies a classe d’un total de vint. 

Bé, el meu treball de recerca a segon de batxillerat va ser un estudi sobre els motors de les 

motos, també. Tot el públic que vaig tenir eren nois.  

Per tant, els meus pares i els meus professors han estat bastant essencials en aquesta 

decisió d’estudiar enginyeria. Però amb el temps et vas adonant que és un món on hi ha 

poques dones. Per exemple, quan vaig a una cursa de motos amb els meus pares tot el 

públic és masculí, o gairebé; o de totes les meves amigues sóc l’única que al final s’ha 

decidit per una carrera tecnològica; o, sovint, això que deies, quan et preguntaven “què vols 

estudiar de gran?” i els deies “enginyeria mecànica” se’t quedaven mirant amb cara 

d’estranyats. I et preguntaven: “Però si això estarà ple de nois! Què hi has de fer tu allà?” I, 

realment, al final he estat l’única noia del meu curs de batxillerat que ha fet una carrera 

tecnològica. 

I em plantejo si aquest fet influirà en el meu futur. Perquè, de moment, com dèiem, som 

només set noies d’un total de seixanta alumnes; d’uns deu professors que tinc al curs, 

només hi ha dues dones. Però, tot i això, una d’aquestes dones és la coordinadora del primer 

curs. I això et fa pensar: “Bé, potser van començant a tenir càrrecs amb més responsabilitat”, 

cosa que t’anima una mica. 

També penso si en el futur realment serà complicat trobar feina en igualtat de condicions 

amb un home. És el gran repte que tens.  

I un dels meus objectius seria que la situació actual canviés i que d’aquí a pocs anys trobar 

dones en aquest sector fos molt més fàcil, que cada vegada hi hagués més Hipàcies 

d’Alexandria impartint les seves classes revolucionàries, més Marie Curies i Maria Goeppert-
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Mayers que guanyessin premis Nobel de ciències, més Barbara Johnsons que fossin 

enginyeres, i Amelia Earharts i Valentina Tereŝkovas que travessessin el cel i l’espai. En 

certa manera, que aquest tipus de debats no fossin necessaris perquè ja haguéssim assolit 

la plena igualtat i normalitat. 

Moltes gràcies. 

La moderadora 

Consellera, jo m’atreviria a fer una pregunta: què passa? És clar, jo crec que és la família, 

els mitjans de comunicació... O sigui, som tots, eh? Però, tenim una radiografia, podem 

explicar alguna cosa de per què el 2016 aquestes noies de divuit anys encara han de 

lluitar...?  

La consellera d’ensenyament (Meritxell Ruiz i Isern) 

Malauradament, no tenim una única resposta, però sí que és un plantejament que ens 

preocupa com a departament d’ensenyament, i avui, que són diversos els representants..., 

des de tots els que hi tenim responsabilitat..., ho estudiem. 

Jo crec que hem de partir d’un problema de base que, malauradament... La presidenta, amb 

la visió positiva..., escolti’m, reptes..., millorar cap a la igualtat real... És un repte, però és un 

problema que tenim. Perquè si comencem a mirar diferents aspectes de la vida, en bretxa 

salarial, a Catalunya, pel que fa a les dones, hi ha una diferència del 20 per cent; quan mires 

càrrecs de responsabilitat, o temes com el de la conciliació, i avui tenim aquí una persona 

que n’és molt especialista... Realment, tenim un problema en molts àmbits de la societat, i, 

evidentment, un és el de les vocacions científiques i tecnològiques. 

Jo crec que el que és important són actes com el d’avui, on el que tenim són referents. Per 

això ens agrada que posem com a testimonis d’aquests àmbits tant persones amb una llarga 

trajectòria, com poden ser la doctora o la Therese, com dues noies que s’introdueixen en 

aquest món. Entre altres coses perquè som molt conscients que la societat del segle XXI es 

basarà en el coneixement i molt en tots els avenços que fem en els àmbits científic i 

tecnològic, i les dones no podem no ser-hi presents, perquè com a societat ens perdríem 

una gran part de diversitat i riquesa si no hi som. Per tant, si el segle XXI la tecnologia, la 

ciència, les matemàtiques, el que s’anomenen ‘les STEM’, ‘science, technology, 

engineering, and mathematics’, tenen una presència important, hem d’aconseguir que les 

dones hi siguin. 

Hi estem molt infrarepresentades. Algú ha dit: “Hem de començar des de petites.” És cert. 

Però jo crec que els nostres centres ja ho fan, això. És a dir, quan són a l’aula treballen amb 

tots, amb nens i nenes. Però sí que hi ha grans estudis, aquests dies en consultàvem uns 
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quants, que ens diuen que hi ha dos o tres condicionants que provoquen que no hi hagin 

prou vocacions: un són els estereotips, que són importants; l’altre són les condicions 

laborals, els sistemes de governança, o el que dèiem abans de la conciliació. Els estereotips 

són uns xacra molt important en la nostra societat i fan molt de mal. Abans ho explicaven, 

no? Segons què triïs has de donar explicacions. Quan un home fa una tria, li pregunten, li 

qüestionen, per què l’ha fet? Sembla, encara, que hi hagi professions que siguin més de 

dones i professions que siguin més d’homes. A la universitat hem millorat molt el percentatge 

de dones que hi ha. Però quan mires com es distribueixen tens, per exemple, el 74 per cent 

de dones que estan en l’àmbit mèdic, i en canvi a l’enginyeria són el 24, i aquí en tenim una. 

Realment, hem de vèncer estereotips. Aquest no és un tema només de les escoles; jo crec 

que a les escoles això es va treballant. Sí que, també, tenim un repte com a sistema 

educatiu, que és l’orientació, i d’això n’hem de ser conscients. Però l’escola no ho farà sola. 

Si no és tota la societat que es consciencia que no podem tenir aquestes desigualtats i que 

el paper determinant que tindrà la ciència i la tecnologia requereix que hi hagin dones, 

perquè si no ens perdrem una part important de diversitat i de riquesa... Hi hem de treballar 

tots. Els mitjans de comunicació hi tenen un paper important, el tenim els responsables 

polítics..., i sobretot amb la consciència, o l’optimisme, que les dones podem. Vull dir, avui 

tenim dos exemples que jo crec que hem de posar sobre la taula, perquè elles han volgut i 

elles han pogut, i el que volem és demostrar a tothom que totes les noies d’aquest país si 

volen poden. I aquest també és un aspecte important que ens posem com a deures. 

I com a deures, també, ja que tenim dues fantàstiques dones fent ciències, jo sempre dic 

que si alguna d’aquestes científiques, matemàtiques, enginyeres, algun dia vol entrar a 

l’aula, que hi entri, perquè una altra manera de poder tenir més vocacions és que part 

d’aquestes noies es dediquin a la docència i que per tant puguin donar exemple davant dels 

nostres alumnes. Per tant, si alguna quan acaba la carrera vol passar per una aula li ho 

agrairé moltíssim.  

La moderadora 

Us volia preguntar, Núria i Therese, si vosaltres, que ja fa anys que sou en el món 

professional, heu caigut en el que també s’explica molt que una dona per anar al món 

professional ha d’acabar comportant-se com un home. Això que deies tu: “Ui!, ui!, no sé si 

quan entri al món laboral serà un handicap o serà un avantatge, o no es tindrà en compte el 

sexe que tinguis.” Per vosaltres, això de comportar-te com..., o defenseu el tarannà de: “És 

igual, si sóc dona o home. Sóc una professional”? 

Núria Salán 
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A veure, això jo he fugit de fer-ho –jo he fugit de fer-ho. Jo recordo quan vaig arribar a 

l’escola d’enginyers de la Diagonal que hi havia un professor que em deia: “Me gusta que 

haya mujeres, porque los hombres vamos todos de gris, como los buques de guerra, y las 

mujeres aportan color.” I vaig pensar: “Bueno, y algo más, ¿no? –y algo más.” Però em va 

donar una idea. Vaig pensar: “Té raó, no has de ser com ells.” Per tant, he portat sempre 

els cabells de colors, per començar per aquí. Per tant, he fugit de comportar-me com un 

home. 

Però també he de dir que si algun dia havia d’arribar tard o d’ajornar alguna activitat, perquè 

tinc dues filles i alguna de les meves filles tenia alguna necessitat..., tu dius això i llavors et 

miren com “ja està!” Per tant, cap problema: arribava tard. “He punxat la roda del cotxe”, i ja 

està. Tu vols que t’enganyi? Jo t’enganyo. Si això no et fa mal, perquè, és clar, punxar la 

roda del cotxe la pot punxar... O la moto. Jo tinc carnet de moto, he portat moto, i llavors: 

“La moto, tu, que se m’ha gripat.” Jo deia això, i llavors em deien: “Òndia, tu!” Fins i tot, 

justificaven que arribessis tard i no et miraven malament. Doncs si és el que voleu, tindreu 

això. I, evidentment, havia arribat tard perquè la meva filla l’havia hagut de deixar amb algú 

perquè tenia mal de panxa. 

Per tant, jo he intentat fugir de comportar-me com un home. El que no sé és si me n’he sortit 

o no. Perquè de vegades em diuen: “Oh!, és que tu tens un caràcter, és que tens un dallò...” 

Per això em deien, els estudiants, la ‘dama de hierro’. He intentat no fer-ho, no sé si me n’he 

sortit. 

Però sí que és veritat que els models, tornem al tema dels models..., intentar ser un model 

femení. Ja tenim homes que fan aquestes coses. No ho repeteixis. Llavors, la gràcia és ser 

un model diferent. La gràcia és això. 

Alguna vegada jo he fet l’activitat de portar amb mi una escola a la universitat, que passin 

tot un dia amb mi. Les escoles són mixtes, però de vegades m’ha vingut un grup només de 

nenes, perquè ha estat una activitat només per a nenes. Tal com arriben els pregunto: 

“Quantes de vosaltres voleu ser enginyeres?” I de seixanta, una o cap aixeca la mà. I cap 

problema. Jo els faig una xerrada, els explico els materials, evidentment la part més lúdica; 

que riguin, que toquin; faig que vinguin al laboratori, els faig fer pràctiques de laboratori 

adreçades al nivell adequat a l’edat de la persona; faig que les meves companyes, dones, 

l’enginyera aeronàutica, l’enginyera elèctrica, passin casualment per allà, que les vegin i que 

vegin models de: “Jo podria ser com aquesta noia.” No volen ser com el “buque de guerra”; 

volen ser com aquella noia. I quan acaba la jornada, els pregunto una altra vegada: “Quantes 

de vosaltres penseu que podríeu ser enginyeres?” I llavors m’aixequen la mà deu, quinze. 

En un únic dia, només en un dia. No sé què faran el dia de demà, no els puc fer el seguiment, 
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però només en un dia hem aconseguit canviar la seva percepció, i era per desconeixement. 

Aquestes nenes, quan fan el seu mapa d’opcions a la vida, el que reprodueixen és el que 

tenen al voltant, el que veuen a la tele, i si en el seu mapa del món no hi ha cap opció de 

dona tecnòloga possible amb qui empatitzin no ho triaran mai. Per això jo insisteixo en el 

tema de... Però la resposta és: “He intentat no ser un home.” No sé si me n’he sortit.  

La moderadora 

Perdona, Therese, un moment. Si mentrestant voleu fer alguna pregunta, agafeu una targeta 

i llavors comencem ja el diàleg, que seria molt interessant de començar a saber una mica 

els interessos de cadascú i conèixer-nos una mica millor amb les vostres preguntes, 

d’acord? Mentrestant, Therese, si ens vol contestar tu. 

Therese Jamaa 

Sí. He aprofitat, potser, del fet de ser una dona, perquè hi ha un costat més emocional, 

perquè tenim una sensibilitat, aprendre a treballar en equip, col·laborar, escoltar els altres, 

donar. Això ho tenim una mica, nosaltres. Avui treballo en una empresa, ahir treballava en 

una altra i demà no ho sé, espero ser-hi..., però, bé, el més important és la gent amb qui sóc 

ara, gent a qui poder escoltar. I són coses que no he après a cap escola. Són coses com 

ser generós, poder escoltar una persona, poder donar atenció. I crec que són coses que 

podem aportar nosaltres com a dones. Però necessitem els homes, eh?, no dic que no. 

Núria Salán 

Sí, sí, per descomptat. 

La moderadora 

Sílvia, cap on creus que et portarà...? Creus que hauràs de lluitar més que, per exemple, 

una companya que faci infermeria? 

Sílvia Llaberia 

Crec que sí. No em preguntis per què, però tinc la sensació que nosaltres, en aquest àmbit, 

en aquest món, ens hem de fer notar. Sí que noten que hi ha una dona, ho noten, però no 

ens escolten, o no et fan tant de cas, passes com desapercebuda pel simple fet que ets 

dona. Perquè: “Bé, tu no en deus saber tant com jo, que sóc un home.” Però, bé, no sé sap 

mai. També pot ser que jugui a favor meu que diguin: “Òndia!, una dona”..., que sempre 

diuen que les dones són més aplicades, són més intel·ligents... Doncs, bé, no se sap mai si 

pot jugar a favor o pot jugar en contra. 

La moderadora 

Laura, tu què opines? 
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Laura Pavón 

Jo crec que quan entres aquí ja saps al que vas, d’alguna manera. Perquè, per exemple, la 

meva mare, que és enginyera, també, ja em va dir: “Vas a un lloc que estarà ple d’homes.” 

Però jo, sincerament, és que no m’ho plantejo com res que hagi de jugar en contra meu, 

sinó que és la realitat que hi ha. Jo ho faré tan bé com pugui i intentaré que el meu entorn 

sigui el millor possible, i ja està. 

La moderadora 

Però creus que has de lluitar més, que has de ser més valenta? 

Laura Pavón 

Potser t’has de recolzar en gent perquè t’ajudin, perquè és veritat que..., jo què sé, si fas 

periodisme, que crec que ho han dit en algun moment, només pel fet de ser dona..., ja està 

acceptat. D’acord, seràs periodista i ja està, cap problema. En canvi, si fas una enginyeria, 

o matemàtiques i física, és com si haguessis de demostrar que realment vals. No ho donen 

per fet, sinó que tu has de ser allà i dir: “Yo valgo.” 

Núria Salán 

Bé, però això és una apreciació. En realitat no hauríem de fer-ho, i ja està.  “Si vols una 

explicació, demana-me-la, i jo te la donaré o no.” 

Llavors, jo una cosa que volia dir és que una de les coses que més ens han frenat, a les 

dones, en la promoció de nivell –és clar, jo conec l’entorn acadèmic– ha estat..., no m’agrada 

dir-ne ‘càrregues familiars’, les relacions familiars o el fet d’haver de tenir cura de fills o de 

persones grans. Això afecta molt més la població de dones que no la població d’homes.  

Llavors, fa uns anys vam demanar una subvenció al ministeri per fer un estudi a les quatre 

politècniques espanyoles –a la politècnica de Madrid, la de València, la de Cartagena i la de 

Catalunya, que són universitats on el 100 per cent dels estudis són ‘tec’, per tant el 

percentatge de dones és només de dones que estan en un àmbit ‘tec’ o TIC– sobre com 

havia afectat el fet de tenir càrregues familiars la promoció acadèmica de les dones. I el 

resultat va ser que les dones necessitàvem com deu anys més de mitjana per acabar 

jubilades com a catedràtiques, perquè hi havia un ‘gap’ de deu anys que acostumava a 

coincidir amb la criança dels fills. La situació curiosa és que hi havia parelles en què home i 

dona treballaven a la mateixa universitat i els fills no havien comportat cap mena 

d’impediment per a l’home, per a la seva promoció, però per a la dona eren com un fre, 

perquè durant uns anys no hi dedicava tant de temps, no volia sortir fora, intentava evitar 

les estades perllongades, o l’assistència a congressos fora, etcètera.  
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Per tant, jo..., el que m’agradaria és plantejar-vos que hauríem de fer fora el sentiment de 

culpa. No et sentis culpable. El cas és que ningú et diu si pots marxar o no. Ets tu que 

decideixes: “No, me’n vaig, perquè tinc una criatura petita, que no em diguin que sóc mala 

mare.” Si no t’ho han dit, encara! No t’avancis. Llavors, hauríem de treballar la no-culpabilitat. 

“Me’n vaig de casa i deixo la criatura petita, aquí la tens.” Té pare, oi? Doncs que se 

n’encarregui. I si el pare no vol, que busqui un cangur; jo marxo. “Que no veus la maleta? 

Me’n vaig”, i ja està. Perquè no passa re. Les criatures són de tots dos, no?, són de la unitat 

familiar, estigui formada per dos homes, dues dones o el que sigui. Són de la unitat, no són 

meves. Per tant, “sí, jo me’n vaig”. I jo he estat una molt mala mare, he estat molt madrastra. 

Jo me n’he anat. Si havia de marxar, marxava, i ja està. I les meves filles encara em parlen. 

Per tant, alguna cosa dec haver fet bé. Encara em parlen, em diuen ‘mare’ i em regalen 

alguna cosa cada març. Per tant, alguna cosa dec haver fet bé. Hauríem de treballar-ho, 

això. Hauríem d’aconseguir que les que comenceu ara si voleu fer una cosa la feu, i que no 

us frenin ni les famílies ni res. Sou vosaltres, que decidiu si ho fareu o no ho fareu. Si tu 

decideixes no fer-ho, endavant. Que vols fer enginyeria?, fes-ne; que no en vols fer?, no en 

facis. Però que no et frenin els condicionants. 

I m’ha fet molta gràcia la frase que has dit que potser les dones som més aplicades o més 

intel·ligents. A veure, les dones som més aplicades i més intel·ligents. Perdoneu-me, 

m’agrada fer les coses amb un to d’humor. Perdoneu-me. 

La moderadora 

Therese, tu ets mare, tens dos fills. Arran del que ha dit la Núria, com ho has viscut, tu? 

Therese Jamaa 

Els meus fills tenen l’edat d’escollir el que volen fer. M’agradaria, sí, una carrera de STEM, 

però el que els dic és: “El que facis, ho has de fer amb passió. Després ja podràs escollir el 

que vulguis fer. Si tu fas alguna cosa que t’agrada fer-la, la faràs mil vegades millor.” No puc 

forçar, aquí. Però tenen coses que portaran..., ja ho sé. El meu nen ja sé que va cap a una 

carrera més científica. Cada dia fabrica coses; és molt creatiu i molt perillós, a casa. Però a 

ella la veig més en el desenvolupament d’un negoci o una cosa així. 

Però tinc un consell per a ells, per a tots dos: “No has de tenir vergonya. Has de demanar, 

has de connectar amb la gent, has de parlar.” Has de parlar, i a vegades és una mica difícil 

sortir de la nostra zona de confort. Em passa avui: parlo català, no m’ho crec. He fet l’esforç. 

A vegades ens costa una mica, però pot ser una sorpresa. 

La moderadora 
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Doncs jo començo amb una de les preguntes. És Eva Gajardo, secretària d’igualtat de la 

UGT de Catalunya, i ens pregunta que per què no comencem aplicant la perspectiva de 

gènere en tots els àmbits de la nostra societat. 

La consellera d’ensenyament 

Sí, és que ha de ser així, és el que dèiem. No és només en vocacions científiques o 

tecnològiques, és en tot. Per tant, és un tema pendent que no solament depèn dels centres, 

sinó que depèn de la societat.  

Ara parlàvem de conciliació, i la doctora Salán ens deia: “Si se’m punxa la roda no passa 

res.” Jo crec que les dones tenim la responsabilitat de dir les coses pel seu nom i de tractar-

ho amb normalitat. “Escolti’m, no, són les set” –la gent del departament ho sap una mica, 

no?– “i tenim fills.” És curiós que quan fas política només ens pregunten a les dones com 

conciliem, i dius: “I per què no ho pregunten als homes, com concilien”, no? Hem de parlar 

amb normalitat, que no per més hores a la feina treballem millor. Segurament ens sabem 

organitzar millor, això sí.  

Però jo crec que amb tota normalitat, en tots els àmbits de la vida, ho hem de començar a 

treballar. Entre altres coses, perquè si no treballem la igualtat qui s’empobreix és la societat. 

És a dir, si les dones no accedim a determinades responsabilitats per determinats temes 

s’empobreix la societat, o si les dones no podem tenir els fills que volem perquè no es pot 

conciliar qui s’empobreix també és la societat. Per tant, és un dels temes, dels reptes, més 

importants que tenim com a país, aquest. 

La moderadora 

Des de molts àmbits..., perquè això ve arran d’una altra pregunta que fa la Judith Vizcarra, 

que és fotògrafa, i diu: “A les escoles cal una orientació per una societat no androcèntrica. 

Calen polítiques socials per a dones, perquè tot –tot– està fet amb ulls d’home.”  

I ara jo faig un petit exemple. Fins i tot nosaltres, jo que treballo a TV3 i faig la marató, que 

és una cosa que tot Catalunya s’hi bolca i amb què vols ensenyar el bo i millor de tothom..., 

vénen més o menys entre quinze i vint professionals de la salut. Ens costa un munt ja no dic 

que siguin set homes i set dones, que no ha de ser així..., però és que quan entres en un 

hospital està ple de dones, de dones professionals, però després quan arribes al cap de 

departament són tot homes. I no passa res, però, és clar, tu vols ensenyar altres mirades, i 

fins i tot a nosaltres, que justament en aquest equip que hem format fa dos anys som moltes 

dones, ens costa ensenyar la mirada de dones. Ho dic al fil de la qüestió que planteja la 

Judith. Sí, sí, hem d’ensenyar altres mirades. Però no és tan fàcil, perquè no estem tots al 

mateix aparador, i qui puja i qui no encara és desigual. 
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I per això moltes vegades, quan ensenyes la ‘realitat’, entre cometes, surt un jutge, un 

metge, un arquitecte i un enginyer, i a vegades amb la rapidesa no te n’adones; al mitjà de 

comunicació, al telenotícies, a l’informatiu, hi surten molts homes. Però nosaltres, que fem 

una marató durant nou mesos, hi hem de posar la voluntat, i hem de pensar i reflexionar, de 

dir: “Òndia...” Això sí, a infermeria tot són dones. Però, si no, és: “Busquem la neuròloga, 

busquem...” Perquè n’hi ha, als serveis, però no les veiem, les hem d’anar a buscar, i has 

de fer-ho amb voluntat. Per això aquesta mirada és tan important, perquè tots tenim coses 

a dir i és una mirada que enriqueix, però ens enriqueix a tots. 

No sé si vosaltres voleu aportar res més. 

Núria Salán 

No, no, és que estic molt d’acord amb el que dius, que realment... 

La moderadora 

Has de buscar més. 

Núria Salán 

És que no se m’acut com fer-ho. El percentatge que som és..., som les que som, i ens costa 

molt, ens costa molt tirar endavant qualsevol activitat de política acadèmica. Sí o no? Tinc 

la Neus al davant, que és la directora de l’Escola d’Enginyeria de la Diagonal. Costa 

terriblement, perquè ho has de justificar tot. Et miren amb lupa..., no amb lupa, no, amb 

macromegatelescopi, com ho fas. I això de vegades és..., “saps què? Que ho faci un altre”, 

perquè llavors no em miren tant. Jo això ho he vist en companyes meves, de dir: “No em vull 

presentar de directora de departament perquè llavors no em miraran, i des de segona fila 

les coses es fan bé.” Jo aquesta política la puc compartir: deixar que un altre sigui director i 

jo seré sotsdirectora o secretària, perquè llavors les bufetades les rebrà el director i jo des 

de darrere també podré fer. Però sí que llavors és lamentable, perquè el cap visible és un 

home. 

No sé què més dir a aquesta persona. Estic d’acord que tenim molt a fer, encara tenim molt 

a fer. 

La moderadora 

L’Anna, de Feministes per la Independència, diu: “Les carreres científiques tenen més 

influència en l’economia, i potser és una raó per no fer-les atractives i mantenir-les 

hermètiques, i així conservar el poder econòmic.” No sé si reflexionem tant, quan triem una 

carrera, noies, d’arribar fins...? 

Laura Pavón 
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En el meu cas no. Jo vaig triar una carrera perquè m’agradava, i vaig dir: “Doncs a això 

vaig”, i ja està. Però sí que és veritat que aquest hermetisme de què parla fa que potser una 

base molt ampla de la part femenina, per dir-ho d’alguna manera, no s’hi senti atreta. És 

com quan parlem, per exemple, d’un club de bàsquet o de futbol: com més ampla sigui la 

base que comença a jugar, els que arribin a dalt seran millors. Per tant, si aquí disminuïm la 

base, d’alguna manera, perquè ja no volen, els que arribin a dalt..., n’hi haurà de bons, segur, 

però podrien arribar a ser millors. 

La moderadora 

Therese, tu que has treballat a molts punts del món, creus que és molt diferent la situació 

que vivim aquí, ara que ja fa deu, quinze, anys, no?, que ets a Barcelona, d’altres situacions 

que t’has pogut trobar a França, a Anglaterra...? Com estem aquí? 

Therese Jamaa 

Crec que hem de trencar el tòpic cultural, començant per les famílies, des de petits. No sóc 

la primera que deu pensar això, oi? De manera espontània, si em convida algú, no sé quin 

tipus de regal portaré a una nena. Potser no una caixa de Lego, potser una nina. Això ho 

tenim tots una mica. Si podem treballar sobre aquesta part, crec que això ajudarà. A les 

classes, per exemple, tenen racons de cuina i de construcció, i a vegades veiem que les 

nenes escullen el racó de la cuina... És ajudar-les a veure totes les possibilitats, i això en 

tots els països. 

Tenim la sort de tenir accés a tot això, aquí. Podem escollir. Si realment volem, podem. Aquí. 

Vam fer projectes a Jordània, o a Turquia, per la inclusió de nenes a l’escola..., perquè a 

partir dels tretze anys, parlo d’una comunitat en particular a Amman, les nenes han de casar-

se el proper any, i per tant no és útil que facin estudis. I aquí simplement..., pensar que la 

tecnologia pot ajudar aquestes nenes. Tenen un dispositiu, pot ser una ‘tablet’ o el que 

vulguem, en què poden portar els llibres d’aquest any, l’any que ve i després també..., els 

tenen tots, i si no poden anar a escola poden estudiar soles, tenen accés a l’escola. Hi ha 

possibilitats. Aquí ho tenim tot, tenim totes aquestes facilitats. 

La moderadora 

O sigui que és una qüestió més d’obrir, donar, oportunitats? 

Therese Jamaa 

Sí. 

La moderadora 
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Un genetista potser et diu que homes i dones som diferents. O sigui, és que jo crec que 

també un historiador, un demògraf, un sociòleg, cadascú, ens pot donar una visió molt 

diferent, però arribarem a la mateixa conclusió: que és una qüestió d’oportunitats. 

Núria Salán 

Però jo crec que ho som, eh?, de diferents. Jo sí que crec que som diferents, els homes i 

les dones. Vull dir, una cosa és que jo persegueixi l’equitat. L’equitat és que ens tractin igual 

si fem el mateix. Però iguals no ho som. Vaja, crec fermament que sóc diferent dels meus 

companys homes. La manera de prioritzar és diferent, la manera d’estructurar. La manera 

de fer set coses alhora és diferent, i nosaltres ho fem sense despentinar-nos i ells fan set 

coses alhora i acaben molt malament. Ho dic amb un to d’humor, però ja sabeu a què em 

refereixo. És a dir, som diferents. El que passa és que aquesta diferència pot servir per 

treballar plegats i compenetrar-nos i compaginar-nos.  

De fet, que les dones s’hagin incorporat a l’àmbit tecnològic ha portat visions molt 

interessants. En l’àmbit de les TIC, des que hi ha dones que desenvolupen ‘software’... Una 

web, el que és la programació d’una web, és una sèrie de comandaments i que funcioni, i 

prou. Però tots aquests aspectes d’usabilitat, el disseny de fons, una lletra, perquè la lletra 

sigui visible... Sabeu que hi ha diferents lletres, no solament perquè siguin més maques, 

sinó que hi ha lletres que tenen qualitat de visió millor o pitjor? Llavors, hi ha lletres que són 

ideals per ser projectades en una pantalla, perquè hi ha estudis que diuen que la probabilitat 

que les persones que tenen deficiències visuals encavalquin les lletres... Doncs tot això són 

estudis en què darrere hi ha dones. La usabilitat d’una web; que una web sigui no solament 

útil, sinó amable, que l’entorn sigui amigable. Això ha vingut de la mà de les dones. Les 

dones han aportat aquesta visió al món de la informàtica. Tornem a la utilitat. Vull dir, 

funcionaven, les webs. Però les webs que feien inicialment només homes eren en blanc i 

negre, i les dones hi han posat colors, com deia aquell professor meu. Però, enteneu-me. 

Ho dic amb un... Les generalitzacions sempre tenen aquest risc, però ha estat així. 

Jo tinc una filla que va fer telecomunicacions, i jo veig que la seva manera d’enfocar un 

problema o els temes que a ella li interessaven a l’hora de fer els seus treballs, la seva 

recerca, era moltes vegades molt diferent de la dels homes, que buscaven més una opció 

de negoci. Buscaven més una opció de negoci, i ella buscava: “És que així es veurà millor”, 

“així serà més útil”, “serà més eficaç”, “més intuïtiu”... Doncs hem d’aprofitar aquest talent 

femení, que al cap i a la fi és el que perseguim: captar el talent femení, i tot això que sabem 

fer les dones, i ho sabem fer millor, incorporar-ho, i millorar plegats, homes i dones, 

conjuntament. Vaja, és la meva apreciació. 

La moderadora 
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Tenim una pregunta de l’Àngels, que és de la sectorial de dones de l’ANC, directament per 

a la consellera: “Els continguts dels llibres escolars del nostre sistema educatiu reconeixen 

les aportacions de les dones a les STEM? Calen referents de dones mentre estudies.” D’això 

n’hem parlat, no? O sigui, això queda claríssim, perquè és l’un, dos, tres. Tu has dit més 

dones científiques... O sigui que comencem a pensar referents i diem: “És que en tenim 

cinc.” No en tenim més. I això que jo crec que aquí a Catalunya Déu n’hi do, ara, tota la gent 

que tenim. Però tenim molts pocs referents. Llavors diu que calen referents de dones i cal 

que es valori la recerca científica a tots els nivells. “Té el govern cap pla per intervenir en 

recerca com un país de primer nivell?” Crec que, una mica, la consellera també ho ha 

explicat molt bé, no?, que s’hi treballa.  

La consellera d’ensenyament 

S’ha de treballar. És un tema de visibilització, que ja ho hem dit tots molt, eh? Evidentment, 

si no tenim referents és difícil que els puguem transmetre. I jo crec que actes com avui també 

van bé per posar-ho sobre la taula.  

Ara parlava de les diferències. El que hem de transmetre als nostres alumnes és que el fet 

que siguem diferents no vol dir que tinguem més o menys oportunitats o més o menys 

capacitats, sinó que som diferents i segurament farem els plantejaments diferents. I això és 

important.  

Hi insisteixo: jo crec que els centres educatius..., evidentment, sempre s’ha de millorar. Un 

àmbit de què hem parlat és el tema de l’orientació. O sigui, ens hem de replantejar, en 

formació professional, per exemple... L’altre dia vaig inaugurar un curs de formació 

professional a Ripoll, i hi havia una noia, de quatre cicles formatius en l’àmbit industrial. Per 

tant, això ho hem de millorar. Perquè, per què les dones no poden ser enginyeres, no? Per 

què no poden ser tècniques superiors? Però també hi ha un tema social. Jo crec que els 

centres, des del treball que es fa als patis perquè no solament es jugui a futbol o només es 

jugui... Això es va treballant. Tenim reptes. Però la societat també en té d’importants, des 

de petits. Amb les joguines –la Therese en feia esment– quant als anuncis. Jo m’esgarrifo, 

a vegades, quan veig com plantegen els anuncis de joguines. Quan arriba Reis, ja, és que 

tancaries la tele i estriparies tota la propaganda. 

La moderadora 

Tota la feina de l’any... 

La consellera d’ensenyament 
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És clar, tota la feina de l’any de l’escola te la trenca un catàleg d’aquells de propaganda de 

quan vénen els Reis. Bé, tenim molta feina a fer. Els estereotips fan molt de mal, en aquesta 

societat, i hi hem de treballar.  

El que des del departament ens plantegem és donar referents positius, de dir: “Escolta’m, 

podem...” Això que deia: no solament científiques, investigadores, sinó en tots els àmbits. 

Això és important. 

La moderadora 

Això té a veure també amb una pregunta que ens fa l’Àngela Seira, que és sotsdirectora de 

pesca, i diu: “Els mitjans publicitaris han de canviar l’ús que fan de les dones com a objectes 

per fer maco. En anuncis d’afers marítims, per exemple, la dona sempre és un objecte 

decoratiu. Es pot legislar per aquest canvi?” 

Però és que ara opino jo, eh? Nosaltres, com a mitjà de comunicació, veiem una sèrie de 

barbaritats que dius: “Aaah!” Crec que legislar és important, però el canvi ha de venir de la 

consciència de tots. No ho sé, perquè pots posar lleis, pots... Em poso on no em demanen, 

però almenys des de la tela ho veiem. Sí, et poden dir: “El 5 per cent no és no sé què”, 

“l’horari infantil...” Sí, sí, nosaltres a partir de les sis de la tarda no passem res en què hi hagi 

comportaments inadequats, però si tu arribes a casa..., o vas pel carrer i diuen al nen no sé 

què, de què em serveix, no? No sé vosaltres què n’opineu. Només legislar crec que quedaria 

una mica coix. 

La consellera d’ensenyament 

Sí, a vegades se’ns proposa això, que legislem a favor de. I ja es fa, hi ha la llei de la igualtat 

efectiva de dones i homes, ja hi ha normativa, no?, hi ha les quotes, etcètera. Però si per 

l’altra banda la societat no canvia... És el que dèiem dels centres educatius. Ens demanen 

que als centres educatius fem de tot, no? Si després, quan surten de la porta de l’escola o 

de la porta de l’institut, la realitat que veuen és una altra, doncs, home!, ja ens podem anar 

esforçant, als centres educatius, a fer educació en quaranta mil coses. És la societat, que 

s’ha de mentalitzar. I en això sí que anem bastant endarrerits en molts àmbits. 

A Catalunya tenim el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, però, bé, quan ja entres als 

mitjans privats no hi pots fer res. Ja no solament anuncis de joguines: anuncis en general. 

O sigui, al final, la dona és un objecte per vendre segons què. “No, escolti’m, això no pot 

ser.” I, en canvi, no posem el clam al cel. Les famílies el que haurien de fer és tancar la tele. 

O dir-li: “Escolta’m, això és mentida”, o “això realment no correspon al que és”. Aquí hem de 

fer una tasca, tots, important. 

La moderadora 
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Són els anuncis, són les sèries... 

La consellera d’ensenyament 

Els programes, sí, sí. 

La moderadora 

Mires tres sèries de les que veuen els nens, de ‘Hannah Montana’ a qualsevol altra, ara 

parlo ja de l’estranger, per no parlar de nosaltres, i dius: “Em destrossen l’educació que li 

dono.” I te’n mires dos capítols, no? O sigui que som molt responsables de tot el que fem 

les vint-i-quatre hores del dia. Perquè, a més, els nens són esponges. I tenim tanta 

responsabilitat, a la feina, a casa, pel carrer, o sigui, tots, eh?, com a ciutadans, que... 

La consellera d’ensenyament 

I, segurament, en petits la perspectiva de gènere és el que menys s’ha treballat. I ara, jo 

perquè els tinc petits i veig alguns dibuixos, sí que hem millorat quant a valors: l’amistat, el 

treball, el no sé què. Però els nens continuen anant blaus i les nenes continuen anant roses. 

O sigui que la perspectiva de gènere encara cal treballar-la molt. 

La moderadora 

Què us imagineu d’aquí a vint anys? Creieu que això serà millor? Va, fem una mica de 

ciència-ficció.  

Núria Salán 

M’agradaria dir que no, però no hi apostaria gaire –no hi apostaria gaire. Però m’agradaria 

pensar que no, m’agradaria pensar que d’aquí a vint anys tothom anirà vestit groc i verd i 

que no hi haurà ni blaus ni roses. Però no ho sé, no hi apostaria gaire.  

Sílvia Llaberia  

Jo, la veritat és que tampoc gaire, perquè, com ha dit ella, la Núria, quan va acabar d’estudiar 

es pensava que avui dia això ja hauria canviat i que realment a enginyeria ja serien..., no la 

meitat, però, bé, que hi hauria moltes dones. I realment no hi ha una dona, però en som set 

de seixanta.  

Núria Salán 

Sí, sí, aquí estem. 

La moderadora 

Therese, què esperes? 

Therese Jamaa 
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Crec que ja canvia, amb iniciatives com aquestes que feu aquí a Catalunya, que motiven les 

nenes i fan que toquin el món de les STEM realment des de petites. Això és nou, aquí. És 

molt especial, el projecte que teniu aquí. 

De fet, als Estats Units ja no en diem ‘STEM’, ‘science, technology, engineering, 

mathematics’. Parlem de ‘STEAM’, amb la a, a per a ‘arts’. Perquè les arts es necessiten 

per desenvolupar jocs, aplicacions, per programar. O sigui, una altra dimensió a què crec 

que anem. És positiu.  

La moderadora 

Facis el que facis, que ho facis amb passió i que ho puguis triar tu, no? 

Therese Jamaa 

Sí, sí. 

La moderadora 

Doncs no sé si hi ha cap pregunta més. Si no, donaríem pas a la presidenta. 

La presidenta 

Bé, abans de res vull donar les gràcies a les participants per haver compartit aquí amb 

nosaltres les seves opinions, les seves experiències i, en definitiva, també una part del que 

ha estat la seva experiència vital; també voldria donar les gràcies a la Carme Luque per la 

seva disposició a moderar el debat, i als assistents per la vostra presència. 

A mi m’agradaria, abans de cloure l’acte, destacar una sèrie de punts que heu anat traient.  

La Núria ha dit, i també s’ha dit ara al final: “Fa trenta anys, quan jo vaig fer metal·lúrgia, em 

vaig trobar sola, i ara veig que està igual.” Per tant, això ens diu que tenim molta feina a fer, 

que el repte és un repte, però també és un problema, com deia la consellera. Tenim molta 

feina a fer. És veritat que s’ha millorat, però no som on hauríem de ser. 

La Therese ha dit una cosa clau: “Els projectes tecnològics fets amb diversitat són millors.” 

De fet, heu remarcat que el que cal és aconseguir la introducció de la dona en tots els àmbits 

de la nostra societat, que s’enriqueixen amb la seva mirada, i per tant també el món 

tecnològic, com el cas que explicaves de les pàgines web. 

I a mi m’ha agradat una cosa que has dit, perquè jo sempre ho dic, també: “Mai no s’ha de 

dir que no.” Ho comparteixo totalment. Mai no s’ha de dir que no. Tu deies abans que moltes 

vegades les dones no fem les coses perquè diem que no, perquè pensem que no estem 

preparades, o ens plantegem si ho estem o no ho estem. “Seré capaç, jo, de fer això?” No 

hi ha cap home que s’ho plantegi. Ho fa. Llavors, mai no diguem que no –mai no diguem 

que no. Som capaces de fer-ho absolutament tot.  
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També, la Laura deia, i és veritat, que cal canviar la imatge dels científics, perquè cap nen 

o nena ho vol ser, perquè al científic se’l veu aquell despistat amb ulleres grosses que està 

en el seu món. Si presentessin el científic com una persona que fa moltes coses, que 

inventa, tots els nens ho voldrien ser. Per tant, els estereotips pesen molt. 

La Sílvia..., m’ha agradat molt, el que ha dit, perquè ha parlat de la importància de la 

curiositat per despertar vocacions científiques. I ha parlat també de la família i ha agraït la 

feina als professors. M’agrada molt, això, sentir-ho, perquè el binomi aquest família/escola 

és el que funciona, és la clau de l’èxit escolar.  

I la consellera us ha demanat una cosa cabdal, també: que entreu a l’aula perquè les noies 

us vegin com un model i despertar-hi així vocacions científiques.  

I pel que fa a la reflexió que fèieu sobre fer lleis o no fer lleis, a veure, fer lleis és necessari, 

o imprescindible. Però no n’hi ha prou. Nosaltres tenim una llei que es va aprovar al final de 

la legislatura passada, aquesta llei de la igualtat efectiva entre dones i homes. Però una llei 

després s’ha de complir. És a dir, què us vull dir amb això? Que la llei no és eficaç, no té 

cap valor real, si no va acompanyada de la presa de consciència i el compromís de la 

societat per una determinada qüestió. Per tant, podem fer lleis, però el que hem de tenir clar 

és que per a la igualtat d’oportunitats el que cal és una responsabilitat, un canvi de 

mentalitat, un canvi d’actituds, un canvi de valors. És a dir, és una revolució, d’alguna 

manera. Podem fer la llei, però si la llei no s’acompanya d’aquest canvi social no serà 

efectiva. I això passa. En el tema de la igualtat de gènere, això passa. Ho hem vist amb el 

tema de la violència contra les dones, quan fa vint anys moltes dones no anaven ni a 

denunciar els maltractaments de què eren víctimes. Ni a denunciar-los, anaven, perquè 

encara s’havien de sentir culpabilitzades. En canvi, penso que ara, com a societat, hem fet 

un pas endavant, en això.  

I en una cosa que no és tan greu, evidentment, com és la desigualtat, crec que també 

avancem. Pel que fa a la recerca científica en concret, la recerca és un progrés per a la 

humanitat, i, evidentment, aquest progrés per a la humanitat no pot prescindir ni del talent, 

ni de les capacitats, ni de la manera de veure el món de les dones, i per tant s’ha de fer 

conjuntament. 

Jo, generalment, sóc optimista, i crec que d’aquí a vint anys haurem avançat. Encara no 

serem on volem ser, però penso que sí que haurem avançat.  

I, per acabar, us vull tornar a donar les gràcies a totes, perquè crec que heu aportat el vostre 

gra de sorra a l’hora de fer aquesta petita part de la nostra revolució, revolució de valors, 

d’actitud i mental, per aconseguir aquesta igualtat efectiva entre homes i dones. 
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Moltíssimes gràcies, i us esperem a la propera sessió. 

 


