De nenes a científiques

Proposta de reflexió i crida a l’acció per a l’alumnat de primària, en l’àmbit de la representació de
les dones en la ciència i la recerca.

CONTEXT

Segons Nacions Unides, en els darrers anys la comunitat internacional ha fet un gran esforç per
inspirar i promoure la participació de les dones i de les nenes en ciència. Tot i això, les dones
segueixen trobant obstacles per treballar en l’àmbit científic.
En aquest context, l’any 2016 l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar l’11
de febrer el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Amb aquesta acció es busca
continuar el camí cap a la igualtat de gènere amb l’empoderament de les dones i les nenes també
en aquest àmbit concret d’acció. L’objectiu final és garantir l’accés i la participació plena i
equitativa en ciència de les dones i obrir el camí a les nenes.
Aquesta efemèride és una oportunitat per sensibilitzar al públic general. Ens permet cridar l’atenció
dels mitjans de comunicació i dels governs sobre un problema que continua sense ser resolt i sobre
el que calen emprendre mesures i accions polítiques específiques.

PROPOSTA

La Universitat de Barcelona llença, per segon any, una iniciativa adreçada a centres d’Educació
Primària. Es tracta d’una proposta que busca la reflexió entorn a la baixa presència de dones dins
del mon de la recerca, especialment en els llocs de màxima responsabilitat. Una de les explicacions
a aquest fet és la manca de vocacions científiques per part de les nenes. És per aquest motiu que us
fem arribar aquest petit vídeo protagonitzat per cinc investigadores. Cada una d’elles fa recerca en
un àmbit de coneixement diferent i cada una d’elles té una trajectòria diferent, són una mostra de
com els camins per arribar a fer investigació poden ser molt diferents.
Un cop hagueu visualitzat aquest audiovisual us proposem que debateu a classe sobre la situació
de les dones en el mon de la recerca, intenteu pensar com es podria fer que hi haguessin més
nenes interessades en ciència. Un cop ho hagueu fet, us agrairem que ens feu arribar les vostres
propostes de millora. Podeu fer servir el sistema que més us agradi: un text un àudio, o inclús un
dibuix un explicant-nos la vostra idea. Totes els missatges que ens arribin rebran una resposta de
part de la Universitat de Barcelona i, entre totes les idees que ens arribin, triarem una que formarà
part de l’eslògan de les accions de l’11 de Febrer de la Universitat per l’any 2023.

Temes per tractar dins de l’aula (algunes idees)
•

•

•

Vocacions científiques
Què volem ser quan siguem grans? Per què volen tenir aquestes professions? Coneixen algú
a prop que ho sigui? Algú els ha dit alguna vegada que hi ha alguna professió que no poden
fer? Es podrien comparar les professions que surten en el debat segons el gènere i debatre
el resultat.
Què vol dir fer ciència?
Coneixen la professió de científic? Saben com treballen? Quines parts de la feina de científic
els semblen interessants i quines parts creuen que no “són bones”. Es podria analitzar què
és el que valorem a l’hora de triar una professió. Només els diners són importants? Quins
altres valors creuen que es poden tenir en compte a l’hora de decidir uns estudis o de
centrar el seu interès.
Les dones en ciència
Per què creuen que les donen tenen dificultats per fer recerca? És una qüestió de capacitat?
I a mesura que es fan grans les estudiants de carreres científiques, per què creuen que tenen
problemes per avançar en la seva carrera professional? Es podria introduir el concepte de
“sostre de vidre”.

PRESENTACIÓ DE LES INVESTIGADORES
Alba Ortega Gascó
L’Alba va estudiar el grau de Ciències Biomèdiques i el
màster de Biotecnologia Molecular a la UB. Actualment
es troba en el tercer any del seu doctorat a la Facultat
de Biologia. Amb la seva recerca l’Alba investiga els
procés de neurogènesi adulta, és a dir, com es formen
noves neurones en el cervell durant tota la vida. Un
procés clau en l’aprenentatge i la memòria!
El seu interès per la ciència li ve des de ben petita quan
gaudia anant a visitar el CosmoCaixa, ara bé, per ella és
tan interessant fer ciència com explicar-la. Ella, que no
va ser una estudiant “d’excel·lent”, anima a nois i noïes
amb interès a seguir els seus passos i fer recerca si és el
que realment els interessa, també és pot fer recerca
sense tenir les millor notes de la classe! En el seu dia a
dia l’Alba ha vist que al laboratori hi ha més noies que nois fent el doctorat i en canvi aquesta
proporció canvia a mesura que augmenta la responsabilitat dels llocs de feina que ocupen aquestes
persones.
Aquesta jove investigadora gaudeix amb la feina que fa i espera que un futur hi hagi més dones al
capdavant dels grups de recerca.
Si voleu conèixer més a l’Alba podeu demanar una sessió del projecte Camins infinits amb ella.
Vídeo ‘Com podem canviar la situació?’
Alba Ortega Gascó. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. Facultat de
Biologia.

Rocío García Arroyo
La Rocío va créixer a Múrcia i des d’allà va venir a
Barcelona a estudiar el Grau de Ciències Biomèdiques.
En aquests moments ha finalitzat el seu màster en
Neurociències i es troba a l’espera de rebre una beca per
poder fer el doctorat. Vol fer la seva tesi en el mateix
laboratori al què va entrar a fer pràctiques ja en el segon
any del Grau, i és que des de que va arribar a aquest
grup de recerca mai ha sortit! Destaca que curiosament
en el seu grup de recerca tot són dones, des de la
directora fins als estudiants en pràctiques, passant per
ella mateixa i les investigadores postdoctorals. La Rocío
de petita volia ser veterinària, però de seguida va
canviar de vocació per fer biomedicina, i és que l’amor
pels animals no pot ser l’únic motiu per triar els estudis.
Tot i la seva joventut, la Rocío té les coses molt clares. Des de petita ha estat una molt bona estudiant
i en aquests moments té clar que vol centrar els seus esforços en la recerca. Ara bé, com ella mateixa
diu, és una noïa normal, que té parella, amics i a qui li agrada gaudir fent altres coses com cuinant.
Si voleu conèixer més a la Rocío podeu demanar una sessió del projecte Camins infinits amb ella.
Vídeo ‘Referents i vocacions’.
Rocío García Arroyo. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística. Facultat de Biologia.

Meritxell Simó Torres
La Meritxell és investigadora del Departament de
Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, ella es defineix a
si mateixa com medievalista. Defensa la rellevància de
la recerca que es fa en ciències socials i recorda la
importància de conèixer el passat per entendre el
present i buscar solucions de futur. La Meritxell va
començar a estudiar filologia, però el cert és que fins el
darrer moment va dubtar sobre quin camí seguir, les
matemàtiques també eren una de les seves passions. I
és que ella de petita tenia un interès molt ampli, com
ella diu, li agradava jugar a resoldre enigmes, i fer-se
preguntes molt diverses. Així doncs, sembla que des de
ben petita ja tenia interès per investigar.
Ara ella ja és una investigadora consolidada, i no només
això, sinó que dirigeix un dels instituts de recerca propis de la Universitat, l’Institut de Recerca en

Cultures Medievals (IRCVM). És per això que des de la seva perspectiva creu que és important
destacar que no hi ha estudis, ni àmbits de coneixement, de nois, però tampoc de noïes! Fa una
crida als més joves perquè escoltin la seva vocació, els seus interessos, la seva “veu interior” i deixin
de banda les opinions i pressions externes.
Vídeo ‘Paritat també en la recerca’
Dra. Meritxell Simó Torres. Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. Facultat de
Filologia i Comunicació. Directora de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM).

Maite López Sánchez
La Maite López és professora de la Facultat de
Matemàtiques i Informàtica de la UB i també fa recerca
a l’Institut de Matemàtica de la UB (IMUB). Fa recerca
sobre intel·ligència artificial! Podria semblar curiós que
una dona fes recerca en aquest àmbit tan associat
habitualment als homes, però és que la Maite diu que a
ella mai li van semblar uns estudis de nois. Va descobrir
la informàtica a l’institut i des de llavors es va interessar
per aquest mon, un món que li permetia buscar
solucions a reptes que es plantejava. No va ser fins que
va arribar a la Universitat que es va adonar que les noïes
eren minoria entre els alumnes.
La Maite es va traslladar quan només tenia dos anys
amb tota la resta de la seva família des de Terol. Recorda
que des de ben petita la mare li deia que s’havia d’esforçar, i estudiar per tenir independència. Els
seus pares no tenien estudis superiors, però sempre van tenir clar que els seus fills havien de tenir
les millors oportunitats. Per això precisament van venir a Catalunya.
Aquesta investigadora fa una crida especial a les noïes perquè s’animin a estudiar graus com el
d’informàtica o el de matemàtiques. Ella veu amb preocupació que són uns mons clarament plens
de nois i li agradaria que cap noia, pel fet simplement de ser-ho, ho descarti com una opció. A ella li
ha permès assolir la independència i la plenitud que els seus pares desitjaven!
Vídeo ‘Maternitat i ciència, són incompatibles?’
Dra. Maite López Sánchez. Departament de Matemàtiques i Informàtica. Facultat de
Matemàtiques i Informàtica. Institut de Matemàtica de la UB (IMUB).

Anna Sànchez Vidal
L’Anna és professora de la Facultat de Ciències de la
Terra. La seva recerca es centra en estudiar el fons marí
i darrerament es troba investigant tot el plàstic que
s’acumula en aquest entorn. Precisament per això,
l’Anna sempre que pot recorda la importància de reduir
l’ús del plàstic en el dia a dia.
Pot semblar que l’Anna tenia molt clar des de petita que
volia investigar els mars i els oceans, però de fet això no
és així. De petita ella tenia interès per diverses coses,
algunes d’elles no relacionades amb la ciència, per
exemple, li encantava escriure i l’esport. Una mica per
casualitat va estudiar Ciències Ambientals, i un cartell
penjat a la Facultat el darrer dia de classe on es buscava
a algú interessat en anar a l’Antàrtida va marcar el seu
camí dins de la investigació. I ara l’Anna ha fet diverses expedicions a l’Àrtic i a l’Antàrtida i a quasi
tots els oceans del mon.
L’Anna reivindica el paper de les dones a la vida universitària, creu que falten sistemes i mecanismes
que garanteixin la seva adient representació i visibilitat, sobretot en uns graus on la presència de
dones estudiants és molt important, com per exemple el de ciències del mar o / i geologia. La
diferència entre el nombre d’homes i dones a l’hora d’impartir conferències o classes magistrals, en
tribunals de tesis o concursos, o en òrgans de govern, són fets que cal canviar entre totes!
Vídeo ‘Hi ha esperança?’
Dra. Anna Sànchez Vidal. Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà. Facultat de Ciències
de la Terra.

RESUM
La iniciativa De nenes a científiques demana a les escoles que, un cop visualitzat el vídeo, ens
retornin propostes que els infants hagin pensat per solucionar el problema... Com podríem fer que
haguessin tantes dones com homes fent recerca? Se us acudeix una solució?
La resposta més enginyosa formarà part de l’eslògan de la UB per l’11 deu febrer de l’any vinent.
Aquesta activitat està impulsada per la Delegada del Rector per a la Divulgació Científica i
coordinada per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I).
•
•
•
•
•

A qui s’adreça el vídeo: estudiants de primària
Què demanem de tornada: respostes que proposin accions o mesures per revertir el
desequilibri de representació entre homes i dones al mon de la recerca
Com fer arribar les respostes: mitjançant el formulari
Data màxima per enviar la resposta: 28 de febrer
Què oferim com agraïment: la proposta seleccionada formarà part de la imatge
institucional de l'11F de 2023 de la Universitat de Barcelona.

Contacte: ucc@ub.edu

