
 

MANIFEST INSPIRA 
Obrint espais a nenes i dones en Ciència i Tecnologia 

 

Vivim en un món global i divers on no s’ha aconseguit la igualtat en molts aspectes. Un que ens preocupa 
i ocupa és la bretxa de gènere i tecnologia. 

Són fets demostrats que hi ha menys dones que homes que trien una professió tecnològica i que treballen 
en el món científic/tècnic. També ho són que les dones arriben a llocs de menor importància i perceben 
salaris inferiors en llocs de la mateixa rellevància. 

I això no és perquè les dones tinguin menys gust, capacitació o vocació, o exerceixin menys. Són els 
factors socials, culturals i educatius els que apoderen, reconeixen i incentiven més els homes que les 
dones. Són els estereotips, els processos de socialització, els rols de gènere, i els masclismes ocults 
amb què construïm l'educació i la societat els que fan creure que les dones són menys capaces i els 
que fan que les dones siguin menys valorades, socialment i econòmicament. 

Aquesta realitat es pot canviar, i fer-ho és rellevant. Ens hi juguem molt. I ens concerneix la societat en 
el seu conjunt i cada una de les persones i entitats que la formem. 

Aquest manifest constitueix un compromís, de les persones i organitzacions que s'hi adhereixen, de 
treballar activament per la igualtat entre dones i homes en l'àmbit científic-tecnològic, a través de 
les següents línies d'acció: 

 

Reflexionar i revisar la falsa creença que ja hi ha igualtat. Conèixer les dades que demostren 
que aquesta igualtat encara no existeix i que hi ha molt feina a fer per aconseguir-la. 

Reconèixer públicament que dones i homes tenim les mateixes capacitats, drets i 
responsabilitats, i mereixem per tant el mateix reconeixement. 

Donar a conèixer les conseqüències de la falta d'igualtat existent, i treballar per conscienciar  la 
societat de la necessitat d'accions positives per evitar-les, promovent un sistema científic- 
tecnològic responsable i divers. 

Visibilitzar les dones científiques i tecnòlogues històriques i actuals, posant en valor el seu 
treball i construint nous referents. 

Afavorir un context social i educatiu en el qual les nenes es vegin animades, capaces i 
reconegudes perquè puguin triar el seu futur sense condicionaments. 

Invertir els estereotips socials, desmitificant les creences sobre els rols de gènere; facilitant 
informació sobre les carreres científiques i tecnològiques; i donant a conèixer l'ampli ventall de 
possibilitats professionals de les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). 

Contribuir a l'apoderament de les dones, desenvolupant accions en totes les dimensions per 
aconseguir-ho. 

 
Treballar amb el prisma de gènere ens encamina a revisar la igualtat en el seu conjunt. Aquesta actuació 
és només una de totes les que cal posar en marxa. Som sensibles a altres actuacions, i des d'aquest 
punt de partida volem continuar avançant i aprofundint en la igualtat a tots els nivells. 

 
http://inspirasteam.net/manifiesto/ #inspiraSTEAM 

 
 

Traducció al català: Isabel Llasat 
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