
LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

LA FAMÍLIA

EL SOSTRE DE VIDRE

“  Per sortir de la crisi necessitem promoure la ciència, la tecnologia i la innovació, amb 
el millor talent i les millors persones. I això implica fer-ho tot comptant amb les dones, 
igual que comptem amb els homes, perquè elles són el 60% de la població titulada”
Inés Sánchez de Madariaga

L’ENGINY (IN)VISIBLE

DONES I TECNOLOGIA:
PASSAT, PRESENT I FUTUR

La Inés Sánchez de Madariaga és una experta internacional en matèria de gènere 
i urbanisme. Ha estat Presidenta del Comitè d’Experts de la Comissió Europea 
encarregat d’elaborar l’Informe Cambio Estructural de las Instituciones Científicas, que 
és el full de ruta europeu per a la igualtat de gènere en la recerca i la innovació.

Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Madrid i Master of Science 
per la Universitat de Columbia (New York), és coautora del llibre Fair Shared Cities. The 
impact of Gender Planning in Europe. (Ashgate, 2013), sobre gènere i urbanisme. 

La Raquel Triviño va estudiar Enginyeria Industrial a 
Terrassa i es va especialitzar en Termomecànica. 

Va engegar una empresa de projectes i instal·lacions  
d’energies renovables i actualment és sòcia d’una 
empresa de consultoria de medicina estètica d’àmbit 

internacional. Reconeix que 
ha estat molt complicat 
gestionar les tasques de 
directiva amb un horari 
“satisfactori” per gaudir de 
la maternitat amb tres fills 
petits, la qual cosa ha suposat 
que, en ocasions, hagués de 
triar.

L’Eva López Doval és Informàtica per la UPC, i ha 
treballat per a l’empresa privada i per a l’administració. 
Actualment és professora a La Salle (Barcelona) i lluita 
per mantenir-se en un bon nivell de competitivitat 
sense “desatendre”  les seves dues filles.

Fent gala d’un esperit molt 
positiu i lluny de voler 
transmetre cap tipus de 
missatge derrotista, reconeix 
que la compatibilitat d’horaris  
professionals i personals ha 
estat, en ocasions, la tasca 
més complicada que ha tingut 
entre mans.

La Blanca Tejedor va estudiar 
a Terrassa i ara és professora 
al Departament d’Enginyeria 
de Projectes i Construcció.  Ha 
estat la guanyadora del premi 
a la millor proposta de Tesi 
Doctoral, atorgat pel Col·legi 
d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, en l’edició de 2016.

Tot i que reconeix tenir un molt bon ambient 
professional, percep que la trajectòria acadèmica 
entre homes i dones no sempre és una cursa “en 
paral·lel”.

La Vanessa del Campo 
va estudiar Enginyeria 
Aeronàutica a Madrid i 
ha estat la primera dona 
professora d’aquest àmbit a 
Terrassa.  

La gent se sorprèn quan diu 
quina és la seva formació 
i a què es dedica. Tant 
l’estudiantat com els seus companys conviuen amb 
naturalitat amb ella, però sembla que la societat 
encara no ha assumit, com a quelcom natural, la 
presència de dones en determinats escenaris.

“  La professionalitat no s’hauria de qüestionar pel gènere ni per l’edat. El coneixement 
no entén d’homes o de dones”
Blanca Tejedor
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