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El desenvolupament del coneixement a 
l’àmbit de la ciència I la tecnologia no ha 
estat senzill.
Ha estat complicat per als homes...
Però per a les dones ha estat MOLT complicat!

Els homes de Ciència&Tecnologia



 La història ens mostra i ens demostra que aquesta
conquesta ha estat especialment complicada per 
a les dones de ciència i tecnologia

 Aquest és l’origen de la “carrera de fons”…

A la conquesta de la ciencia i la 
Tecno!



A la conquesta de la ciencia i la 
Tecno!
Als llibres de text ha estat habitual 
trobar dades i dates dels pioneers de la 
ciència i la tecno, i les seves fites

 Da Vinci
 Einstein
 Gaudí



About men in Sci & Tech



Els inventors: als llibres de text

Habitualment hem trobat “escrits” els
noms dels inventors i les seves obres

 Guttenberg
 Franklin
 Volta



E



Però, què hi ha de les dones de ciència i de 
tecnologia als llibres i/o la wikipèdia?
Què sabem de les pioneres de la ciència i la 
Tecno?
Què sabem de les dones inventores?

Les dones de Ciència&Tecnologia



Les pioneres… desconegudes!

 Maria la Jueva (s. III)
1a dona alquimista de la història, 
inventora del bany maria.

 Se li atrebueixen processos com la 
destilació, la sublimació, la filtració, la 
dissolució i la calcinació
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Cap referència 
als llibres de text…



Les pioneres… desconegudes!

 Hypathia (Alexandria, 380 – 415) 1a 
dona astrònoma i matemàtica de la 
història.

 Final molt trist…
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Les pioneres… desconegudes!

 Hildegarda de Bingen (s. XI-XII) 1a dona 
compositora musical, a més de metgesa, 
farmacèutica i abadessa

 Famosa per les seves destreses a 
medicina

 La Da Vinci femenina…
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Què en sabem de les inventores??

 Rentavaixelles
Josephine Cochrane (1886)

Cap referència 
als llibres de text…



 Netejaparabrises
Mary Anderson (1903)

Cap referència 
als llibres de text…

Què en sabem de les inventores??



 “Lady Edison”!
Beulah Louise Henry (1930)

Què en sabem de les inventores??



 “Lady Edison”!
Beulah Louise Henry (1930)

Cap referència 
als llibres de text…

Què en sabem de les inventores??



 Hedy Lamarr
 Va registrar una patent sobre el desplegament 

d’amplada de banda i del sistema de transmissió 
precursor de l’actual GPS

 Desenvolupadora i inventora de la patent de 
WIFI i Bluetooth

 I actriu…

Què en sabem de les inventores??

Cap referència 
als llibres de text…



 Kevlar
Stephanie Kwolek (1965)

Sense Nobel!!

Cap referència 
als llibres de text…

Què en sabem de les inventores??



 S.XI: Primeres universitats a Europa
 X. XIII: Primeres universitats a Espanya
 S. XVI: Universitat de Cervera

I les dones a la universitat??



La primera universitària!!

 S. XVII: Juliana Morell (Barcelona, 1594-Avignon, 1653)



Les primeres dones de ciència!!

 S. XIX: María Elena Maseras Ribera, Medicina 1872

Dolors Aleu Riera, Medicina, 1873

Martina Castells Vallespí, Medicina, 1875



Reaccions immediates!!

 Real Decret de 16 de març de 1882

 Real Decret de 11 de juny de 1888



Les primeres dones titulades

 María Elena Maseras Ribera (Medicina, 1882)

 María Dolores Aleu Riera (Medicina, 1882)

 Martina Castells Vallespí (Medicina, 1882)

 Dolores Lleonart Casanovas (Medicina, 1886)

 María Luisa Domingo García (Medicina, 1886)

 Manuela Solís Claras (Medicina, 1886)

 María Concepción Aleixandre Ballester (Medicina, 1889)

 Teresa de Andrés Hernández (Medicina, 1891)

 Eloisa Figueroa Martí (Farmacia, 1893)

 María Dolores Figueroa Martí (Farmacia, 1893)

 María Asunción Menéndez de Luarca (Medicina, 1894)



La “normalitat”

 

Evolució de les dones al panorama universitari 

% de dones 

 1910: Accés lliure de les dones espanyoles a la universitat

 Paris i Zurich: 1850 y 1890; Cambridge: 1947!!



La “normalitat”

 

Evolució de les dones al panorama universitari 

% de dones 

 1970-80: Arriben els fills (i filles) del “baby boom”

 D’una universitat elitista a una universitat de masses

 Primeres generacions universitàries



 Pilar Careaga (1908-1993): 1ª titulada d’enginyeria, Alcaldessa de Bilbao,     
1a dona maquinista de locomotores de tren

 Isabel de Portugal Trabal (1924-2014): 1ª titulada per la UPC
"No hi ha cap ofici que no pugui fer una dona”

 Laura Tremosa (1937): “La tecnologia és
femenina i la ciencia és masculina. Les dones 
busquen solución per “fer” les coses, busquen
com solucionar problemes. Això és tecnología”

Les pioneres de l’enginyeria



 Josefina Maíllo-Ascensión Riva (1950): Engiyeria Textil (Terrassa) 
Professores i Catedràtiques d’Universitat

Les pioneres de l’enginyeria



(in)visibilitat
(talent ocult)

Sense
referències

Les pioneres de la ciencia i la 
tecnología han estat (in)visibles

Sense
models

Si no hi ha models de dones TECH per a les noies,
Aleshores no hi ha prou “vocacions”

“GENDER GAP” 



Les xifres ara i avui…

 Distribució molt irregular de dones als àmbits de 
coneixement: afecta a Ciència i Tecnologia

 Situació similar arreu!!



Les xifres ara i avui a la UPC

• Dades de professorat: similars a les d’estudiantat

Distribució de personal per 
sexes a la UPC

♂♀



Conseqüències de tot el talent
(in)visibilitzat…



Campanyes de “visibilització”:
Exposició “L’enginy (in)visible”



Campanyes de “visibilització”:
“Superdones, Superinventores
i altres espècies minoritàries…”
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 Més enllà de rescatar “figures ocultes”…
Captar l’atenció de generacions del futur

Ajudar a “captar” talent femení

Promoure la reducció del “gap” en TECH-TIC

Encara queda molt per fer!!!



 Cada generació és “particular”
 Xerrades, tallers, activitats… per a 10-12 anys!!!

 La tecnologia es (també) per a noies!!

Científic a Google                         Inventor a Google
(el que hauria de sortir)

Hem de crear i destacar models  
entre noies/nenes



Per que les dones TECH-TIC…

No som RARES ni ESCASSES
No som DIFERENTS

No som EXCLUSIVES ni EXCLOENTS



Per que les dones TECH-TIC…

SOM SUPERDONES!!!



I això no acaba aquí (continuarà)… 

Perquè quan tot està “fet”, 
vol dir que tot està per fer...



Moltes gràcies!!

nuria.salan@upc.edu

El futur és vostre!!!
¡¡El futuro es vuestro!!
Future belongs to you!!

@nuriasalan @nuriasalann
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