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■  DADES ESPERANÇADORES

L’actual situació és el resultat d’una història que ajuda a 
veure la realitat amb perspectiva. Els estudis estadístics 
mostren la creixent incorporació de la dona a la Univer-
sitat. Més enllà de les carreres identificades com a «prò-
pies del gènere femení», avui la dona és present en altres 
àrees com les enginyeries, encara que en aquest terreny 
la seua presència continua essent 
minoritària (CSIC, 2011-2012).

La perspectiva històrica ajuda 
a identificar les fites de l’augment 
progressiu de la presència de la 
dona en la universitat. Prenent 
com a referència de partida els 
anys quaranta del segle passat, el 
nombre de dones que a Espanya 
estudiaven en la universitat repre-
sentava en aquells moments al vol-
tant del 10% del total d’estu diants 
universitaris. El 1970 n’eren ja el 
28% i, tan sols cinc anys després, 
el 37%. El 2004 el percentatge de dones sobre el total 
d’estudiants universitaris superava el 54% (INE, 2011). 
En el cas de la medicina, el percentatge de dones es-
tudiants arriba ja als dos terços del total i en algunes 
facultats, com la Facultat de Medicina de la Universitat 
de València, ascendeix al 70%.

■  L’ALTRA CARA DE LA MONEDA

El nombre de llicenciades és gran però és igualment 
gran el nombre de dones que abandonen la carrera 
acadèmica i, en conseqüència, l’oportunitat de conver-

tir-se en docents universitàries. És necessari, doncs, fer 
una altra lectura de les dades exposades anteriorment 
quan observem que les dones ocupen tan sols entre el 
12% i el 15% dels càrrecs rellevants o que amb prou 
feines entre el 4% i 5% són catedràtiques o directores 
de centres d’investigació. La simple dada ja ens obliga 
a reflexionar sobre el perquè d’aquesta situació.

Des de fa més de trenta anys, l’anàlisi de les dades 
posa de manifest que, acabada 
la llicenciatura, es produeix una 
pèrdua enorme de dones en la 
carrera acadèmica. En la dècada 
dels vuitanta, en estudis de doc-
torat i en la defensa de tesi, de 
cada deu persones, només quatre 
eren dones. Entre el professorat 
les dones ocupaven la quarta part. 
I, com a colofó, en l’estament de 
més prestigi i poder, el de càte-
dres d’universitat, la proporció 
era de només una dona per cada 
nou homes.

En els darrers vint anys la situació ha variat molt 
poc. La quantitat de doctorandes ha augmentat un 
13,2% i la de doctorades un 11,4%; el nombre de pro-
fessores ha crescut un 8,2% i el de les catedràtiques 
d’Universitat un 5,8% (Comissió Europea, 2000; Pé-
rez, 2003; 2006 i 2007). 

■  L’ÀMBIT DE LES RESPONSABILITATS DIRECTIVES

La presència de dones en responsabilitats directives no 
es correspon amb la quantitat de dones universitàries. 
És constatable que les dones són excloses dels llocs di-

«LES DONES OCUPEN TAN 

SOLS ENTRE EL 12% I EL 15% 

DELS CÀRRECS RELLEVANTS 

EN LA UNIVERSITAT I 

NOMÉS ENTRE EL 4% I 5% 

SÓN CATEDRÀTIQUES O 

DIRECTORES DE CENTRES 

D’INVESTIGACIÓ»

 Núm. 76 MÈTODE 77

A l’esquerra, Elena Asins Rodríguez. Estructures A3, 1975. Tinta sobre paper, 25,5 x 28,5 cm.

MONOGRÀFIC
MÈTODE, 76 (2012): 77-81. Universitat de València 
DOI: 7203/metode.76.2068 
ISSN: 1133-3987
Article rebut: 24/07/2012, acceptat: 5/12/2012

EL CAMÍ CAP A LA IGUALTAT REAL
LA PRESÈNCIA DE LA DONA EN L’ÀMBIT ACADÈMIC

ANA LLUCH HERNÁNDEZ

La posició de la dona dins de l’àmbit científi c ha evolucionat positivament de manera signifi cativa en 
els últims anys, especialment en l’última dècada amb l’aprovació de mesures per a aconseguir la igual-
tat efectiva entre dones i homes. No obstant això, tot i que el nombre de dones és cada vegada major 
en les universitats, és evident que falta molt de camí per recórrer.
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rectius. Per exemple, en el cas dels organismes públics 
d’investigació (OPI), dels sis que depenen del Ministeri 
d’Educació i Ciència, no n’hi ha cap de dirigit per una 
dona. D’altra banda, el nombre de rectores és testimo-
nial, i es repeteix la mateixa situació en el cas de dones 
en les reials acadèmies (Salas, 2011).

La qüestió fonamental és que la diferència entre do-
nes i homes en els llocs de presa de decisions en els 
àmbits de l’educació superior i la investigació continua 
essent important (Rusell, 2003). La igualtat de gènere 
no ha entrat encara com a criteri de qualitat i continua 
pendent la revisió dels programes educatius, per tal 
d’eliminar els biaixos de gènere. 

Només raons culturals poden explicar que siga tan 
reduïda la quantitat de càrrecs directius ocupats per 
dones, a pesar d’existir en aquest moment moltes dones 
preparades per a ocupar aquests càrrecs d’alta respon-
sabilitat. El fet en si és preocupant. Però encara ho és 
més que la societat ho trobe normal.

I encara més preocupant és el fet que, en general, si-
guen les dones mateixes les qui ho tinguen interioritzat 
i assumit com a tal. En la mesura que la dona accepte 
el rol social que li assigna la societat patriarcal (no pot 
dedicar-se de manera plena a la seua professió, i dins 
d’aquesta a la investigació científica, ni a ocupar alts 
càrrecs de responsabilitat) perpetua aquesta discrimi-
nació intolerable.

■  ESFORÇOS DE CORRECCIÓ EN L’ÀMBIT 
DE LA POLÍTICA

És cert que en l’àmbit polític hi ha hagut avenços que 
han propiciat canvis normatius. I de fet hem de reconèi-
xer un gran esforç legislatiu adreçat a superar la discri-
minació (FECYT, 2007; Quintanilla, 2008; Salas, 2011). 
Un repàs cronològic dels darrers anys pot ser interessant 
per a situar els principals canvis en aquest terreny. 

El Consell de Ministres del 4 de març de 2005, par-
tint de la premissa que la discriminació històrica de les 
dones encara no s’ha eradicat i provoca greus desigual-
tats entre homes i dones, va aprovar 54 mesures per a 
afavorir la igualtat.

Tres anys més tard, el 22 de març del 2007, es va 
aprovar la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de 
dones i homes. Per cert, aquesta llei dedica l’article 25 
a la igualtat en l’àmbit de l’educació superior. 

D’enorme interès per a les dones que treballen en 
l’àmbit de les ciències va ser l’aprovació, aquell mateix 
any, de la reforma de la Llei Orgànica d’Universitats. En 
el seu preàmbul sembla esperançador llegir: «El repte 
de la societat actual d’aconseguir una societat tolerant i 
igualitària, en la qual es respecten els drets i llibertats 
fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, ha d’arri-
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IDENTIFICADES COM A “PRÒPIES DEL 
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PRESENT EN ALTRES ÀREES, COM LES 

ENGINYERIES, ENCARA QUE EN AQUEST 

TERRENY LA SEUA PRESÈNCIA CONTINUA 

ESSENT MINORITÀRIA»



bar, sens dubte, a la universitat [...] mitjançant l’establi-
ment de sistemes que permeten aconseguir la paritat en 
els òrgans de representació i una major participació de 
la dona en els grups d’investigació. Els poders públics 
han de remoure els obstacles que impedeixen a les do-
nes assolir una presència en els òrgans de govern de les 
universitats i en el nivell més elevat de la funció pú-
blica docent i investigadora d’acord amb el percentatge 
que representen entre els llicenciats universitaris. [...] A 
més, aquesta reforma introdueix la creació de progra-
mes específics sobre la igualtat de gènere […].»

Però, lamentablement, tot aquest esforç legislatiu 
amb prou feines ha tingut repercussió en l’entorn aca-
dèmic. 

■  LA PERSISTÈNCIA DE LA DISCRIMINACIÓ

Hem vist que no es poden negar els avenços, però per-
sisteix una cultura resistent i que s’enfronta als factors 
que no s’ajusten als valors tradicionals. Cal dir-ho cla-
rament: els valors tradicionals no són neutrals en la 
perspectiva de la igualtat.

Diferents publicacions (Alcalá, 2006; CSIC, 2011-
2012; FECYT, 2008; Guil, 2006) han constatat estadís-
ticament que no hi ha diferències de producció cientí-
fica entre homes i dones del mateix nivell professional, 
per la qual cosa qualsevol discriminació jeràrquica està 
injustificada en un sistema que es regeix pels mèrits 
professionals i acadèmics.

Aquests mateixos estudis subratllen també que el 
ritme d’augment del total de dones en les categories 
professionals de la docència i de la investigació no es 
correspon amb el de les xifres de llicenciades i docto-
rades, dada que corrobora el que és en definitiva una 
percepció generalitzada.

I tots aquests estudis acaben denunciant aquesta si-
tuació com un entrebanc que hem de superar. També 
indiquen que superar-la és responsabilitat del conjunt 
de la societat i no sols de les dones, encara que la situa-
ció ens exigeix que, de manera específica, les dones 
treballem de manera constant i sense desmai per supe-
rar-la definitivament.

Així doncs, és obligat concloure que hi ha diferèn-
cies notables entre el nombre d’homes i de dones que 
accedeixen als càrrecs de major rellevància, de major 
reconeixement professional i de major capacitat de de-
cisió; i aquestes diferències en el nombre són degudes 
a raons de gènere i no als mèrits. 

■  LA MATERNITAT I LA CRIANÇA DELS FILLS

És evident que la maternitat afecta en general la dona 
treballadora. Personalment, vull subratllar que afecta ©
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igualment les dones que volen dedicar-se al món de la 
ciència o de la docència i la investigació.

El criteri és clar: és necessari facilitar la funció re-
productora d’aquelles dones que opten per ser mares 
alhora que professionals, sense afegir més traves a les 
ja existents per a qualsevol dona, reforçant les mesures 
que ajuden a compartir maternitat i paternitat de ma-
nera coresponsable, i evitar així que, lluny de ser un 
dret i una necessitat de tota la societat, la maternitat 
es convertesca en una excusa més per a frenar el desit-
jable i ple desenvolupament de les dones amb voluntat 
i vocació científica (Ariza, 2010). 
Però el criteri avaluador, per molt 
clarivident i encertat que siga, per 
si mateix no produeix el canvi de 
la realitat.

■  CANVIS D’ACTITUD 
IMPRESCINDIBLES PER A 
ACONSEGUIR CANVIS EN LA 
REALITAT

Les qüestions que cal resoldre 
per a entrar en una dinàmica de 
superació del conflicte «dona i 
ciència» (que, en realitat, és una 
perspectiva més dels conflictes de gènere) ja fa més 
de dues dècades que es van plantejar nítidament. Però 
això no és prou i necessiten ser traduïdes de manera 
eficaç al procés de socialització. En el cas concret de 
«dona i ciència», han de ser assumides per la comu-
nitat científica i vehiculades per les institucions i per 
les administracions públiques mitjançant decisions 
concretes.

És perceptible que la comunitat científica espanyola 
mostra una preocupació creixent pel problema; però la 
preocupació no resol el problema i és imprescindible 
prendre mesures proporcionades i adequades al proble-
ma per superar-lo.

No fer-ho significa renunciar a promoure la presèn-
cia equitativa de les dones en tots els àmbits i nivells de 
la investigació i de la docència universitària, i equival 
a renunciar a incloure en el món productiu un nombre 
important de persones qualificades que podrien estar 
contribuint a millorar l’eficàcia i productivitat del sis-
tema de ciència i tecnologia al nostre país (Alcón et al., 
2012; Arrizabalaga i Valls-Llobet, 2005).

Segons la meua experiència personal, he de reconèi-
xer que, a vegades, a les dones mateixes ens costa veure 
la discriminació que patim, perquè hem interioritzat de 
manera subconscient el rol que la societat ens assigna, 
hem assumit les limitacions i el sobrecost que això ens 
imposa.

En alguna ocasió en què se m’ha preguntat perso-
nalment sobre la discriminació de gènere en el des-
envolupament de la meua carrera professional, en les 
meues respostes he pogut minimitzar-ne les causes i 
efectes; però considere ara que no vaig valorar adequa-
dament el gran esforç que en el meu cas i en tots els 
casos representa el fet de ser dona i el sobrecost que té 
(Ariza, 2010; Lluch, 2007 i 2009). 

Per a arribar a ocupar els llocs més alts en l’escala 
docent o investigadora, les dones encara avui hem de 
redoblar els esforços, demostrar una gran vàlua, que a 

l’home se li pressuposa, i comp-
tar, com quelcom d’extraordinari, 
amb un entorn familiar que propi-
cie aquest ascens. 

■  MÉS ENLLÀ DE LA RETÒRICA 
BUIDA

La visió més àmplia que propor-
cionen els estudis estadístics so-
bre aquest fenomen em fa arribar 
a la conclusió següent: més enllà 
de l’àmbit personal, no sols exis-
teix encara una clara desigualtat 

«NO HI HA DIFERÈNCIES 

DE PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 

ENTRE HOMES I DONES, PER 

LA QUAL COSA QUALSEVOL 

DISCRIMINACIÓ JERÀRQUICA 

ESTÀ INJUSTIFICADA EN UN 

SISTEMA REGIT PELS MÈRITS 

PROFESSIONALS 

I ACADÈMICS»
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d’oportunitats, sinó que hi ha la necessitat que les do-
nes en prenguem clara consciència i que ens esforcem 
en tots els àmbits per superar-ho. Ara bé, amb la cons-
cienciació de les dones no hi ha prou. Paral·lelament, és 
imprescindible que la societat habilite tots els recursos 
de socialització que calga per produir el canvi.

Per això es fa necessari incorporar, en totes les esfe-
res de les polítiques públiques, la transversalitat de gè-
nere tal com recomana la Unió Europea, la qual cosa 
significa posar en pràctica el conjunt de lleis aprovades 
sobre la matèria al nostre país, de manera que s’evite 
que l’efecte de les mesures preses en general, o en un 
sector específic, siga merament retòric. 
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«ÉS NECESSARI FACILITAR LA FUNCIÓ 

REPRODUCTORA D’AQUELLES DONES 

QUE OPTEN PER SER MARES ALHORA 

QUE PROFESSIONALS, SENSE AFEGIR 

MÉS TRAVES A LES JA EXISTENTS PER A 

QUALSEVOL DONA»
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