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ball o bé és una amenaça per a la
feina de molts? n

Àgora

¿La nena vol ser enginyera?

HOMOFÒBIA

No som
els gais els
que bevem vi

Els models femenins actuals allunyen les noies dels graus tècnics

Imma Martínez
i Xavier Ayneto
Fa aproximadament quaranta-cinc anys, en un poblet petit una noia va plantejar als seus pares que havia triat estudis universitaris i els va dir que volia estudiar enginyeria. La reacció
va ser de sorpresa i el seu
pare li va preguntar: «però
com t’ho faràs per què els
homes et facin cas?». Al
llarg dels anys aquesta noia
va poder demostrar al seu
pare que els requisits per fer
estudis d'enginyeria estan
relacionats amb el gust per
aprendre, amb el gaudi
d'assignatures com Física o
Matemàtiques i amb una
certa capacitat d'enginy, i
que aquestes característiques no són patrimoni del
món masculí.
La decisió respecte als estudis universitaris que cursarà un determinat jove,
constitueix un moment difícil, no només per a ell, sinó
també per als pares i els tutors implicats en aquest
procés. Aquest procés és independent del sexe dels

alumnes, però, en el cas de
les dones hi ha una sèrie de
condicionants que poden
marcar la decisió d'estudiar
o no una carrera tècnica.
Conscientment o inconscientment és possible deixarse influir per patrons predeterminats que identifiquen
la dona amb professions dedicades a la cura dels altres.
Les joves en edat d'escollir estudis universitaris
s'identifiquen amb diversos
models de comportament
femení: d'una banda, els que
els són més propers (mares,
amigues) i, de l'altra, els que
es presenten constantment
als mitjans de comunicació.
Habitualment, en tots dos
casos, el model representat
està allunyat d'una jove
enginyera.
Les joves en edat d'escollir estudis universitaris
s'identifiquen amb diversos
models de comportament
femení: d'una banda, els
que els són més propers
(mares, amigues) i, de l'altra, els que es presenten
constantment als mitjans
de comunicació. Habitualment, en tots dos casos, el
model representat està
allunyat d'una jove enginyera. En diversos estudis
s’ha posat de manifest que,
així com entre els nois estudiants d’enginyeria n’hi ha

El Periódico

Alumnes de l’ETS
d’Enginyeria Industrial
i Aeronàutica de la UPC.

de totes les classes socials i
culturals, s’observa que entre les noies enginyeres
predominen les de classe
social i cultural més alta.
Seria necessari planificar
una campanya específica
adreçada a famílies de nivell
sociocultural menys elevat,
fent-les coneixedores dels
estudis científics i tecnològics i actuant des de l’educació primària. Treballant
de manera coordinada les
administracions i les institucions educatives de tots
els nivells estarien fomentant la igualtat d’oportunitats i es contribuiria a ga-

rantir més llibertat entre les
noies i dones, ja que la llibertat va lligada a la capacitat d’escollir i és molt més
fàcil poder triar si es disposa
d’independència econòmica. Amb totes aquestes mesures es facilita que ningú
més es pregunti: però.... la
nena vol ser enginyera? n
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El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, en l’afany de continuar lluint el més ranci estil homòfob, del
qual ja estem cansats, torna a la
càrrega per a, ara, no només dir
que l’homosexualitat és un «pecat
mortal» sinó també compararnos amb una malaltia com l’addicció a l’alcoholisme. Cito textualment les seves paraules: «És pecat mortal si es fa lliurement sabent que està malament, això és
com la persona que beu. Quan beu,
fa qualsevol disbarat i s’excusa que
estava begut. El que cal fer és no
beure per no fer el següent, que ho
fa sense adonar-se’n». Aquest senyor és el mateix que anys enrere
culpava els nens de «provocar els
sacerdots en els abusos sexuals».
¿Què més hem de suportar el
col·lectiu LGTBIQ+? No som precisament els homosexuals els que
bevem vi. Aquest bisbe hauria de
ser cessat per cometre un delicte
d’odi i si tan catòlic és li recordo el
que diu la Bíblia: «No jutgeu i no
sereu jutjats, no condemneu i no
sereu condemnats, perdoneu i
sereu perdonats» (Lluc 6:36). Però no és nou que a l’Església sempre hagi estat de moda: «A Dios
rogando y con el mazo dando».
Sincerament, no crec en un
déu (sí, ho escric en minúscules)
que perdoni la pederàstia, que és
un crim horrorós, i que aquest
mateix déu condemni dues persones que s’estimen lliurement.
Ubiqui’s, senyor bisbe. n

El més bonic és compartir-lo amb qui més t ’agrada

