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Definir un projecte que apropi les dones al món
científic i tecnològic repte dels municipis que formen
part de la Red Innpulso
El Centre de Suport a l’Empresa ha acollit avui una de les jornades de
treball que formen part del Pla Estratègic de la Red
“Co-creación, mujer, innovación i ciència” ha estat el títol de la jornada celebrada
aquest mati al Centre de Suport a l’Empresa de Gavà. La sessió forma part d’una de les
línies de treball de la Red Innpulso que té com a objectiu promoure i fomentar la
participació de les dones en l’àmbit científic i tecnològic. La jornada ha comptat amb la
participació dels integrants d’aquesta xarxa en una aposta pel procés de col.laboració i
co-creació de la ciutat igualitària, mitjançant la identificació i definició d’un projecte
que apropia a les noies i les dones al món científic.
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha mostrat la seva satisfacció per poder acollir
aquesta jornada en un mes on a la ciutat s’estan organitzant diferents activitats per
celebrar el 8 de març. Sánchez ha destacat que “a la nostra ciutat treballem des de
diferents àmbits la perspectiva de gènere i impulsem iniciatives encaminades a
potenciar la seva presència”. L’alcaldessa ha reconegut que “la presència de la dona
en el món econòmic, industrial, científic i tecnològic és molt baixa i per això cal
donar-li major visibilitat i reconeixement. Es tracta d’uns àmbits que
tradicionalment ens han estat vetats, és un món bàsicament masculinitzat però,
hem de donar la volta a aquesta situació, aprofitar el talent de les dones i aportar
el seu coneixement a la nostra societat”. L’alcaldessa ha afirmat que “en uns

moments on parlem de la quarta onada del feminisme, en aquest àmbit de les
ciències, de la tecnologia i de la innovació, les dones hem de dir que hi som, que
estem presents i que també és el nostre temps”.
La presentació de la jornada ha comptat amb la presència d’Esther López, la directora
dels Serveis d’Innovació i Universitats de l’Ajuntament de Terrassa, consistori que
juntament amb el d’Ermua co-presideixen actualment la Red Innpulso. López ha
manifestat que “a través de la Red intentem identificar els reptes principals que
tenen els ajuntaments que configuren la xarxa, identificar els reptes, interessos i
objectius per treballar en la definició d’un projecte que apropi les dones, noies i
nenes al món científic”.
La sessió ha comptat amb una ponència marc a càrrec de la professora de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona, Nuria Castell que ha parlat sobre la situació actual i la poca
presència de les noies en estudis científics i tecnològics. Castell ha explicat que tothom
és conscient del problema però que cal treballar per abordar-lo i implementar solucions
innovadores que permetin la presència de les dones en aquests àmbits.
En la segona part de la jornada, s’ha desenvolupat el taller Co-creació a càrrec de la Red
Innpulso. Establerts els punts de partida per treballar en un projecte conjunt que
possibiliti una major presència i participació de la dona en el món tecnològic i científic,
han sorgit diverses reflexions entre els assistents i s’ha copsat la necessitat de treballar
de manera conjunta i coordinada entre l’administració pública, els centres de
coneixement, les empreses i la ciutadania. Així mateix, s’ha decidit treballar per una
plataforma on els diferents municipis de la xarxa puguin compartir i buscar sinèrgies en
iniciatives que s’estiguin desenvolupant en aquest camp.
Gavà forma part de la Red Innpulso des de juny de 2017 quan va rebre la distinció de
“Ciutat de la Ciència i la Innovació”. La ciutat gavanenca és membre actiu en els seus
fòrums i grups de treball. Es tracta d’un espai que té com a objectiu compartir
coneixements amb els altres 64 ajuntaments que formen part d’aquest organisme. La
seva adhesió obeeix a l’aposta clara i decidida que ha fet el consistori en inversions en
infraestructures innovadores, científiques, tecnològiques i socials. Una aposta que

afavoreix la sostenibilitat econòmica i milloren el creixement basat en el coneixement i
la innovació.

