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Ester Bonet, expliquen clarament com des de l’antiguitat 
fins avui se silencia la dona en el món de la tecnologia. 
Esperem que les mesures que ens va presentar el 
vicerector de la UPC, Juan Jesús Pérez, aportin eines a les 
noies que cursen  estudis tecnològics. 

Aquesta revista acull de manera regular entrevistes a 
dones enginyeres que ens expliquen com viuen la professió. 
El vídeo, que recull algunes frases molt significatives de 
les entrevistes i que podeu veure al web, demostra que 
encara estem en una societat amb grans inconvenients 
per a les dones. No obstant això, cal destacar també com 
les dones enginyeres afronten aquestes deficiències amb 
gran vitalitat, convicció i optimisme, enamorades com 
estan de la seva professió. Difícilment, les enginyeres 
podrem complir l’objectiu 50-50 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 
El professorat, 
d’infantil a 
batxillerat, no 
està format 
suficientment per 
mostrar els valors 
de l’enginyeria i 
crear vocacions 
tecnològiques. 
Malgastem el talent femení malgrat la necessitat que hi 
hagi  professionals tecnològics per ser un país capdavanter 
i, alhora, barrem a les dones un futur professional 
satisfactori, com demostren els testimonis de les nostres 
enginyeres.  l

El mes de març, amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional de la Dona, ens arriben 
abundants documents, vídeos i imatges que 
ens fan sentir un gran dolor i ens revolten 
per dins.

La desigualtat de les dones afecta les nenes, les 
adolescents, les estudiants, les mares, les treballadores 
de tots els àmbits, les jubilades... és a dir, afecta totes les 
dones. És necessari, més que mai, arribar a un contracte 
social que ens comprometi a tots. Conceptes tan utilitzats 
com pacte, compromís o acord es queden curts davant la 
solució que necessita amb urgència aquesta gran plaga 
social. Cal que abasti des de l’Administració fins a cada un 
de nosaltres, que comprengui tota la cadena de la societat, 
amb els ajuts necessaris i l’acompanyament d’un estricte 
seguiment dels resultats.

El Col·legi, conscient de la tasca que pot fer per afavorir 
la participació de les dones i la conciliació, ha posat a 
disposició dels col·legiats eines de comunicació que 
permeten rebre informació de manera accessible, mitjans 
per seguir a distància, en directe o diferit, conferències, 
cursos i moltes activitats d’interès. Aquestes eines també 
permeten augmentar la participació a distància en les 
reunions de les Comissions de treball, on el nombre de 
joves i de dones continua sent insuficient, tal com es va 
posar de manifest en la recent trobada de juntes rectores. 
Poder votar i seguir a distància les juntes generals, en 
què es prenen decisions estratègiques del Col·legi, dona 
oportunitats de decidir a les dones.

Acabem de celebrar el Dia de la Dona Enginyera. La 
ponència sobre les dones pioneres que va impartir la 
doctora Nuria Salán i la reflexió sobre les entrades de 
dones a la Viquipèdia, que ens va descriure la lingüista 

LA IGUALTAT NO ARRIBARÀ SOLA
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A la feina hem de preservar la integritat i la salut. Parlem de la prevenció de riscos laborals en el nostre 
àmbit, el de l’enginyeria industrial, però també en d’altres. Cal seguir les normes per evitar accidents i 
prendre les mesures necessàries, usar les eines i els especialistes que ho faciliten. 
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