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SARA SANS
Tarragona

N o treballaré pen-
sant que sóc una
dona”, diu l’engi-
nyera Julia Eche-
varría. Quan va co-

mençar a Dow, fa 25 anys, era
l’única en una plantilla de cent
homes. Avui és directora d’ope-
ració de diverses plantes en el
polígonpetroquímic deTarrago-
na, on un de cada quatre emple-
ats és una dona. Encara que l’en-
torn d’aquesta indústria conti-
nua sent clarament masculí, du-
rant l’última dècada la presèn-
cia d’enginyeres i químiques i,
en menor proporció, de perso-
nal d’operació ha augmentat sig-
nificativament. Els plans d’igual-
tat estan a l’ordre del dia i en em-
preses comBasf–ambuna direc-
tora, AnneBerg, en el sitedeTar-
ragona– el 40% dels nous con-
tractes de l’any passat van ser
per a dones. La mateixa propor-
ció que els currículums rebuts.
“Al principi no hi havia vestu-

aris per a nosaltres”, recorda
MariaMas, directora d’enginye-
ria i desenvolupament del com-
plex industrial de Repsol a Tar-
ragona. Ella sempre va voler tre-
ballar en una fàbrica. “La meva
mare em va animar, encara que
el meu pare hagués preferit que
fos mestra...”, diu. Però final-
ment es va llicenciar en Quími-
ques a la Universitat de Barcelo-
na i el 1987 va començar a treba-
llar en l’empresa Paular, que des-
prés es va fusionar amb Repsol,
on ha ocupat diferents càrrecs
de responsabilitat en l’àrea d’in-
vestigació, processos, medi am-
bient i producció. Abans d’assu-
mir el càrrec actual, va ser cap
de producció de Repsol Quími-
ca i, abans, directora de diverses
plantes. “He vist un canvi bru-
tal, la primera dona al laboratori
va entrar tres anys després que
jo. Des de fa uns quinze anys, la
incorporació de la dona és una
mica molt més massiva, encara
que la presència encara no és
igual de rellevant”, afegeix.
El 2004 hi havia a Repsol 133

dones en plantilla; ara són 243,
la qual cosa significa un 18% del
total de treballadors. L’incre-
ment més notable s’ha registrat
en Repsol Petróleo, on fa deu
anys hi havia només 55 dones i
ara en treballen 138 (un 19,4%
del total). “El que passa a l’em-

presa és un reflex del que passa
a la universitat; dels sis nous en-
ginyers que es van contractar
l’any passat, tres són dones”,
manté Xavier Favà, subdirector
de persones i organització de
Repsol a Tarragona.
MariaMas també és la prime-

ra dona en presidir (des de juliol
del 2012) el patronat de la funda-
ció del Centre Tecnològic de la
Química de Catalunya (CTQC) i

també per primera vegada una
dona, Teresa Pallarès, s’ha fet
càrrec de la direcció general de
l’Associació Empresarial Quími-
ca (AEQT)deTarragona, l’activi-
tat de la qual representa el 25%
del sector químic espanyol. “La
indústria no és un escenari dife-
rent del de qualsevol altre àmbit,
s’ha avançat però queda camí”,
reconeix Pallarès. No en va, en
l’assemblea general d’aquesta en-
titat (de 34 membres) només hi
ha tres dones més: Nuria Basco
(Terminals Portuàries), Rosa
Salamero (Ashland) i Irene Do-
ñate (CLH), i en la junta directi-
va, Pallarès es queda tota sola.
“Vull pensar que sóc aquí pel
meu perfil personal i que les do-
nes aniran accedint cada vegada
a més càrrecs, la majoria d’em-
preses tenen plans d’igualtat, hi
ha moltes dones preparades,
l’únic que han de tenir és igual
ambició que ells”. De fet, els
plans d’igualtat són obligatoris
per llei des del 2007 en les em-
preses que tenenmés de 250 tre-
balladors.
Julia Echevarría és una de les

dones amb més responsabilitat
en el polígon petroquímic, junta-

ment amb Maria Mas i Anne
Berg, que des de l’any passat és
la directora dels centres de pro-
ducció de BASF Espanyola.
D’Echevarría depenen tres uni-
tats de producció de Dow, d’on
surten cada any al voltant de
mig milió de tones de cent pro-
ductes diferents: “No em consi-
dero excessivament ambiciosa,
però jo gaudeixo amb la meva
feina i vull estar satisfeta amb la

]“Per categoria professio-
nal, destaca l’augment de
dones en els grups de més
responsabilitat”, diu la memò-
ria d’igualtat de BASF Espa-
nyola de l’any passat. En ge-
neral, on proporcionalment
hi ha més presència femeni-
na és a les àrees d’enginyeri-
es, laboratoris i llocs especia-
listes. “En el procés produc-

tiu, en el qual es treballa a
torns, la contractació de do-
nes és més recent i respon al
recanvi generacional que
afecta la major part d’empre-
ses del polígon”, afirma
Xavier Favá, subdirector de
personal i organització de
Repsol. A Dow, per exemple,
la presència de dones en
llocs de tipus tècnic és del

35%, mentre que en operació
és del 18%. “Fem un esforç
per contractar dones per a
operació i fem xerrades en
instituts i escoles per expli-
car en què consisteixen
aquestes feines”, explica Con-
cepción Sumoy, responsable
de planificació de Dow. Des
de fa anys, per trobar perso-
nal amb una formació confor-

me a les necessitats de la in-
dústria, aquestes empreses
participen activament en el
disseny de cicles formatius
en centres com l’institut
Comte de Rius, on des del
2007 s’han incorporat més de
400 alumnes a Repsol o que
ofereix una formació professi-
onal dual transnacional amb
BASF.

Mésenginyeres i especialistes

A la recerca de la paritat

Dones
ambquímica

La indústria posa al davant tres directives en
un sector amb creixent presència femenina

Maria Mas. Directora
d’enginyeria i desenvolupa-
ment de Repsol
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dels centres de producció
de BASF Espanyola
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quepresencia

Tendències

Julia Echevarría.
Directora d’operació de
plantes de solució de Dow

Gairebé el doble.
El 2004 treballaven
en Repsol 133 dones,
ara hi ha 243

Plans d’igualtat
38% d’empreses no els
tenen
62% d’empreses sí que
els tenen

x Més de la meitat de
les empreses associa-
des a l’AEQT disposen
d’un pla d’igualtat que
recull mesures més
avançades que les que
marca la llei.

Les plantilles
15% dones
85% homes

x Des de l’any 2000 la
contractació de dones
a la indústria química
espanyola ha crescut
un 25%.
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meva vida professional”, diu
Echevarria. Ha d’estar disponi-
ble les vint-i-quatre hores del
dia. “Tot i això l’horari pot ser
flexible; si l’entorn familiar l’en-
tén, no hi ha problema i actual-
ment amb les noves tecnologies
no fa falta viatjar tant com anys
enrere”, afirma.
Per integrar i equilibrar les

forces de treball Dow va desen-
volupar fa vint anys i a escala
mundial el programa E-WIN
(European Women Innovation
Network): “L’objectiu és in-
tegrar i equilibrar les forces de

treball masculines i femenines,
està demostrat que les organitza-
cions que tenen aquest equilibri
són més efectives i més àgils”,
manté Lucía Rosal, responsable
de polítiques de remuneració i
beneficis. A escala de tot Espa-
nya, Dow tenia el 2004 un 19%
de dones en plantilla. Ara la pro-
porció és del 25%, molt superior
a la mitjana del 15% de les em-
preses ubicades en els polígons
de Tarragona. “El ritme de con-
tractació és del 50% i no l’estem
forçant”, assegura Rosal. En el
marc del Pla d’Igualtat de l’em-

presa, que es va aprovar l’any
2002, s’analitza i motoritza la
quantitat de dones que promo-
cionendins de l’empresa, la velo-
citat en la promoció i la gestió
del rendiment (els increments
salarials) per assegurar l’equi-
tat. En l’últimamemòria d’igual-
tat, BASFEspanyola també cons-
tata l’increment de dones a la se-
va plantilla, que el 2013 va arri-
bar a les 310 treballadores (eren
243 el 2011 i 135 el 2009), amb la
qual cosa les treballadores ja su-
posen una mica més del 20%
dels empleats.c

Si es comptabilitza
l’ocupació indirecta i
induïda, el sector en crea
uns 500.000 anuals

Des del 2008 s’han perdut més
de 36.000 llocs de treball,
segons indica la Feique

El 95% dels contractes de la
indústria química són de caràcter
indefinit, la qual cosa suposa un
avenç del 4% respecte al 2010

El 2012 el sector va
generar 55.117 milions
d’euros segons la patronal

VICENÇ LLURBA

LA INDÚSTRIA
QUÍMICA A
ESPANYA

Gianotti és reconeguda per les seves recerques i el seu lideratge

Negoci

FABRICE COFFRINI / AFP / ARXIU

Contractes indefinits

JOSEP CORBELLA
Barcelona

La física italiana Fabiola Gia-
notti ha estat seleccionada com
a pròxima directora general del
Laboratori Europeu de Física
de Partícules (CERN). Serà la
primera dona que dirigeixi l’or-
ganització des de la seva funda-
ció el 1954.
L’elecció de Gianotti va ser

rebuda ahir amb entusiasme al
món de la física, una disciplina
que atreu més homes que do-
nes. “Haurem d’anar amb molt
de compte que les joves dones
científiques tinguin les matei-
xes oportunitats que els ho-
mes”, va declarar ahir la física
italiana en una roda de premsa
després d’anunciar-se el seu no-
menament.
Nascuda a Milà el 1962, Gia-

notti es va incorporar al CERN
després de doctorar-se en Físi-
ca Experimental de Partícules
el 1989. Al llarg de la seva carre-
ra s’ha especialitzat en investi-

gació i construcció de detectors
de partícules, així com en l’anà-
lisi de dades dels experiments.
Com a coordinadora del de-

tector Atlas del 2009 al 2013, va
liderar amb èxit i amb mínimes
friccions un col·lectiu de 3.000
científics de 38 països que van
aconseguir descobrir l’anhelat
bosó de Higgs el 2012.
“Té un currículum científic

impressionant”, va destacar
ahir Matteo Cavalli, director de
l’Institut de Física d’Altes Ener-
gies (IFAE) a Bellaterra, que ha
col·laborat ambGianotti en dife-

rents investigacions des del
1992. “Però és molt més que
una molt bona investigadora.
Té una gran capacitat de liderat-
ge, sap gestionar grans equips i
és molt bona comunicadora”,
comes va veure quan va anunci-
ar al món el descobriment del
bosó de Higgs el 2012.
El Consell del CERN, format

per representants dels 20 estats
membre de l’organització, va
elegir Gianotti entre tres candi-
dats. Rellevarà l’alemany Rolf
Heuer, que haurà estat al càrrec
durant deu anys, a partir de l’1
de gener del 2016. Ha estat ele-
gida per un mandat de cinc
anys. Al llarg de l’any vinent, tre-
ballarà amb Heuer per assegu-
rar una transició fluida a la di-
recció del CERN.
“Fabiola Gianotti serà una

inspiració per a dones cientí-
fiques de tot el món”, va decla-
rar ahir a l’agència Bloomberg
Lynne Palmer, de l’oenagé bri-
tànica WISE (acrònim en an-
glès deDones EnCiencia i Engi-

nyeria). “Esperem que això ani-
mi moltes més noies a estudiar
física”.
El prestigi de Gianotti ha

transcendit més enllà de la físi-
ca de partícules. Fa dos anys la
revista Time la va seleccionar
com la cinquena personalitat
més important de l’any. L’any
passat la revista Forbes la va si-
tuar a la seva llista de les cent
dones més influents del món. I
recentment s’ha incorporat al
Comitè Científic Assessor del
secretari general de les Nacions
Unides, Ban Ki-moon.c

CrisiOcupació

Laitaliana
FabiolaGianotti,
primera físicaque
dirigiràelCERN
L’elecció posa fi a sis dècades
de governmasculí al laboratori


