
TRENCANT BARRERES!!

“  Crec que avui dia no hauria de tenir massa sentit parlar 
de limitacions de gènere quan aquestes depenen 
principalment de les capacitats i habilitats de cada 
persona. La seguretat i la confiança en un mateix són 
factors clau per trencar amb els límits aparents que hi ha en 
sectors i àmbits professionals on la presència de la dona és 
més (in)visible”

Bet Faja

“  Sóc l’única noia, de les meves amigues, que ha triat fer una 
carrera tecnològica. M’agradaria pensar que en un futur 
trobaré més dones que tinguin reconeixement per les fites 
assolides”

Sílvia Llaberia

“  A la gent de la nostra edat  els sorprèn que una noia 
es vulgui dedicar a la robòtica o a la programació de 
videojocs”

“  Tinc companyes que, malgrat que els hi agradava, no van 
escollir una enginyeria perquè no pensaven que fos per 
noies”  

“  Tant de bo en el futur hi hagi més noies estudiant 
enginyeria, les noies podem aportar un altre punt de vista” 

Aina Fernández, Lorena Casanova, Mònica Martín i  
Alba Maria Herrera

“  A les noies que estudien enginyeria, els diria que tirin 
endavant que es mengin el món. Les noies són les que 
treuen millors notes.  
És una carrera molt versàtil amb moltes satisfaccions. Si 
tens motivació, tant se val si ets home o dona. El que cal és  
dedicació i esforç.” 

M. Dolors Riera (EPSEM, UPC)

L’ENGINY (IN)VISIBLE

DONES I TECNOLOGIA:
PASSAT, PRESENT I FUTUR

L’ Anna Carreras 
és Enginyera en 
Telecomunicacions i Màster 
en Informàtica dels Medis 
Audiovisuals.  Centre els 
seus projectes i recerca 
en l’ús de tecnologies 
interactives com a 
instrument comunicatiu. Ha 
obtingut diverses mencions 
i premis pels seus projectes 
i instal·lacions. 

La Bet Faja, va estudiar 
Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicacions i Màster 
en Tecnologies Aplicades de la 
Informació a la UVic-UCC.  

Actualment, dirigeix la seva 
agència especialitzada en 
Posicionament i Negoci  digital. 
De vegades encara percep que 
li posen barreres pel fet de 
ser dona, però creu que superar-les està a les seves  
mans.

La Sílvia Llaberia, és estudiant d’Enginyeria Mecànica 
a la URV (Tarragona).  

Si bé al seu entorn familiar ha rebut sempre molt 
de suport, reconeix que “fora de casa” ha hagut de 

donar explicacions 
per justificar-se 
d’haver triat aquests 
estudis. Ha tingut 
sempre curiositat 
per saber com eren 
les coses “per dins” i 
reconeix que l’etapa 
de formació al seu 

institut va ser clau ja que la  van encoratjar a cursar 
estudis tecnològics.

El seu treball de recerca va centrar-se en el 
funcionament d’un motor de motocicleta i va tenir 
un públic només masculí.

Aina Fernández és estudiant del Grau en Enginyeria 
d’Organització Industrial, la Lorena Casanova fa un 
Grau en Enginyeria Biomèdica, la Mònica Martín 
estudia un Grau en Multimèdia i l’Alba Maria Herrera 
cursa el Grau 
en Enginyeria 
Mecatrònica i 
en Enginyeria 
Electrònica 
Industrial i 
Automàtica de 
la Universitat 
de Vic-Universitat Central  de Catalunya. Totes quatre 
tenen en comú formar part de la “minoria femenina” 
dels estudis als quals pertanyen.

“  Algú pensa encara que l’enginyeria no és creativa?  
Enginyeria ve d’enginy, d’invenció! I ens apropa a tot de 
coneixements i eines per a crear i inventar el futur. 
L’enginyeria es barreja cada dia més amb altres mitjans: 
art i tecnologia, tecnologia i cultura, cultura i futur! Les 
dones som el 50% del present i serem el 50% d’aquest futur. 
Inventem-lo!

Anna Carreras

Organitzen:

SOCIETAT CATALANA
DE TECNOLOGIA


