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S ón moltes les aportacions
quelesdoneshanfetalcamp
de l’enginyeria al llarg de la

història. Moltes i rellevants, en-
cara que a vegades són descone-
gudes o no s’identifiquen amb les
seves autores. Són casos coneguts
el de Melitta Benz, que va fer-se
milionària amb l’invent del filtre
depaperperalcafè,oeldeJosephi-
ne Cochrane, que va desenvolu-
par la primera rentadora mecàni-
ca per a plats.

Però també trobem noms de
dona entre les inventores d’objec-
tes i mecanismes que avui dia ens
són ben quotidians i ens faciliten
la vida, fins al punt que el 9 de no-
vembre se celebra el dia de l’in-
ventor en homenatge a l’actriu
Hedy Lamarr, que el 1940 va pa-
tentar un sistema de transmissió
de comunicacions secretes que ha
estat la base per a la creació de sis-
temescriptogràficsenl’eradigital.

Cal destacar també la feina
d’Erna Schneider Hoover, que va
crear un sistema automatitzat de
commutació telefònica que evi-
ta els problemes de sobrecàrre-
ga; Catherine Blodgett va desco-
brir el vidre no reflector que s’uti-
litza en ulleres, microscopis i
càmeres; Gertrude Elion, premi
Nobel de medicina, va crear la pri-
mera medicina per combatre la
leucèmia i va patentar el medica-
ment que ajuda el cos a acceptar
els trasplantaments de ronyó;
Edith Flanigen ha descobert
substàncies per al refinament de
petroli i per a l’obtenció de gaso-
lina més eficient i segura, i Stepha-

nie Kwolek va desenvolupar el
material sintètic i ignífug que uti-
litzen els bombers i les armilles
antibales.

Però, malgrat les aportacions
de les dones a la ciència i la tècni-
ca i totes les bones sortides labo-
rals que ofereixen les enginye-
ries i carreres tècniques, només
una petita proporció de noies
trien estudis relacionats amb les
enginyeries.

Així, dels 476 alumnes matri-
culats a les set enginyeries que
imparteixlaURVaquestcurs2012-
13, només 61, el 12,8 %, són noies.
Paradoxalment, les noies són ma-
joria entre l’alumnat de la univer-
sitat, però diversos estudis apun-
ten a factors que les frenen a l’ho-
rad’escolliraquestsestudis:poques
dones com a referents, l’antici-
pació de dificultats en la seva tra-
jectòria pel fet de ser dones o una
menor valoració social associa-

da a aquestes carreres per part del
seu entorn, entre d’altres.

Per això, la URV es proposa
combatre aquestes barreres i de-
dicar un dia a explicar les titula-
cions d’enginyeria a noies de 3r
d’ESO. Amb aquest punt de par-
tida s’organitza el Girls’ Day, que
té per objectiu donar a conèixer a
aquestes noies que hi ha un camp

de científics rellevant amb bones
sortides professionals i per al qual
elles estan preparades. Però tam-
bé vol destacar que la ciència ha de

ser un procés de creació que ha
d’estar al servei de totes les per-
sones, homes i dones, i això sem-
pre serà més fàcil si tant homes
com dones participen en el procés,
ja sigui aportant idees, decidint
quines necessitats són les prio-
ritàries o posant sobre la taula di-
ferents maneres de pensar.

És sabut que la incorporació
de les dones en àmbits masculins
ha permès comptar amb aporta-
cions beneficioses per a la socie-
tat. I no només això. Algunes de les
contribucions fetes responen a
necessitats de les mateixes dones
a causa de les tasques i rols que
han desenvolupat al llarg de la
història.

Ens són bons exemples les pa-
tents químiques d’Estee Lauder
i Helena Rubinstein, que han de-
sembocat en la creació d’imperis
econòmics en el sector de la cos-
mètica. Però també trobem l’in-

vent dels pantis, de l’actriu de Ho-
llywood Julia Newmar; el dels bol-
quers de plàstic d’un sol ús de Ma-
rion Donovan, una mare de l’èpo-
ca del baby-boom cansada de les
incomoditats dels bolquers de ro-
ba; la primera màquina de cosir
sense bobina de Beulah Henry, la
mateixa que va inventar les es-
ponges amb sabó per a nens i el
sostenidor de Mary Phelps Jacob,
que va eliminar la cotilla rígida de
la vestimenta de les dones.

En jornades com la del Girls’
Day, que s’ha fet a la URV el 27 de
febrer, també es vol posar de ma-
nifest que la incorporació de les
dones a mons tradicionalment
masculins fa que el referent d’un
professional ja no sigui un home
dedicat exclusivament al món del
treball remunerat i que es desocu-
pa de les preocupacions quotidia-
nes vinculades amb la cura de les
persones.

El perfil dels professionals són
tant homes com dones amb inte-
ressos vinculats a les seves res-
pectives ocupacions i carreres
professionals, però també com-
partint responsabilitats familiars.

De fet, els enginyers són pro-
fessionals formats per resoldre
problemes d’una societat com-
posta tant per homes com per do-
nes; per tant, es fa indispensable
que les dones hi juguin un paper
important. És més, elles poden
aportar no només solucions di-
verses, sinó que també han de par-
ticipar en la decisió sobre quines
són les necessitats i problemes a
resoldre.

Per tot això, la participació de
les noies en l’enginyeria no és
només un dret de les dones, si-
nó que també és una necessitat de
la societat per assolir un millor
benestar.
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L a seguretat alimentària és
una prioritat per a la pobla-
ció i, per tant, també per al

Govern.
Així, actualment, seguint el pla

coordinat de control instat des
de la Comissió Europea (CE), la
Generalitat de Catalunya està
duent a terme, en un seguit d’es-
tabliments, inspeccions de l’eti-
quetatge, la traçabilitat i la presa
de mostres de productes enva-
sats destinats al consumidor fi-
nal o a les col·lectivitats, comer-
cialitzats o etiquetats com a carn
de vacum amb l’objectiu de ga-

rantir l’absència de contingut de
carn de cavall no declarada en l’eti-
queta o l’embalatge.

Les indústries alimentàries
són legalment responsables de la
seguretat dels aliments que co-
mercialitzen i de l’exactitud de
l’etiqueta dels productes. Així,
l’Agència Catalana del Consum
du a terme actuacions de control
de l’etiquetatge de diverses cate-
gories de productes carnis enva-
sats congelats i frescos.

A Catalunya, les mostres es re-
cullen de forma coordinada en-
tre l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, la Direcció General
d’Alimentació,QualitatiIndústries
Agroalimentàries del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natu-

ral (DAAM) i l’Agència Catalana
del Consum.

Val a dir que el cavall és un ani-
mal que pot ser destinat a la pro-
ducciódecarnperalconsumhumà,
i no hi ha res en aquesta que indi-
qui que sigui més o menys segura
que la d’altres espècies comesti-
bles. De fet, a Catalunya es pro-
dueix i es consumeix tradicional-
ment carn de cavall. Una altra co-
sa és que els animals tractats amb
fenilbutazona no poden entrar en
la cadena alimentària atès que no
ésunmedicamentautoritzatenani-
mals de consum. En aquest sen-
tit, la producció d’aliments d’ori-
gen animal està subjecta a vigilàn-
cia i control ja en la fase primària
de producció mitjançant el Pla
d’investigació de residus.

Aquest Pla d’investigació de
residus en animals i aliments d’ori-
gen animal és un programa de
mostreig aleato-
ri per controlar
d e te r m i n a d e s
substàncies així
com els seus resi-
dus,queestàcon-
cebut dins del
Programa euro-
peu d’investiga-
ció de residus i
englobat dins del
Pla estatal d’investigació de resi-
dus (PNIR).

D’altra banda, cal recordar que
la Generalitat de Catalunya va
elaborar una guia de pràctiques
correctes d’higiene per a les ex-
plotacions d’equí de carn, per al

complimentdelessevesobligacions
i la millora dels seus sistemes de
treball que es pot consultar al web:
guia de pràctiques correctes d’hi-
giene per a les explotacions d’equí
de carn.

D’altra banda, les indústries
tenen els mecanis-
mes de control de
la traçabilitat que
permeten detec-
tar l’origen de tots
els ingredients
dels aliments, sis-
tema que permet
identificar el pro-
ductor o elabora-
dor de tots aquests

ingredients.
Des del Govern seguirem tre-

ballant per garantir la traçabili-
tat i la seguretat alimentària dels
productes que es produeixen a Ca-
talunya i col·laborant amb la Unió
Europea per detectar els fraus.
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