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La incorporació de més dones
tecnològiques, repte de l’era digital

Empreses i universitats impulsen
vocacions STEM i fomenten
polítiques d’equitat, diversitat
i inclusió del talent femení

Patrícia Coll
Els perfils científics i tecnolò
gics són essencials per afrontar
les conseqüències de la crisi sa
nitària i econòmica derivada de
la pandèmia, i marcaran les
transformacions futures de la
societat en la quarta revolució
industrial. Segons dades de la
Comissió Europea, fins a l’any
2030 serà necessari cobrir més
d’1,6 milions de llocs de treball
en l’àmbit de les TIC, amb pro
fessionals que solen procedir

En la seva primera intervenció
en el debat, Yolanda Menal va
ressaltar el “compromís” de
Cellnex, el primer operador
d’infraestructures de telecomu
nicacions sense fil d’Europa,
amb “l’equitat i igualtat d’opor
tunitats”, que es troba materia
litzat en la seva estratègia de
persones i en el seuplad’equitat,
diversitat i inclusió. “Construir
equips diversos és prioritari”, va
insistir.
La responsable de la gestió de

persones de Cellnex va conside
rar que la diversitat és essencial
per a la competitivitat d’aquesta
empresa, que en menys de sis
anys ha passat d’operar només a
Espanya a ferho a 12 països i
que ara compta amb més d’un
30% de dones a la seva plantilla
i un 36% en el seu consell d’ad
ministració. Però a més d’incor
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d’estudis diversos, relacionats
amb les denominades carreres
STEM (Ciència, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques), en
quènomésdos de cadadeu estu
diants són dones.
Aquesta falta de talent femení

al sector STEM suposa un pro
blema que intenten resoldre els
participants en els Diàlegs a
La Vanguardia, celebrats aques
ta setmana amb el títol “L’im
puls de les vocacions STEM en
tre les noies i de les polítiques

d’equitat, diversitat i inclusió
en les empreses”, que han
comptat amb la participació de
la catedràtica de La Salle Cam
pus BarcelonaUniversitat Ra
mon Llull (URL) Elisabet Golo
bardes; el director de l’Escola
Superior d’Enginyeries Indus
trial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
Xavier Roca Ramon; el vicepre
sident i director general d’HP,
Ramon Pastor; la directora ge
neral del Consorci de la Zona
Franca, Blanca Sorigué; l’ambai
xadora de Technovation Girls
Spain, Esther Subias, i la direc
tora de People de Cellnex, Yo
landa Menal, que va estar exer
cint com a amfitriona d’aquesta
cita juntament amb el director
general de Godó Strategies, Pa
blo de Porcioles.

La recuperació
Els perfils científics
i tecnològics resulten
essencials per afrontar
les conseqüències de

la pandèmia

Dèficit històric
En carreres STEM

(ciència, matemàtiques,
tecnologia i enginyeria)

dos de cada deu
estudiants són dones
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porar dones en sectors STEM,
Menal va advertir que també
és imprescindible que la diversi
tat vagi “acompanyada d’inclu
sió”. “La diversitat genera dife
rents punts de vista, la inclusió
fa que es tinguin en compte”, va
destacar.

Mentorització
Per captar més dones tecnològi
ques i fomentar les vocacions
STEM entre les noves generaci
ons, la directora de People de
Cellnex, Yolanda Menal, aposta
per “reforçar la relació amb els
centres educatius”. En concret,
aquest operador de telecomuni
cacions té acords amb 25 uni
versitats i escoles de negoci per
tal d’“acostar l’empresa a l’àmbit
educatiu i mentorizar les joves”
en fases educatives més prime
renques per inspirarles a deci
dirse per carreres STEM imos
trar les oportunitats que ofereix
en general el sector de les tele
comunicacions i en particular
Cellnex.
Entre les entitats amb què

col∙labora Cellnex hi ha la UPC,
universitat a la qual pertany
l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audi
ovisual de Terrassa (Eseiaat). El
seu director, Xavier Roca Ra
mon, va constatar que “l’atur és
gairebé zero en els titulats
STEM i encara menys en el cas
de les dones formades en
aquests àmbits, ja que cada ve
gada hi ha més demanda per
part de l’empresa per captar ta
lent femení que els permeti for
mar equips pluridisciplinaris i
diversos”.
El director de l’Eseiaat creu

que “s’està avançant” enmatèria
d’incorporació de dones STEM,
perquè a tota la UPC els últims
cinc anys s’ha incrementat un
21% el nombre de dones estudi
ants. Tot i això, reconeix que
les joves que al final es decidei
xen per carreres STEM s’en
fronten a “una prova d’obsta
cles” abans d’accedir a la univer
sitat, que fa que “es perdin
moltes vocacions tecnològiques
femenines pel camí”.
Així doncs, amb la finalitat

d’evitarho, fa dos anys la uni
versitat a la qual pertany el seu
centre va posar en marxa la ini
ciativa Aquí STEM UPC, amb
l’objectiu d’“atreure talent fe
mení als estudis d’enginyeria”,
pensada específicament per a
noies entre 9 i 14 anys amb la in
tenció de trencar estereotips i
rols de gènere.
Ser “més visibles a les escoles”

és també clau per a La Salle
URL que incentiva amb beques

a l’excel∙lència les vocacions
STEM femenines i col∙labora
amb iniciatives comel programa
Talent i Noves Tecnologies de
Caixa d’Enginyers, que promou
l’esperit innovador i les vocaci
ons tecnològiques entre estudi
ants de batxillerat. L’objectiu
d’aquestes iniciatives, segons
la catedràtica Elisabet Golobar
des, és incrementar la presència
femenina a les seves aules,
que actualment és d’un 18%, en
un moment en què “totes les
empreses van a la recerca de do
nes per ser més diverses i per
què saben que es comprometen
més i tenen capacitats transver
sals com l’empatia o la capacitat
de treball en equip”.
Les organitzacions que comp

ten amb un percentatge de do
nesmés important, segons l’opi
nió d’aquesta enginyera infor
màtica especialitzada en ciència
de les dades i intel∙ligència arti
ficial i professora de La Salle
Campus BarcelonaUniversitat
Ramon Llull, “sortiran abans de
la crisi i seran més sostenibles”.
Les organitzacions que apostin
per això, alhora, contribuiran a
solucionar un “problema social”
que impedeix assolir l’“emanci
pació econòmica de les dones,
que és la base per fomentar la
igualtat”, va destacar Elisabet
Golobardes durant la seva inter
venció.
Una de les empreses que apos

ta decididament pel talent feme
ní és HP. “Sense diversitat no hi
ha innovació, i sense innovació
nohi ha futur”, va explicar el seu
vicepresident i director general,
Ramon Pastor. A més d’expres
sar la seva “preocupació” per les
“desigualtats” que encara exis
teixen, el directiu d’aquesta tec
nològica considera que la diver
sitat en carreres tècniques, per a
aquesta multinacional, és una
“necessitat des del punt de vista
competitiu”. “Dissenyem pro
ductes per a tothom i no podem
ferho només amb el 50% dels
perfils”, va explicar.

Motivació
Per connectar amb les noves ge
neracions, HP aposta per “inici
atives de formació i mentoritza
ció”. “El problema amb les car
reres STEM és que
habitualment es posa el focus en
el que s’estudia a l’hora de cur
sarles i no en l’impacte que te
nen en la societat i en la perso
na”, va apuntar el també direc
tor general del negoci
d’impressió 3D de la companyia,
Ramon Pastor, per destacar la
tasca que realitzen 40 enginye
res de la firma que van a escoles

a explicar la seva feina i motiva
cions.
Visibilitzar les dones per “em

poderarles” és precisament un
dels objectius del Consorci de
la Zona Franca, segons la seva
directora general, Blanca Sori
gué. Aquesta entitat, que és un
dels principals agents econò
mics de Barcelona, fa un any va
impulsar el Consell Industrial
de la Dona i aquesta setmana ha
organitzat la Barcelona Women
Acceleration Week, amb la par
ticipació demés de 50 directives
i emprenedores i més de 2.000
assistents.
El Consorci de la Zona Franca

també té per objectiu captar ta
lent femení. En concret, Sorigué
destaca que a finals de juny in
auguraran la incubadora tecno
lògica DFactory, on aspiren a
comptar amb una plantilla pari
tària de 1.500 professionals.
“Som conscients que costarà
molt”, va reconèixer. La clau per
convèncer aquestes dones, so
bretot les més joves, és que el
projecte tingui “propòsit”, reve
la la directiva.

Inspiració
Technovation Girls es dedica
precisamentmostrar a les nenes
el que la tecnologia pot aportar a
la societat. En concret, el seu
programa de mentorització po
sa en contacte a dones que tre
ballen en companyies comHP o
Cellnex, entre altres, amb nenes
“per buscar una solució creativa
a un problema del món, com pot
ser la salut o el medi ambient”
dissenyant juntes una app per al
mòbil durant 12 setmanes, tal
com va explicar l’ambaixadora
deTechnovationGirls Spain. Es
ther Subías. “No oblidem que
empresa, universitats, govern,
ciutadania, tercer sector i mit
jans de comunicació podem re
vertir aquesta situació que no
ens agrada”, va reclamar Subías.
Aquesta col∙laboració entre

organitzacions de tots els àmbits
és la clau per avançar, segons la
directora de People de Cellnex,
YolandaMenal. “Estemconven
çuts que l’equitat, la diversitat i
la inclusió són valors essencials i
que el talent no té gènere. No
podem perdre de cap manera el
talent femení. Volem inspirar
les noies joves per poderles aju
dar a créixer professionalment i
també tenir la capacitat de con
tinuar reforçant la nostra diver
sitat en la companyia tant a curt
com a llarg termini”, va acabar
en una reflexió compartida per
la resta de participants en
aquest debat de Diàlegs a La
Vanguardia. c

Les firmes
que compten
amb més
percentatge
de dones
sortiran
abans de
la crisi

La Barcelona
Women
Acceleration
Week ha
comptat
amb més
de 2.000
assistents

Diverses
iniciatives
mostren
a les nenes
el que la
tecnologia
aporta a
la societat

Taula
rodona

Yolanda Menal
Directora de People de Cellnex

“L’equitat, diversitat
i inclusió són valors
essencials per a la nostra
societat. El talent no
té gènere”

Blanca Sorigué
Directora general del Consorci
de la Zona Franca

“Continuem obrint camí,
però estem en plena
transformació digital de
la indústria i es necessiten
més dones”

Ramon Pastor
Vicepresident i director general
de HP

“Augmentar ladiversitatnoés
unaopció, ésunanecessitat.
Cal fomentarla i ferpúblics
elsnostresobjectius
iprocessos”

Xavier Roca Ramon
Director de l’Eseiaat (Universitat
Politècnica de Catalunya)

“Gràcies a la visibilització
de dones referents estem
avançant en
l’impuls de vocacions
femenines en STEM”

Esther Subias
Ambaixadora de Technovation
Girls Spain

“Cal visibilitzar el talent de
les dones perquè ningú no
els faci dubtar
de les seves capacitats per
protagonitzar el canvi”

Elisabet Golobardes
Catedràtica de La SalleUniversitat
Ramon Llull

“Treballem amb les escoles
i les empreses per
fomentar les vocacions
STEM entre
les futures generacions”

Un mercat ampli
Segons dades de la Comissió Europea, fins a
l’any 2030 serà necessari cobrir més
d’1,6 milions de llocs de treball en l’àmbit de
les TIC, amb professionals que solen
procedir d’estudis diversos
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