
PRESENTACIÓ
Les primeres escoles d’enginyeria a Catalunya van 
trigar més de 65 anys, des dels seus inicis, a tenir una 
dona a les seves aules. 

Abans de 1980, entre tots els centres universitaris 
als quals s’impartien titulacions tecnològiques 
(enginyeria, arquitectura, informàtica o 
telecomunicacions), es van titular 631 dones, d’un 
total de més de 35000 estudiants.

I des d’aquella data fins ara, el percentatge de dones 
a les titulacions tècniques sí que ha augmentat, però 
no supera el 30%...

“  És important donar a conèixer 
l’aplicabilitat dels coneixements bàsics 
de la ciència i la tecnologia. Això és el 
que les fa atractives.”
M. Cinta Pastor  
(Vicedegana Col·legi Enginyers)

“  L’Enginyeria aporta una visió molt 
diferent de les coses, et dona altres 
perspectives”
Dolors Puig 
(Directora EUNCET)

OBJECTIUS DE L’EXPOSICIÓ

CONTACTE

REFERÈNCIES

Aquesta exposició vol mostrar la (in)visible dificultat 
associada a la promoció del talent femení en l’àmbit 
tecnològic. 

Així, mentre tots els estudis universitaris han assolit, 
a l’actualitat, percentatges paritaris entre homes i 
dones, les dones són minoria a totes les titulacions 
TECH i TIC. 

“  Les dones tenen una relació més 
humana en l’aspecte social. Són 
mediadores i no prioritzen la promoció a 
qualsevol preu. Això ajuda a millorar les 
relacions professionals”
Alícia Casals 
(Directora del Grup de Robòtica, UPC)

“  De la formació en enginyeria 
destacaria les competències i la 
multidisciplinarietat. Si no hagués 
estudiat enginyeria hauria fet alguna 
cosa diferent. 
El fet de ser dona no m’ha impedit 
fer cap tipus de feina i no he tingut 
obstacles per trobar feina”
Montserrat Pepió (Catedràtica, UPC)
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Tant Les “pioneres”, titulades abans de 1980,  com 
les dones que han col·laborat en aquesta exposició, 
ens han deixat les seves opinions, en requadres de 
color.

Sorprèn trobar com les seves percepcions  són força 
compartides i, sovint, aplicables al moment actual.

L’ENGINY (IN)VISIBLE

DONES I TECNOLOGIA:
PASSAT, PRESENT I FUTUR

Organitzen:
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