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Era l’any 1923 quan dues noies van accedir, per primera vegada, als estudis 
d’enginyeria, a Madrid. Només una d’elles, la Pilar Careaga (1908-1993), va 
finalitzar els estudis, i va esdevenir la primer dona titulada en enginyeria del 
territori. Mai va exercir com a tal, si bé sempre va mostrar-se satisfeta d’haver 
assolit la seva formació.

Anys després, a Barcelona, la Isabel de 
Portugal Trabal (1924-2014) va titular-se a 
Barcelona, on era l’única dona d’un grup de 
35 alumnes. Va ser la primera dona Doctora 
en Enginyeria Industrial i va rebre la Medalla 
Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya 
per la seva trajectòria professional.

Laura Tremosa (1937) va titular-se en Enginyeria 
Industrial a Barcelona i, també, va ser l’única alumna 
durant tots els anys d’estudi. 

Va compartir aules i taules amb un total de 103 
estudiants, tots nois. S’ha dedicat al sector de la 
premsa tècnica i dins d’aquest ha estat la primera 
dona que ha dirigit una revista espanyola de temàtica 
industrial.

Josefina Maíllo (1947) i Ascensió Riva (1947) 
van cursar estudis d’Enginyera Tèxtil a Terrassa, 
van ser les dues primeres dones en titular-se a 
aquella escola, van fer el doctorat juntes i han estat 
companyes de feina a l’actual Escola d’Enginyeries 
Industrial, Aeronàutica i d’Audiovisuals de Terrassa. 

Ara totes dues són jubilades i es mostren molt 
satisfetes de la decisió que van prendre en el seu 
moment.

“  Mai no em va importar  
embrutar-me les mans.”
Isabel de P. Trabal

“  Quan buscava feina, la resposta que obtenia de les empreses era Senyoreta, això no 
és per a vostè. Inclús m’adreçaven les cartes a Sr. D. Lauro, perquè es pensaven que hi 
havia un error en el meu nom.”
Laura Tremosa

“  A les noies que vulguin fer enginyeria, els 
diria que no és una carrera especialment 
difícil. Si s’hi dediquen, és com qualsevol 
altra”
Josefina Maíllo

La imatge mostra l’entrada al “Gran Casino” del C/ Fontvella, a 
Terrassa, amb motiu de la celebració del pas d’equador, l’any 
1967. La Josefina i l’Ascensió, eren les úniques dues dones que 
van assistir en qualitat d’estudiants, i no com a acompanyants.
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