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La cúpula de la 
ciència no compta 
amb les dones

Només tres rectorats de les 
50 universitats públiques 
estan ocupats per dones

MANUEL VILASERÓ
MADRID

E
ls càrrecs de responsabili-
tat en el món acadèmic i 
científic segueixen sent a 
Espanya cosa d’homes. 

Només tres dels rectorats de les 50 
universitats públiques estan ocu-
pats actualment per dones, i aques-
tes no dirigeixen ni un sol dels vuit 
organismes públics d’investigació 
(OPI), que tenen com a vaixell in-
sígnia el Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques (CSIC). El 
que haurien de ser baluards de la 
innovació semblen reductes de 
masclisme.
 Les dades figuren en l’informe 
Científiques en xifres. 2015, presentat 
ahir per la secretària d’Estat d’Inves-
tigació, Carmen Vela, que va adme-
tre desconèixer exactament les cau-
ses d’una desigualtat tan acusada. 
«És extremadament complicat sa-
ber per què les dones no es troben en 
l’escala que els correspon. En alguns 
casos, és la mateixa dona la que de-
cideix no continuar avançant però a 
vegades ho fa a causa del llast de bar-
reres socials que l’hi impedeixen». 
És en aquest punt on, segons Vela, 
cal actuar per «fer que l’entorn afa-
voreixi la promoció de les dones en 
la màxima quantitat possible i a més 
velocitat».

BRETXES DE DESIGUALTAT / Entre els es-
tudiants i els que obtenen els docto-
rats ja no s’aprecia cap bretxa entre 
sexes. En els alumnes de grau, per 
exemple, les dones dominen amb 
fins al 57% del percentatge total. En 
tesis doctorals aprovades, la paritat 
és total: meitat homes, meitat do-
nes, però en les places de catedràtics 
i directius d’universitat és on s’obre 
la bretxa: el 79% són homes. I entre 
els rectors el percentatge arriba fins 
al 93%.
 L’estudi també recull que el 2015 
els homes ocupaven el 61% dels llocs 
de vicerector, el 73% dels deganats i 
el 82% de les direccions d’instituts o 
centres dependents dels OPI. Com a 
la universitat pública només els ca-
tedràtics poden optar al rectorat, les 
dones ja parteixen amb molt de des-
avantatge. «Potser hauríem de co-

mençar per aquí, assegurant l’equi-
tat de gènere en la composició dels 
comitès encarregats d’avaluar els 
mèrits per accedir a un lloc inves-
tigador i en els tribunals responsa-
bles de les oposicions», va indicar la 
secretària d’Estat.

DISCRIMINACIÓ EVIDENT / Segons una de 
les tres dones rectores, Margarita Ar-
boix (Universitat Autònoma de 
Barcelona), al marge d’altres qüesti-
ons, «és evident que hi ha una part 
de discriminació per raons de gène-
re» a l’hora d’assolir els rectorats. 
Araceli Maciá, rectora de la UNED 
entre el 2001 i el 2005, va recordar 
que molts «no van encaixar gaire bé 
que els manés una dona, sobretot els 
més grans». «Em van arribar a dir 
que si pretenia que una mestressa de 
casa portés una universitat», va dir a 
La Sexta.
 Les altres dues actuals rectores 
són Nekane Balluerca (Universitat 
del País Basc) i Pilar Aranda (Univer-
sitat de Granada). El 2015, quan es va 
fer l’estudi, aquesta última era l’úni-
ca a tot Espanya.

MILLOR A LA PRIVADA / Més enllà de les 
opinions, l’informe dona alguna 
llum sobre les possibles causes. És 
significatiu, per exemple, que a la 
universitat privada sí que es com-
pleix la proporció que es considera 
òptima en la forquilla del 60/40. El 
57% dels catedràtics i directius són 
homes, davant del 43% de dones. 
 Comparant amb la resta de paï-
sos europeus, la situació no és gai-
re diferent: la mitjana de dones cate-
dràtiques és la mateixa, el 21%.
 Un dels factors que també ha in-
fluït és la congelació de les planti-
lles a causa de les retallades. «Perquè 
s’incorporin dones en totes les esca-
les el primer que ha de passar és que 
es creïn noves places. La situació ha 
sigut complexa fins al 2015, any que 
es va recuperar el 100% en la taxa 
de reposició», va admetre Vela, des-
prés de recordar que fins llavors les 
convocatòries rondaven les 20 o les 
30 places, i així «és difícil millorar la 
presència de dones».
 Aquest factor també explica per 
què el percentatge de científiques 

La paritat es manté en 
els graus i els doctorats, 
però després es va diluint

en el còmput global es manté esta-
ble durant els últims vuit anys. Dels 
200.000 científics que treballen a Es-
panya, uns 80.000 (39%) són dones. 
Un percentatge superior al de la mit-
jana de la UE, que és del 33%, però 
que no ha experimentat cap canvi 
des del 2007.
 El percentatge d’investigadores 
en universitats i centres públics d’in-
vestigació és una mica més alt, del 
40%, mentre que en el sector indus-
trial baixa al 31%, una dada que no 
és negativa si es compara amb la mit-
jana europea (20%). La dada de la UE 
té el llast, assegura Vela, de l’escassa 
presència de dones científiques en 
el sector industrial alemany, que de 
llarg és el més potent.
 Per trencar amb la desigualtat 
també s’ha de mirar fora de la feina. 
Segons Vela, sense un repartiment 
equitatiu de les tasques domèsti-
ques, a la dona li queda molt menys 
temps que a l’home per al seu des-
envolupament professional o perso-
nal. H

Un informe 
del ministeri 
destaca que
el 79% dels 
catedràtics
i alts directius 
docents
són homes

Dels 200.000 
científics que 
treballen a 
Espanya, unes 
80.000 són 
dones (39%), 
una dada millor 
que la de la UE
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DADES
A 
ESPANYA

1 Les dones ja són majoria 
(54%) en el primer curs dels 
graus (de totes les àrees)

2 Balears és la comunitat 
autònoma amb menys desigualtat: 
el 45% dels científics són dones

3 La presència de dones és 
especialment baixa en tecnologies i 
enginyeries: representen només el 23%  
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Les dones hi som,  
però no manem 

¿P
er què les dones 
estan presents 
en la ciència pe-
rò no aconse-

gueixen els càrrecs de decisió i 
de gestió? La resposta és comple-
xa i multifactorial, però vegem-
ne algunes raons. Per una ban-
da, necessitem que hi hagi pari-
tat de gènere en els comitès i 
tribunals que avaluen les places 
i la direcció de projectes i orga-
nismes d’investigació. Però com 
que els biaixos de gènere els cau-
sem tots, homes i –si bé és de sos-
pitar que en menys grau– també 
les mateixes dones, cal que unes 
i altres en prenguem conscièn-
cia i no ens deixem 
conduir per prejudi-
cis que porten a avalu-
acions injustes.
 Un exemple: hem 
de ser conscients que 
una dona relativa-
ment jove, baixeta 
i amb veu potser no 
gaire potent pot tenir 
coneixements i habi-
litats de gestió no no-
més iguals sinó, per 
què no, fins i tot su-
periors als d’un home 
alt, desimbolt, segur 
de si mateix i de veu 
nítida. Els psicòlegs 
han demostrat l’exis-
tència de l’aura que 
acompanya les perso-
nes altes, que ens por-
ta a percebre-les com 
més intel·ligents i re-
solutives que les que 
tenim una estatura, 
diguem-ne, més dis-
creta. Una cosa sem-
blant passa en el cas 
dels homes, que amb 
molta freqüència, en igualtat 
de currículums, actituds i ha-
bilitats, són percebuts com més 
solvents o més capaços de coor-
dinar un grup humà o de ges-
tionar grans sumes de finança-
ment que una dona.

La fase de la maternitat

Per una altra banda, la materni-
tat segueix constituint un pro-
blema per a les dones que desit-
gen fer una carrera científica 
competitiva, perquè, en gene-
ral, la fase de maternitat i crian-
ça coincideix de ple amb l’etapa 
de més exigència en la compe-
tència per l’abast als recursos. 

Anàlisi

¿Com es podria revertir aques-
ta desaparició de les científiques 
que es proposen ser mares? La so-
lució no és fàcil, però tampoc im-
possible. Tenim algunes possibili-
tats. Una, proveir, com estan fent 
alguns projectes europeus, ajudes 
econòmiques perquè, si les mares 
així ho desitgen, puguin comptar 
amb ajuda externa. Dues, necessi-
tem absolutament que els nostres 
homes s’impliquin més en la cri-
ança i en les tasques domèstiques. 
Si les científiques no poden com-
partir amb els seus companys les 
anades i vingudes al col·le, l’aten-
ció dels més grans, la cuina o la ges-
tió del rentat de la roba, per posar 

exemples del tot prosaics, difícil-
ment podran competir al mateix 
nivell que els seus companys si no 
és amb un continu sobreesforç, tal 
com és en aquest moment la reali-
tat de moltes investigadores. 
 Però, creguin-me, hem d’acon-
seguir que hi hagi més dones li-
derant projectes internacionals, 
grans avenços en ciència, sent el 
nom propi que està darrere de 
grans descobriments. Perquè ne-
cessitem demostrar a les noves ge-
neracions que ser top model o blo-
guera de moda no és l’únic objectiu 
que les nenes tenen a la vida; per-
què necessitem que les dones del 
nostre futur tinguin més referents 
que... Beyoncé. H

Estrella Montolío
CAtEDRàtICA I vICEDIRECtoRA DE L’ESCoLA 
DE DoCtoRAt DE LA UNIvERSItAt DE BARCELoNA

33 Investigadores de l’Hospital Clínic.

JULIo CARBÓ

Necessitem demostrar a
les noves generacions que 
ser ‘top model’ no és l’únic 
objectiu de les nenes a la vida

Reivindicacions de l’11 de febrer
Des d’ahir fins al pròxim 19 de fe-
brer, més de 200 tallers, exposici-
ons, conferències, taules rodones 
i altres activitats commemoren el 
Dia Internacional de la Dona i la 
Nena a la Ciència, que se celebra 
oficialment dissabte. El col·lectiu 
11defebrero.org ha obert una web 
en què es poden consultar els de-
talls i horaris de les convocatòri-
es. «Busquem acostar la tasca ci-
entífica als més joves per acabar 
amb l’estereotip que tenen dels 
científics, la representació dels 
quals sol ser exclusivament mas-
culina», va destacar ahir en de-
claracions a l’agència Efe María 
José Calderón, investigadora del 
CSIC i coordinadora del col·lectiu 
11defebrero.org.

Batxillerat. El Parc de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona (IRBB) i Ami-
cal Viquipedia organitzen el mateix 
dia un viquimarató per afegir a l’en-
ciclopèdia on line biografies de do-
nes científiques. L’Institut d’Inves-
tigació Biomèdica de Bellvitge (Idi-
bel) acull al matí una taula rodona 
en què diverses investigadores i col-
laboradores del centre exposaran les 
seves experiències.
 El col·lectiu 11defebrero.org des-
taca la importància de l’àmbit edu-
catiu a l’hora d’incorporar dones a la 
ciència. «Aprofitarem aquesta opor-
tunitat per donar a conèixer els des-
cobriments protagonitzats per cien-
tífiques mitjançant treballs a través 
de xarxes socials amb l’etiqueta #En-
Clase11F», expliquen. H

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

 A Barcelona, entre altres actes, la 
Facultat de Ciències de la UAB aco-
llirà divendres al seu campus de Be-
llaterra la jornada taller Kit bàsic de 
la carrera científica, que abordarà di-
verses qüestions sobre equitat en ci-
ència. També a Bellaterra, l’Institut 
de Física d’Altes Energies (IFAE) ha 
programat unes jornades de física 
divulgativa obertes a estudiants de 

Més de 200 tallers  
i activitats a tot  
l’Estat recordaran 
que la investigació
no és un espai masculí
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Quan el seu fill tenia una setma-
na, l’epidemiòloga Cathryn Tonne 
va rebre una oferta per entrar al 
comitè editorial d’una revista. A 
l’informar que estava de baixa, la 
conversa es va acabar: la baixa per 
maternitat era un problema. «El 
problema és que si sempre s’aga-
fa el camí més convenient, s’aca-
ba generant discriminació», expli-
ca aquesta investigadora de l’Ins-
titut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal), una institució impulsa-
da per l’Obra Social La Caixa.
 El seu cas és un retrat del so-
trac al qual s’enfronten moltes ci-
entífiques enmig de la seva carre-
ra. «Aconsegueixes una feina es-
table, però les coses queden com 
estancades», afirma Ángeles Ser-
rano, física i professora ICREA de 
la Universitat de Barcelona. «Co-
mença una carrera on algú sem-
pre et passa al davant», concorda 
Guadalupe Sabio, veterinària i pro-
fessora titular del Centre Nacional 
d’Investigacions Cardiovasculars 
de Madrid. «Tu et frenes i els altres 
et superen per l’esquerra i per la 
dreta», remata Isabel Fernández, 
matemàtica i professora titular de 
la Universitat de Sevilla.
 Totes les científiques consulta-
des tenen entre 37 i 50 anys i la se-
va excel·lència ha sigut reconegu-
da per una beca de l’European Re-
search Council (ERC), un contracte 
de la Institució Catalana de Recer-
ca i Estudis Avançats (ICREA) o pre-
mis per a joves científics, com el 
Princesa de Girona. «Has parlat 
amb les que hem aguantat –diu la 
matemàtica de la Politècnica de 
Catalunya Marta Casanellas–, pe-
rò n’hi ha moltes que ho deixen».
 «La raó principal és que el mo-
ment en què has de fer el salt en la 
carrera coincideix amb l’edat de 
tenir fills. Però hi ha un component 

MICHELE CATANZARO
BARCELONA

El sotrac dels 40
Destacades científiques d’entre 35 i 50 anys denuncien subtils i perjudicials biaixos de 
gènere H Reclamen mesures perquè aquesta fase de la seva carrera no acabi sent una trampa

físic, com l’embaràs i la lactància, 
i un altre de cultural: nosaltres ens 
encarreguem de tot i ells ens aju-
den», explica Fernández.
 Quatre de les científiques con-
sultades utilitzen l’adjectiu «sub-
til» per referir-se a la discriminació. 
«Ningú et dirà a la cara que no et 
donaran més finançament perquè 
ets una dona: però hi ha fins i tot 
un estudi del 2012 en el qual el ma-
teix currículum es va enviar amb 
nom d’home i de dona i el resultat 
va ser molt desigual», afirma Serra-
no. «Són comportaments subtils, 
microscòpics», diu Patrizia Ziveri, 
professora ICREA i directora cien-
tífica de l’Institut de Ciències i Tec-
nologies Ambientals, a Barcelona.
 Sabio clava un clatellot a la 
premsa. «Em truquen molt més per 
parlar de dones i ciència que de la 
meva investigació: si volem canvi-
ar les coses s’ha de visibilitzar el 
que fem», explica. Tonne i Ziveri, 
que han treballat en tres i quatre 
països diferents, respectivament, 
diuen que el sostre de vidre es do-
na a tot el món.
 Diverses entrevistades lamen-
ten l’escassetat de mesures. «No 
s’ha fet res per canviar», afirma 
Casanellas. «No s’estan fent po-
lítiques efectives», diu Serrano. 
«Em molesta l’actitud que es difon 
que la cosa se solucionarà amb el 
temps», afirma Ziveri.
 Totes coincideixen en la impor-
tància de l’educació. «Els mitjans, 
la música... ¿quina imatge continu-
en promocionant de la dona? Hi ha 
coses tan fàcils com visibilitzar les 
científiques del passat per donar 
referents», explica Serrano. Enten-
dre que la conciliació és cosa tant 
d’homes com de dones és un can-
vi cultural essencial, coincideixen 
Sabio i Fernández.

Baixa problemàtica

En l’àmbit acadèmic hi ha un clam 
unànime: descomptar la baixa dels 
períodes d’avaluació i terminis de 
premis. «Tinc dos nens i he estat de 
baixa gairebé tres anys. Se’ns ava-
lua cada sis, no es té en compte la 
baixa i a sobre poden carregar-te 
més classes si no ho superes», ex-
plica Fernández. L’ERC ja descomp-
ta els anys de baixa de l’edat màxi-
ma per presentar-se a les seves con-
vocatòries i la comissió d’igualtat 
de la UPC ha presentat a la Genera-
litat una proposta per disposar de 
mig any sense docència després de 
la baixa de maternitat.
 Una altra petició sense fissures: 
que els comitès que donen beques 
i fons siguin diversos. «Si hi ha una 
solució millor que imposar quotes, 
la recolzaré, però no la veig», afir-
ma Serrano. «Fa uns dies, vam por-
tar a una conferència diversos di-
rectors de centres. Érem quasi to-
tes dones i estaven acovardits: no 
hi estan acostumats», diu Sabio.
 Tonne alaba el sistema de men-
tors del seu centre gràcies al qual 
l’aconsella una catedràtica i ella 
aconsella una investigadora post-
doctoral. Ziveri recorda com a po-
sitiu que a Holanda es podia dur 
el nadó a la feina. I després va tenir 
una guarderia a prop del centre. H

33 Investigadores al laboratori de Biologia Molecular de la UAB.

JOSEP GARCÍA

Ángeles Serrano
fÍsica i profEssora icrEa
DE la univErsitat DE barcElona

«Ningú diu que et 
dona menys fons 
per ser dona, però 
hi ha estudis que  
ho proven»

Marta Casanellas
matEmàtica, contractaDa 
Doctora a la upc

«N’hi ha que 
hem aguantat 
en el sistema, però 
n’hi ha moltes que 
ho deixen»

Guadalupe Sabio
vEtErinària i profEssora titular
al cnic DE maDriD

«He vist directors 
acovardits davant 
un públic de 
dones: no és 
habitual»

Patrizia Ziveri
profEssora icrEa i DirEctora
ciEntÍfica a l’icta 

«Em molesta 
una actitud que es 
difon: que les coses 
se solucionen amb 
el temps»

Isabel Fernández
matEmàtica i profEssora titular
DE la univErsitat DE sEvilla

«Al mig de la 
carretera, tu 
et frenes i els 
homes et superen 
per tot arreu»

Cathryn Tonne
EpiDEmiòloga, profEssora 
D’invEstigació a l’isglobal

«Si sempre 
s’agafa el camí 
més convenient, 
s’acaba generant 
discriminació»
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