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SÓN DONES

SÓN ENGINYERES

TENEN MOLT A DIR
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Menys
de 30a

30-40a 40-50a 50-65a Més
de 65a

1 4 13 5 1

Entre 2017 i 2018 s’entrevisten 24 dones enginyeres a la Theknos

EDAT: 
Electrònica

9%

Mecànica
26%

Elèctrica
13%Disseny 

Industrial
4%

Química
35%

Tèxtil
13%

ESTUDIS:
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CAP DE 
DEPARTAMENT

d'Estudis Tècnics

de R+D+I

de Qualitat, medi ambient 
i riscos laborals

EMPRESÀRIA

Amb empresa pròpia

de Llicències d'activitats a 
l'administració pública

d'Explotacions d'una 
depuradora d'aigües

DOCENT

Cicles formatius

Universitat

ALTRES

Consultora

Especialista en alta i 
extra alta tensió

9 7 3 6

Comercial - tècnic 
d'una elèctrica

d'Obres subaquàtiques

del Servei tècnic

Directora tècnica a una 
empresa instal·ladora

Coordinadora d'instal·lacions

Project Manager en un 
fabricant de peces de 
vehicles

Exercici lliure
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Vocació i influències de l’entorn

o La majoria de les dones entrevistades van triar l’enginyeria per

vocació.

o La percepció social de gènere i professió té una clara incidència en

l’elecció dels estudis. En aquesta línia, la Química sol ser

l’especialitat més cursada entre les dones, tradicionalment.

Química perquè “era la més femenina” 

o Els referents compten, sobretot els familiars i mestres, però també

les persones famoses.

o L’orientació professional a les escoles pot ser decisiva.

Vocació
científica

Per la
família

Escola Casualitat

Per què has estudiat 
enginyeria?
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Gènere i professió dins la família

o Tot i que una bona part de les entrevistades va rebre suport familiar en

triar els estudis d’Enginyeria, una part important, gairebé la meitat, va

haver d’afrontar les reticències.

“El meu pare no entenia que volgués estudiar enginyeria. 

Li vaig donar un gran disgust. Ell pensava que hi havia carreres més 

maques per a una dona, com magisteri o infermeria. 

I no hi va haver manera, li va resultar dur”.

o Dins les famílies s’observen certs prejudicis vers a professions d’homes i

de dones.

Si No

Has rebut 
recolzament familiar?
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Dones a les aules d’Enginyeria

o En general, quan parlem d’Enginyeria, s’observa una

marcada minoria de dones a les aules. Estaríem parlant

de menys de 10 dones en grups d’uns 100 estudiants o

més. En molts casos, fins i tot, menys de 5.

o La proporció canvia molt per a les especialitats Química

i Tèxtil, on podem trobar fins a un 75 % de dones. Minoria
absoluta

Poques Meitat Majoria

Quantes noies éreu a la 
universitat? 
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Sostre de vidre i relació en l’entorn laboral

Tot i que la relació amb els companys sol ser bona, són

freqüents certes situacions:

o S’enfronten amb dificultats per exercir l’autoritat i ocupar

càrrecs de direcció de persones.

o És fàcil trobar persones que no prenen seriosament la feina

de les enginyeres.

o Fins i tot, en ocasions s’han d’aguantar certs comentaris poc

apropiats, sobre l’aspecte, per exemple, o en to paternalista.

o Malauradament, rebre desqualificacions no és un fet aïllat.

Relació amb companys i clients 
de feina 



COMISSIÓ PER LA IGUALTAT

12

Discriminació professional per qüestió de gènere

Una part de les entrevistades considera haver patit situacions de

discriminació professional per ser dones:

o Han estat descartades en processos de selecció.

o Han patit rebuig en ocupar càrrecs de responsabilitat.

o Necessitat de demostrar i esforçar-se més que altres companys

homes.

o Discriminació a nivell salarial i acomiadaments després d’una

maternitat.

A l’Administració Pública la percepció és diferent, amb més

igualtat i menys discriminació.

Cap problema No sovint Algunes
discriminacions

importants

T'has sentit discriminada 
professionalment?
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Conciliació i maternitat

És en aquest punt on s’observen les majors desigualtats.

o Por a l’hora de comunicar embarassos i carreres truncades

per la maternitat.

o Problemes amb la baixa per maternitat.

o Certa renuncia professional en pro de la família i necessitats

de reorganització familiar.

o Major reducció de jornada en les dones que en els homes,

que no s’ho plantegen de la mateixa manera.
Cap problema Problemes

Has tingut problemes per 
conciliar vida personal i 

professional?

Novament a l’Administració Pública no es té la mateixa

percepció.
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Teoritzem...per què tan poques dones enginyeres? 

Per què creus que hi ha 
tan poques dones?

o Sembla que una de les coses que més pesa és la pròpia actitud

de les dones. S’observa certa autoexclusió:

‐ infravaloració

‐ no es reconeixen els mèrits

‐ costa fer networking

o Manca de referents i poca comprensió de la professió.

o Influència de la societat: micromasclismes, models a la

televisió, el cinema i la publicitat, major valoració del físic

davant les capacitats intel·lectuals.

o Visió de l’enginyeria com a carrera difícil i amb forta necessitat

d’especialització.

‐ poca força física

‐ falta de confiança...
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o Necessitat de canvis en la mentalitat de les empreses.

o Introduir el teletreball en les jornades de treball podria ajudar

molt.

o Legislar i generar beneficis fiscals per a les empreses pot afavorir

la conciliació i l’equitat, com a pas previ a la igualtat.

o La participació i implicació dels homes és molt important.

o Sororitat: solidaritat entre companyes, compartir experiències i

interessos és de vital importància.

o Donar veu i visibilitat a les dones.

o Les nenes i joves necessiten referents que les engresquin a

exercir la professió d’enginyeria, fent-la més atractiva.

Algunes possibles solucions

LegislacióTeletreball

Homes

Sororitat

Feina

Teletreball

Referents

Societat
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Per què parlem d’equitat?

IGUALTAT EQUITAT

• Igualtat de gènere: dret 
jurídic universal

• Igualtat de drets i 
oportunitats

• Repartiment idèntic

•No té presents les 
diferències

• Compensar desavantatges històrics i 
socials
• Es tradueix en igualtat real i efectiva
• Justícia en la diferència
•Dret real: corregir les desigualtats 
• Tracte imparcial d’acord amb les 

necessitats 
• Repartiment proporcional
• Representació en tots els àmbits
• Redistribució del treball: remunerat,

domèstic i cura
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Perquè els col·legis professionals son una plataforma per donar veu a les dones?
La tasca per assolir la igualtat i especialment en l’àmbit de la ciència i la tecnologia és tant gran que ens hem de
repartir la feina per ser efectius.

TASCA COL.LECTIVA
Administració,
família, escola, educació social, 
treball professional

TASCA INDIVIDUAL
Testimoni d’homes i dones col·legiades 

EL COL.LEGI IMPACTA EN 
les empreses, les administracions,  en la formació continua                                                                  

defensa jurídica  i en tots els col·legiats homes i dones

La comissió de dones i igualtat de la Intercol·legial representa a  més de 132.000  dones.
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Presencia de les dones als Col·legis Professionals de Catalunya

El 55,9% dels membres dels 
Col·legis de Catalunya són dones. 

La xifra s’eleva a les  132.394 col·legiades.

Dones
55,90%

Homes
44,10%

Font: Estudi sobre els Col·legis professionals a Catalunya 2016. La Intercol·legial
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CLAM PER L’EQUITAT
Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial

1. Equitat en l’organització
2. Equitat laboral
3. Formar en equitat
4. Corresponsabilitat familiar
5. Discriminació de gènere
6. Visibilitat col·legial i professional
7. Comunicació i gènere
8. Educació en equitat
9. Actuació davant la violència de gènere
10. Compromís professional amb perspectiva de gènere
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Gràcies per la vostra 
atenció


