Associació de Dones
Investigadores
i Tecnòlogues
a Catalunya

FES-TE’N
SÒCIA!

Perquè el temps no ho arregla tot !!!
Més de 25 anys amb un 60% de graduades només ha tancat la bretxa de gènere un 10%!
Haurem d’esperar 75 anys per assolir la igualtat?
Evolució noies graduades (grau, 1º,2º cicle)

Evolució a la universitat espanyola
(1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2013)

80

100

70

90

a

60
50

80

HOMES

70
60

40

%

Datos y Cifras del Sistema Universitario 5040Español. Curso 2014-2015

30

20

30

10

DONES

20

0
Ciències
socials i
jurídiques
1990/1991

Enginyieria i
Arquitectura
1994/1995

art i
humanitats

2000/2001

Ciències de la
salud

2004/2005

2009/2010

10

Ciencies

0
Graduades

doctores

Prof. Titular catedràtiques

2013/2014

Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.html

Perquè les noves institucions...encara ho fan pitjor !!!
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Associació de Dones
Investigadores
i Tecnòlogues
a Catalunya

FES-TE’N
SÒCIA!

Som investigadores i tecnòlogues de tots els àmbits de coneixement que treballem

QUÈ VOLEM

QUI SOM

per aconseguir la igualtat de gènere.

Que les dones investigadores i tecnòlogues :
 Progressin i siguin reconegudes en la seva professió de manera equitativa i
sense prejudicis
 Siguin remunerades de manera justa i sense discriminació
 Coneguin models d'èxit en posicions de lideratge

 Crear una xarxa de dones investigadores i tecnòlogues

QUÈ FEM

 Reclamar dades desagregades per sexe a totes les institucions científiques i

acadèmiques
 Denunciar les situacions de discriminació
 Organitzar i participar en activitats dirigides a la reflexió i el debat sobre la
contribució de les dones a la ciència i la tecnologia

 Promoure el compliment de lleis i normatives europees, espanyoles i catalanes
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Associació de Dones
Investigadores
i Tecnòlogues
a Catalunya
Defensem la igualtat d’oportunitats
en l’activitat investigadora, en la
promoció professional i en la presa
de decisions.

FES-TE’N
SÒCIA!

Treballem per a fer més visible
l’activitat professional de les
investigadores.

Perquè és un dret, no una concessió.

Reclamen el nostre espai perquè no
volem continuar sent invisibles

Organitzem i recolzem iniciatives
que ens ajuden a ser conscients de
situacions discriminatòries i els
mecanismes que hi porten.

Reclamem el compliment de les
normatives europees per a la
consecució de la paritat de sexes a la
recerca científica i tecnològica.

El sostre de vidre existeix i s’ha de
trencar.

Perquè les normatives de gènere
també s’han de complir
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