
Text: Núria Salán Ballesteros
Química catalana, doctora en ciència dels materials, enginyeria metal·lúrgica i professora de la UPC 

Il·lustració: Marina Tena i Borràs

Text: Meritxell Bautista Quiñones
Empresària, feminista i activista social catalana. Cofundadora de l’empresa tecnològica Fibracat
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Text: Núria López-Bigas
Biòloga catalana especialitzada en la genòmica computacional del càncer

Il·lustració: Sara Caballeria Orive

I tu, seguiràs el teu impuls? Darrere un impuls sempre hi ha un somni 
que vol fer-se realitat. No deixis mai de somiar!

La Carol, de ben petita, desmuntava tot el que li queia a les mans. “Jo el que volia era en-
tendre com funcionava el món”. Quan va arribar l’hora de triar carrera, es va decantar per 
una enginyeria, però al cap d’un any es va sentir “fora de lloc”. Va començar dues carreres 
més (teologia i educació infantil), tot i que va percebre que ni l’una ni l’altra l’emplenaven. 
Així que va tornar a la seva primera opció, la que sempre l’havia fet vibrar. Després de tres 
anys, sent que és on ha de ser, tot i que, sovint, continua trobant-se fora de lloc. Ara, però, 
té la determinació de seguir el seu impuls.

Jo el que vull és entendre 
com funciona el món

Segons el Fòrum Econòmic de Davos, les dones aconseguirem 
la paritat de gènere l’any 2156. Canviem la tendència ja!

Sense referents, no hi ha vocacions. Calen referents atractius que marquin el camí de les 
nenes i joves amb vocació tecnològica o que vegin en la ciència i la tecnologia el seu futur. 
Perquè, per a una dona, emprendre en el sector tecnològic sembla una heroïcitat. Però 
no volem ser superwomen, només volem igualtat de condicions. Perquè moltes dones 
en el camp de la ciència i la tecnologia continuen invisibilitzades en la història, en els 
mitjans i en els llocs de presa de decisions. Un fet que provoca un greu problema si volem 
disposar de talent femení en sectors estratègics.

No volem ser superwomen: 
només volem ser dones STEAM
No volem ser superwomen: 
només volem ser dones STEAM

Siguem conscients d’aquests biaixos i revertim-los perquè els i les 
millors puguin fer ciència independentment del seu aspecte.

Hi ha un experiment que consisteix en infants dibuixant un científic, en anglès “draw 
a scientist”, sense referència de gènere. Què dibuixa la majoria? Un home blanc, 
de mitjana edat, amb bata blanca. Aquest és el biaix de com creiem que ha de ser 
un científic. Qui no encaixa en aquesta preconcepció, a primera vista, genera menys 
confiança en la seva capacitat. També en primera persona, podent incorporar prejudicis 
i desenvolupar la síndrome de l’impostor. Això explica, en part, la sorprenent baixa 
proporció en llocs de lideratge científic de persones que no segueixen el patró establert.

Els estereotips acaben 
amb les vocacions de qui no 
encaixa en el patró

Si vols ser desobedient, 
ho serem plegades

Com a societat, hauríem de desfer-nos d’estereotips i desarrelar-
nos d’imatges i referències que no ens deixen créixer.

Els estereotips, els “suggeriments” superprotectors, la manca de referents, els mites, les 
llegendes. Són els ingredients d’un plat difícil de pair. Moltes noies han desestimat una 
bona opció de futur perquè els han presentat aquests “ingredients” i les han encoratjat a 
dedicar-se a altres coses. I hem perdut el seu talent. Naturalment, podrien haver desobeït, 
però no és el mateix fer-ho amb 36 anys que amb 16. Per això és important seguir els teus 
desitjos, viure la TEVA vida i no la de qui t’orienta cap a opcions que “fan més per tu”. 
I pensa que sempre ets a temps de canviar de rumb. Sempre.

Si vols ser desobedient, 
ho serem plegades

Jo el que vull és entendre 
com funciona el món

Text: Mercè Brey Rodríguez
Escriptora i conferenciant experta en diversitat, desenvolupament professional de la dona i lideratge
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Els estereotips acaben 
amb les vocacions de qui no 
encaixa en el patró



Si creus que el teu futur s’encamina cap a
una professió científica o tecnològica, és 
elmoment de seguir la teva passió. Segur
que hi ha, per a tu, una carrera professio-
nal que encaixa amb allò que més t’inte-
ressa, t’atrau o tens traça per a fer-la. 

A vegades, pot semblar que el camí fa 
pujada, però hi ha molts recorreguts que 
s’entrellacen per acabar exercint la carre-
ra professional que encaixi millor amb tu. 

Al nostre sistema educatiu, i més con-
cretament a la comarca, comptem amb 
una gran diversitat de cursos científics  i 
tecnològics, des dels cicles de grau mitjà, 
passant pels graus superiors, batxillerat 
o la universitat. Informa’t de totes les op-
cions d’estudi.

Forma part del canvi, participa en la construc-
ció d’un futur on les vocacions científiques i 
tecnològiques també siguin femenines.

PREGUNTES 
VOCACIONALS

Et sents atreta 
per la tecnologia?

Durant la pandèmia, feies 
un control per calcular les 

onades de contagi?

Tens curiositat per saber 
com estan fets els objectes 

que t’envolten?

T’encarregues de 
les connexions 

d’Internet a casa?Penses en maneres 
de facilitar la vida 

al teu entorn?

Quan jugues a videojocs, 
tens curiositat per saber 

com estan fets?

Et preocupa la sostenibilitat 
energètica? Busques solucions 

en el teu dia a dia?

Muntes i desmuntes 
bicicletes i patinets? 

En fas el manteniment? 

Dediques part del teu 
temps lliure a trobar 

solucions als problemes?

T’encanta remenar 
els aparells electrònics 

de casa?

Creus possible canviar 
els teixits amb els quals 

es fa la roba?

PREGUNTES 
VOCACIONALS
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Més informació:

triaeducativa.gencat.cat 
formabages.cat
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Una iniciativa de: Amb la col·laboració de

Segueix la teva passió 
i troba la formació 

que encaixi millor amb tu.
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I TECNOLÒGIQUES
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