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Introducció

En  un  context  inimaginable  al  2019  quan  vam  engegar  aquesta  aventura,

enguany  hem  dut  a  terme  la  2a edició  del  Congrés  de  Dones,  Ciència  i

Tecnologia - WSCITECH21 enmig d’una pandèmia mundial provocada per la

COVID19. L’actual incertesa ens ha portat a un canvi de paradigma que ha fet

més evident les desigualtats de gènere i la importància del paper de la dona

com a motor de progrés.

Precisament un dels objectius del Congrés és contribuir a visibilitzar i posar en

valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits

de  la  ciència  i  la  tecnologia,  i  especialment  d'aquelles  escoles  presents  al

campus de la Terrassa Universitària i fomentar l'accés i la participació de les

nenes,  noies  i  dones  en  els  àmbits  científics  i  tecnològics  i  integrar  la

perspectiva de gènere en totes les esferes de la vida i en especial en l'àmbit

acadèmic i educatiu.

L’Ajuntament de Terrassa, a través de les regidories de Polítiques de Gènere i

d’Universitats,  juntament  amb  el  Comitè  organitzador  han  volgut  posar  de

manifest, en aquesta edició, la necessitat de seguir fomentant la participació de

les dones en la formació en ciència i tecnologia i amb l’objectiu de disminuir la

bretxa que hi ha actualment.

Tenim molta feina per endavant i amb aquesta segona edició hem volgut fer

pedagogia, perquè els estereotips i rols de gènere són una construcció social i

perquè  l’educació  és  fonamental  per  a  realitzar  un  canvi  socio-cultural  en

l’elecció d’estudis tecnològics i en tots els àmbits de la vida.

Aquest no és un congrés científic, sinó un Congrés obert a tota la ciutadania, a

entitats  i  col·lectius,  institucions,  empreses,  professorat  i  alumnat,  personal

municipal i  de les administracions i a totes aquelles persones relacionades i

interessades en aquesta temàtica. Aquest caràcter i identitat oberta ha fet que

es rebessin més 33 projectes d’àmbit internacional,  amb una assistència de

gairebé 300 persones. Us animem a llegir aquest llibre d’actes perquè significa

que hi sou, que voleu aprendre, que voleu fer i voleu ser, perquè si al món som

el  50%  homes  i  el  50%  dones,  és  de  justícia  de  gènere  aconseguir  la

representativitat paritària.
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Missió, visió i objectius
Missió

La contribució de les dones a la ciència i la tecnologia ha estat tradicionalment

invisibilitzada. Fins i tot en l'àmbit de la salut, tot i tractar-se d'un espai altament

feminitzat, tant la recerca com la intervenció tenen un marcat biaix androcèntric.

En tot el món, institucions privades i públiques posen en marxa iniciatives per

tal de donar visibilitat al treball de les dones en ciència i tecnologia. Un dels

elements principals  que justifica aquest  congrés és la  voluntat  de posar  de

relleu i en valor aquesta visibilitat a les nenes i noies en particular i a la societat

en general per així promoure les vocacions científiques i tècniques entre les

futures estudiants.

Aquest  congrés  també  vol  configurar-se  com  una  plataforma  de  reflexió,

creació, compartició i projecció del coneixement i del talent que moltes dones

aporten i faciliten en aquests àmbits tradicionalment masculinitzats o amb una

prominència masculina en el discurs i/o estructures orgàniques.

És  per  això  que,  des  de  l'Ajuntament  de  Terrassa  i  diverses  universitats

públiques i  privades,  ens hem aplegat  per  tal  d'organitzar  i  dur  a  terme un

congrés que posi de relleu la tasca desenvolupada per les dones en aquests

camps i promogui la incorporació de la perspectiva de gènere a la ciència, la

tecnologia i l'àmbit de la salut.

Visió

La realitat social que ens envolta mostra que malgrat que les dones estiguin

cada cop més formades i es mostrin competents en ciències i tecnologia hi ha

camps als que no accedeixen.

Si poséssim a tots els estudiants del país en una sola classe, més de la meitat

serien dones (dades OCDE), però els percentatges canvien si s'analitza cada

especialitat. En ciències, matemàtiques i informàtica les estudiants representen

el  30%  i  en  enginyeria  només  el  23%.  La  baixa  presència  de  dones  en

aquestes  disciplines,  conegudes  amb  l'acrònim  STEM  (en  anglès,  ciència,

tecnologia,  enginyeria  i  matemàtiques)  fan  evident  la  desigualtat  de  gènere

que, des de fronts molt diversos, s'està combatent.

6 



Congrés Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH21

Una explicació la podem trobar en l'estudi de les universitats de Nova York,

Illinois i Princeton publicat a la revista Science el 2017. Aquesta investigació

destacava que, a una edat tan primerenca com els 6 anys, les nenes es tornen

menys propenses a associar la brillantor amb el seu propi sexe i tendeixen a

defugir les activitats catalogades per a "nens molt intel·ligents".

Malgrat que, en els darrers anys l'interès de les dones per aquestes disciplines

ha crescut,  continua per sota del  dels homes. Així,  en la darrera edició del

Mobile World Congres de Barcelona, la participació va ser de 70% d'homes i

30% de dones, podem dir que la bretxa continua.

El congrés vol ser un espai per tal de repensar i recosir aquesta bretxa, per

analitzar experiències i bones pràctiques que ens permetin acostar la ciència i

la tecnologia a les nenes i joves. Volem generar coneixement i intervencions

que no discriminin en raó del sexe, orientació sexual o que continguin biaixos

de gènere.

Aquesta és la realitat en la que avui ens movem, però la nostra iniciativa pretén

ser un esglaó més en la construcció d'un model més equilibrat, equitatiu i just,

que  atengui  i  assumeixi  la  perspectiva  de  gènere  en  l'àmbit  científic  i

tecnològic.

Objectius

Tant el Congrés com les Jornades, volen contribuir a visibilitzar i posar en valor

les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la

ciència i la tecnologia, i especialment d'aquelles escoles presents al campus de

Terrassa  Universitària.  Així  mateix,  fomentar  l'accés  i  la  participació  de  les

nenes,  noies  i  dones  en  els  àmbits  científics  i  tecnològics  i  integrar  la

perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.
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Àmbits de treball
El congrés s'ha estructurat en els següents àmbits:

   Àmbit de la Salut

    Àmbits de la Ciència i la Tecnologia

  Àmbit de la Divulgació i la Comunicació

Descriptors

El Comitè Organitzador van redactar els descriptors corresponents,  que van

concretar-se de la manera següent:

Dones i tecnologia

-   Dones tecnòlogues pioneres, foment de la seva visibilitat i valor
-   L'ensenyament  de  la  Tecnologia  en  les  diferents  etapes  educatives  i  la
perspectiva de gènere
-  Innovació  en  projectes  tecnològics  educatius  dins  de  diferents  etapes
formatives. Exemples de projectes aplicats
-   Idees per a incentivar les vocacions tecnòlogues en les nenes i noies i en
l'etapa prelaboral.
-  El  rol  de  les  dones  a  la  indústria  en  els  diferents  àmbits:  com  a
treballadores/obreres,  sindicalistes,  tècniques/tecnòlogues,  nivells  de
responsabilitat i empresàries
-   Dones tecnòlogues i els prejudicis socials. Estereotips i connotacions socials
-  Dones, recerca i patents. Visibilitat de la innovació tecnològica i productes
patentats per dones

Dones i salut

 Experiències de bones pràctiques en formació amb perspectiva de gènere
interseccional als currículums formatius de les professions de la salut

 Prevenció i atenció a persones que han patit violències masclistes
 Diversitat funcional i accés als drets de ciutadania en una perspectiva de

gènere interseccional
 Experiències en i amb la comunitat per tal de combatre les desigualtats de

gènere, promoure entorns segurs i saludables i desenvolupar la capacitat
d'agència de les dones

 Noves  masculinitat  i  rols  vinculats  a  la  cura  i  als  processos  de  salut,
malaltia, atenció i auto-atenció
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Dones i ciència

 Asèpsia, objectivitat i neutralitat en el discurs científic. Models i estereotips
dins de la construcció científica

 Rol  de les dones en la història  de la ciència.  Evolució del  paper de les
dones, des d'una perspectiva històric-social

 Barreres i problemàtiques associades a l'accés de les dones a la formació
científica i tecnològica

 Visibilitat de les dones en l'àmbit científic i projecció futura

Divulgació i comunicació en la ciència i en la tecnologia

 Invisibilitat del rol de les dones en la història de la ciència i la tecnologia
 Relació entre l'absència de models femenins i la infra-representació de les

dones en la ciència i la tecnologia
 Dones i piràmides professionals, masculinització dels rols de poder. Com

trencar el sostre de vidre
 L'apoderament  de  les  dones  vers  els  models  masculins,  transmissions

d'aquests i jerarquies

Organització

Els  serveis  de  Polítiques  de  Gènere  i  d’Universitats  de  l’Ajuntament  de
Terrassa  han  estat  els  agents  impulsors  comptant  amb  la  col·laboració  de
l’ESEIAAT-UPC,  l’EUIT-UB,  la  Càtedra  UNESCO  de  la  Sostenibilitat  i  la
Societat Catalana de Tecnologia-IEC.

Comitè organitzador

 Beatriz Escribano, de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC
 Alejandra Calleros, de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC
 Eva Fernández, de l'EUIT-UAB
 Heura Ventura, de l'ESEIAAT-UPC
 Núria Salán, de l'ESEIAAT-UPC / SCT-IEC
 Natàlia  Perona  i  Minerva  Rojas,  del  Servei  de  Polítiques  de Gènere  de

l'Ajuntament de Terrassa
 Esther López i Cesca Sicilia, del Servei d’Universitats de l'Ajuntament de

Terrassa

Comitè científic

 Anna Pujol, de la UPC
 Heura Ventura, de l'ESEIAAT-UPC
 Núria Codern, de l'EUIT-UAB

9 



Congrés Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH21

 Jennifer Grau, de l'EUIT-UAB
 Eva Fernández, de l'EUIT-UAB
 Laura Buguñá, de la Fundació MutuaTerrassa per a la Recerca, Docència i

Innovació
 Elena Medarde, del Consorci Sanitari de Terrassa (CST)
 Mireia Pacheco, de la FOOT
 Núria Salán, de l'ESEIAAT-UPC / SCT-IEC
 Beatriz Escribano, de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC
 Alejandra Calleros, de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC

Moderadores i moderadors de les taules temàtiques

 Àngel Gasch, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zaragoza i Equip de Treball d’Infermeria sobre Gènere i Diversitats [ETIGID]

 Gemma Cernuda, CEO de Ellas Deciden
 Laura Bugunyá, coordinadora d'Innovació a Mútua de Terrassa
 Eva Fernández, doctora i professora a l'Escola Universitària d’Infermeria i

Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
 Núria Salán, sotsdirectora de l'ESEIAAT i presidenta de la Societat Catalana

de Tecnologia
 Anna Pujol, professora i investigadora de la UPC
 Jennifer  Grau,  professora  a  l'Escola  Universitària  d’Infermeria  i  Teràpia

Ocupacional de Terrassa (EUIT)
 Alejandra Calleros de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Dades bàsiques del Congrés

 Nom: Congrés Dones, Ciència i Tecnologia – WSCITECH21 
 Dates: 25 i 26 de març de 2021
 Lloc: format híbrid
 Públic: obert a tothom i gratuït 
 Àmbits: 1. Ciència i tecnologia, 2. Salut i 3. Comunicació i Divulgació
 Web: https://www.terrassa.cat/ca/wscitech21-congres
 Bústies: congresWSCITECH2021@terrassa.cat i 

treballsWSCITECH2021@terrassa.cat 
 Secretaria congrés: dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 h - T. 93 736 30 23

Notes 

- En la publicació de les comunicacions que s'han realitzat en el Congrés hem
mantingut l'idioma original en què aquestes es van presentar. 
- Podeu tornar a veure les sessions enregistrades del Congrés al web de 
l’Ajuntament: https://www.terrassa.cat/wscitech21-congres
- Totes les comunicacions les trobareu també a https://upcommons.upc.edu/
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