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L’accés a la Universitat des d’una perspectiva de gènere
Mireia Foradada i Villar és 
una dona de 28 anys, que 
en la seva carta de presen-
tació es defineix com a tres 
vegades rebel: rebel per ser 
dona, per ser catalana i per 
ser de classe treballadora. 
I en conseqüència, és una 
dona feminista.

Filla de Sabadell, de fa uns 
anys per raons de feina i 
d’activisme viu a la Vila de 
Gràcia, de Barcelona. El seu 
itinerari abasta un llarg com-
promís social que va portar-
la a formar part del Moviment 
català juvenil d’alliberament 
nacional, avui  materialitzat 
com a Organització juvenil 
Arran; i va ser en aquest 
període que va començar a 
interessar-se per la causa 
feminista, una circumstància 
que de retruc determinaria 
la seva formació i vida pro-
fessional. En aquest context, 
de fa uns quatre anys, amb 
algunes companyes, fartes 
de sentir-se habitualment  
discriminades i quan no invi-
sibilitzades dins dels propis 
espais organitzatius, polítics, 
formatius i també professio-
nals;  per a posar fre a tanta 
injustícia, van resoldre impul-
sar el col·lectiu de dones fe-
ministes  de Barcelona, Gata-
mula.

A través de Gatamaula, la 
xarxa feminista ha anat pre-
nent consciència de les opres-
sions i explotacions que pa-
teixen les dones, i també les 
persones LGTBI,  com a con-
seqüència de la perpetuació 
d’una societat patriarcal que 
no defuig dels seus privilegis. 
I, atès el pes d’uns valors mas-
clistes tan vigents en l’àmbit 
social,  institucional i familiar, 
en tant que Pedagoga ha con-
siderat necessari de vincular el 
seu ideari amb la lluita feminis-
ta, tot bolcant els seus resolts 
pensaments sobre l’exercici de 
la pràctica educativa i professi-
onal, adreçada als infants i a la 
recerca universitària.

I, és en aquest sentit que el 
seu treball de recerca universi-
tària, com a estudiant de doc-
torat, l’ha centrat inicialment 
sobre el projecte de vida i els 
determinants socials i de gène-
re, de les noies en situació de 
protecció social i/o risc d’exclu-
sió social. Des de la detecció 
de velles i noves vulnerabili-
tats, i proposant nous projec-
tes d’empowerment,  aquest 
estudi apunta a què aquestes 
noies esdevinguin les pròpies 
autores de les seves vides. 
Tanmateix, des d’una altra òp-
tica, la pràctica de l’activitat do-
cent a la Universitat Autònoma 

de Barcelona l’ha conduïda a 
poder integrar la perspectiva 
feminista en l’assignatura que 
imparteix, Política Educativa. 

Ella apunta que no és possi-
ble d’entendre l’educació i la 
base política de pensament i 
estructura, sense les aporta-
cions crítiques de Carole Pa-
tem, sobre el contracte sexual 
i l’existència de l’esfera pública 
i privada en l’Estat Modern, en 
tant que  espais de participació 
per als homes i de subjugació 
per a les dones, ja que aquest 
fet és el que determina l’accés 
diferenciat dels drets de la ciu-
tadania. D’altra banda, entén 
que tampoc es pot contem-
plar l’educació sense tenir en 
compte una visió crítica de les 
polítiques socioeducatives de 
l’Estat del Benestar, si aques-
tes no inclouen les aportacions 
de la crítica feminista (Amaia 
Pérez Orozco); de la mateixa 
manera que cal incorporar les 
sàvies reflexions de Martha 
Nussbaum, pel que fa a l’auto-
nomia i el desenvolupament de 
les capacitats de les persones, 
versus  l’assistencialisme i la 
dependència del nostre pseu-
doestat del Benestar. 

Al capdavall, des d’aquesta 
experiència i pensament femi-
nista, al costat de la pròpia in-

Un perfil humà de les nostres joves universitàries
Aina Fitó i Parera  FÍSICA I QUÍMICA DOBLE GRAU, UAB

L’Aina és una jove de vint anys, 
filla de la Pobla de Claramunt, 
però escolaritzada a Igualada 
(Escola Mowgli, Escola Anoia i 
IES Joan Mercader). El batxillerat 
científic havia d’obrir-li les portes 
a la Facultat de Física i Química 
de la UAB, on ara hi cursa un do-
ble grau en Física i Química. Es-
collir aquesta carrera obeïa tant a 
un interès indistint per la Física i 
Química com perquè la UAB era 
l’únic lloc on s’oferia aquest doble 
grau. 

Quant al pla d’estudis, un doble 
grau contempla un tot un com-
promís acadèmic i un contingent 
restrictiu de places; alhora això 
permet una respectable proxi-
mitat  amb  els companys de les 
competències no comunes. En 
aquest sentit, en opinió seva, el 
contrast entre les dues carreres 
és considerable, ja que parteixen 

de plantejaments ben oposats. 
La tria, doncs, és arriscada i hi 
cabia la possibilitat d’una bona 
trompada acadèmica, i si cap 
també anímica; però, atesos els 
seus efectius hàbits de treball, 
aquests li han servit per a esqui-
var el  fracàs. I, si bé la carrera no 
és ben bé el que ella s’esperava: 
unes assignatures d’alta especia-
lització, amb un enfoc fredament 
científic i analític; la constància i 
la feina tenaç defugen cap con-
travenció per raons anímiques.

Amb estudiants, en molts casos, 
procedents de tot l’Estat espa-
nyol; des d’una perspectiva de 
gènere, amb aquesta doble im-
plicació, ha anat apreciant fins a 
quin punt Química està cursada 
majoritàriament per noies i, en 
canvi, Física té un percentatge 
abominable de nois. A l’ensems, 
en les dues especialitats, el pro-

fessorat masculí supera amb 
escreix el femení. Tanmateix, tot 
i aquesta realitat, es considera 
afortunada de compartir-se amb 
uns bons companys de classe; 
potser perquè es tracta de gent 
treballadora, involucrada amb 
els estudis, i respectuosa amb 
els posicionaments de cadascú. 
Després, el tracte amb gent més 
afí és summament enriquidor.

Com tantes universitàries, ha 
pogut experimentar positivament 
què vol dir viure fora de casa; so-
bretot pel que fa al disseny d’una 
autonomia pròpia i l’assumpció 
d’unes mínimes pautes de coha-
bitació amb qui conviu a Barberà 
del Vallès. Tot i la proximitat a la 
Universitat, ha de trobar hores 
per a continuar fent natació i anar 
a córrer; aquests  esports els ne-
cessita per a esbargir-se de les 
exigències en l’estudi. Després, 

com tantes altres, els caps de 
setmana torna casa per estar 
amb la família i les amistats, a 
més de retrobar-se amb el seu 
univers de castellers i grallers.

Més enllà, potser el que més li 
dol, des l’ingrés a la Universitat, 
és haver deixat la natació. Ella 
va ser nedadora del CN Igualada 

durant anys, tota una competido-
ra per arreu de l’Estat i guardona-
da amb diversos trofeus. Per úl-
tim, una mirada al futur l’enfronta 
a la disjuntiva de cap on tirar, si 
es té en compte la difícil panorà-
mica  laboral. 

tersecció de la seva vida com 
a dona, de classe treballadora 
i catalana, és on avui se situa 
la Mireia Foradada davant del 

món, sempre qüestionant la re-
alitat que ens envolta, en la lí-
nia d’elaborar un rigorós treball 
científic, acadèmic i de militant.

Text i fotografies d’aquest especial 8 de març de 2015   Carmel·la Planell
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Gemma Basas i Casas 
AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA, ERAM  GIRONA

Elena Morera i Castillo 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS, UB

Mariona Villanueva i Vilarrubias 
ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, UPC IGUALADA

Aquesta igualadina, després dels 
Maristes, va començar el bat-
xillerat científic a l’Institut Joan 
Mercader; però no convençuda 
amb aquesta opció, va apostar 
per un altre batxillerat: l’artístic, a 
l’Escola Pia. De fet, l’interès pel 
món de l’art audiovisual ja li venia 
de lluny: només esperava trobar 
alguna vessant artística on poder 
aplicar els coneixements adqui-
rits als seus projectes personals.

Primerament es plantejava una 
carrera d’audiovisuals de ca-
ràcter més tècnic, però unes 
pràctiques al Canal Taronja van 
contribuir a què es decidís per 
a estudiar a l’Escola ERAM, un 
centre adscrit a la Universitat de 
Girona. Aquesta sortida universi-
tària va ser definitiva en compro-
var que el seu pla d’estudis con-
cedia una especial rellevància a 
l’acte de creativitat de l’alumnat, 

L’Elena Morera és filla d’una fa-
mília igualadina de cinc mem-
bres. Va estudiar al Monalco, i a 
4t d’ESO, atès que era una bona 
estudiant, se li va plantejar el di-
lema de quin batxillerat triar: to-
tes les opcions li agradaven. En-
senyances paral·leles d’alemany, 
anglès i francès, i la visita al Saló 
de l’ensenyament, van contribuir 
a què es decantés pel batxillerat 
artístic, a l’IES Joan Mercader, 
on va viure un ambient de clas-
se fantàstic, tot perfeccionant el 
bon nivell que ja tenia de dibuix 
artístic i, sobretot, tècnic. A pesar 
d’unes excel·lents qualificaci-
ons, li costava de decidir-se per 
a alguna de les branques de les 
carreres artístiques, fins que li 
va cridar l’atenció Conservació i 
Restauració, a la qual va accedir 
amb una brillant nota de tall.

Passar de l’Institut d’Igualada 

a més d’abraçar un bon ventall de 
branques de l’audiovisual.

Estudiar a Girona i instal·lar-s’hi 
suposava estrenar-se en una 
nova vida, que la conduiria a 
fer-se més independent i a orga-
nitzar-se tota sola. A l’ensems, 
sabia que trobaria a faltar a les 
amistats de les entitats a les 
quals pertanyia, alhora que la 
seva implicació també disminu-
iria. Emperò, atès el seu esperit 
actiu i unes fermes inquietuds, 
a Girona ha descobert nous col-
lectius on involucrar-se, especial-
ment els relacionats amb el món 
de l’ERAM: un grup de gent de 
diverses perspectives università-
ries, compartint un mateix projec-
te audiovisual.

Des d’una perspectiva de gènere, 
la cohabitació de nois i de noies 
en aquest centre és força equi-

a una Facultat a Barcelona és 
accedir a una mena de cursa 
d’obstacles. De primer va poder 
ingressar a una carrera on només 
hi entren cinquanta  persones per 
curs, a diferència de Belles Arts 
que hi entren unes tres-centes 
persones. 

La sort de coincidir amb noies 
d’Igualada a la carrera, li va fer 
més fàcils les coses, ja que es 
considera una persona extrema-
dament tímida i se sent estranya 
entre desconeguts. L’elecció de 
l’horari de tarda, l’ha obligat a dei-
xar els idiomes, i tot i que arriba al 
vespre a casa força cansada, ha 
resultat ser-li molt còmode. 

Òbviament, en una facultat on 
predominen les noies, li va ser fà-
cil d’integrar-s’hi. Si més no, con-
siderant que els començaments 
són per a tothom difícils, aviat es 

librada i ha transcorregut sense 
problemes; en tot cas si hi ha al-
guna escala de competitivitat és 
a l’hora d’avaluar les aptituds ar-
tístiques de cadascú, no pas per 
raons de sexe. Lluny de qualse-
vol escala de competència aca-
dèmica, ha pogut participar de 
situacions de bona companyonia 
en tots els treballs en equip, pro-
posats pel centre.

Quant al temari, s’han tractat tant 
aspectes d’una considerable di-
ficultat tècnica com d’altres més 
de lliure pensament, en diverses 
assignatures de signe humanista, 
fins a endinsar-se en el documen-
talisme a través dels audiovisu-
als, tot tractant situacions actuals 
ben candents. Tanmateix, una de 
les propostes temàtiques més 
enriquidores ha estat aprofundir 
en la llarga lluita de les dones 
en defensa dels seus drets, així 

va refer de la seva timidesa en 
observar que tothom anava tan 
perdut com ella. Amb tot, tal ve-
gada el que més la desconcerta 
és que en el món universitari, la 
relació entre professorat i alum-
nat sigui tan distant i el nom de 
pila no tingui cap interès, l’únic 
que importa és el número identifi-
cador de la matrícula. 

Les sessions de classes de mo-
ment toquen una panoràmica ge-
neral de l’Art, són molt acadèmi-
ques i serioses, i es va molt per 
feina. Això la motiva força a fer 
totes les pràctiques puntualment 
i a lluir-se amb les seves notes 
que superen la mitja de notable 
i escalen la matrícula d’honor en 
l’assignatura de dibuix tècnic. En 
tractar-se d’una carrera artística, 
els exàmens són comptats, i les 
notes finals surten de tots els tre-
balls realitzats semestralment.

com les reivindicacions per a era-
dicar la violència masclista. I, en 
aquesta línia, ha pogut avançar 
en un problema que realment li 
preocupa: el tracte discriminatori 
i les violències en vers a la dona, 
dins del món de la publicitat; un 
assumpte controvertit al qual li 
havia dedicat una exposició, amb 

Quant a les perspectives de futur 
una carrera com aquesta permet 
accedir al món dels museus, les 
galeries d’art i els tallers de res-
tauració i conservació d’obres 
d’art; tant a nivell de gestió com 
d’especialista en la conservació 
o restauració d’obres. En aquest 

motiu del treball de recerca de 
Batxillerat.

Finalment, des del camp de la 
fotografia, recentment, ha pogut 
expressar amb llibertat la seva 
visió sobre els prejudicis socials 
relacionats amb la imatge i les 
opcions sexuals de les persones. 

sentit, a nivell personal, a ella 
preferiria treballar en tallers de 
restauració d’obres d’un elevat 
nivell patrimonial, que no pas per 
a particulars; tant si es tracta del 
territori català i espanyol, com si 
ha d’anar a l’estranger. 

La Mariona és filla de Carme, 
però també va viure un temps 
a Orpí abans de venir a viure a 
Igualada. La casa en què vivien 
tota la família a Carme va ser re-
convertida en una finca de turis-
me rural, que avui regenten els 
seus pares. A  Carme va anar a 
l’Escola del poble, que era molt 

petita i hi havia  poques criatu-
res; més tard va fer la primària 
a l’Escola de la Pobla de Clara-
munt, on hi treballava la seva 
mare. Aquí ja eren una bona co-
lla d’alumnes i, a més de teixir 
força amistats, en guarda molt 
bons records. 

Posteriorment, instal·lada Igua-
lada, va anar a l’Institut Joan 
Mercader a cursar l’ESO i el bat-
xillerat. Aquesta etapa no era tan 
divertida com la primària i el fet 
de coincidir amb un volum tan 
important d’alumnat va suposar 
adaptar-se a un canvi substan-
cial en la manera d’entendre 
l’ensenyament, així com de teixir 
noves amistats, especialment en 
un context en què tothom esta-
va molt revolucionat. Des de 4t 
d’ESO va haver de començar a 
destriar quines podien ser les op-
cions de carrera, considerant que 
li agradaven molt l’educació físi-
ca, la tecnologia, les  mates o la 
física i química; fins a decantar-
se per un batxillerat tecnològic, 
en què sorprenentment va poder 
observar que inaugurava un pe-
ríode educatiu que veia subs-

tancialment reduït el nombre de 
noies a les aules: tot eren nois, i 
tan sols dues noies. Aviat, va po-
der certificar que, a nivell social, 
per a una noia aquesta sortida 
professional encara apunta a ser 
bastant excepcional. Sense que li 
hagin posat pals a les rodes, al-
guna broma li ha caigut; no obs-
tant això amb els companys hi 
manté una bona relació, perquè 
de sempre s’ha fet més amb els 
nois que amb les noies. 

Si bé un cop acabat el batxillerat, 
se sentia prou lliure per a poder 
escollir quina carrera volia fer, els 
dubtes li van sobrevenir ben avi-
at; i com a conseqüència de no 
poder ingressar en l’enginyeria 
que més gràcia li feia per qües-
tió de places, va resoldre de fer, 
a Igualada, Enginyeria en orga-

nització industrial, una opció que 
de moment li sembla del tot en-
certada, i en la qual encara no es 
planteja ni possibles graus d’es-
pecialització ni sortides profes-
sionals. Òbviament, uns estudis 
que li han permès de romandre a 
Igualada, també han fet possible 
dedicar força estones a les seves 
afeccions de sempre: la música i 
l’esport. 

Per últim, des d’un àmbit més pri-
vatiu, afegeix la importància que 
per a ella ha tingut i té formar part 
del Torxa, un cau que més enllà 
de l’excursionisme, li ha ense-
nyat uns estimables valors sobre 
l’amistat i la manera d’entendre la 
vida.
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Irene Riba i Pons  
MEDICINA, UB HOSPITAL CLÍNIC 

Núria Morraja i Cadena 
FILOLOGIA ANGLESA I FRANCESA, UAB

Carla Verrière i Costa 
FÍSICA, UB

La Irene és filla de Carme, d’una 
família d’arrels valencianes. Cria-
da en un entorn rural, va anar a 
l’Escola Serra de Coll-Bas i des-
prés va passar d’aquesta escola 
petita -amb  sis companys de 
curs- a un gran institut de més 
d’un centenar de joves al mateix 
curs, a l’Institut Pere Vives Vich. 
De la mà dels seus pares va fer-
se propi un univers de cultura i de 
sàvies coneixences, derivades 
especialment de l’esperit viatger 
que els havia portat a descobrir 
molts països. I, en conseqüència, 
a l’actualitat viatjar és una de les 
activitats que més l’apassionen. 

El pas per l’Institut Pere Vives 
Vich va suposar un primer canvi 
radical en la seva vida i l’adap-
tació va ser força lenta. Durant 
aquesta etapa, de la mà dels 
seus pares, ambdós  professors 

La Núria és filla d’Olesa de Mont-
serrat, encara que per circums-
tàncies familiars,  va instaŀlar-se 
amb la seva mare a la veïna Es-
parreguera. Allà, a l’any mil nou-
cents noranta va cursar l’educa-
ció infantil i primària a l’Escola 
Estel; un centre que excepcional-
ment concedia una gran impor-
tància a l’ensenyança de l’anglès. 
De seguida, doncs, va poder in-
tegrar de la manera més natural 
una llengua estrangera a la seva 
formació. 

Anys més tard, una avinentesa 
familiar favorable, va motivar el 
trasllat i una nova residència a 
Vilanova del Camí, on de l’Es-
cola Pompeu Fabra, va passar 
a l’Institut Pla de les Moreres; i 
va ser en aquesta etapa quan 
va descobrir la facilitat innata a 
l’hora d’expressar-se, tant oral-

de matemàtiques, va descobrir 
el món de les ciències amb cu-
riositat i entusiasme, fins a fer-
se pròpia una gran passió per a 
aquestes competències. Paral.
lelament, va compartir els ense-
nyaments acadèmics amb dues 
de les seves aficions: la música 
i el futbol. Seguidament, finalitza-
da l’ESO, va triar el batxillerat de 
ciències pures, una especialitat 
que va compartir amb les seves 
habituals activitats extraescolars, 
d’entre les quals l’anglès era la 
més important. De retruc, abans 
d’acabar el batxillerat, ja havia 
consolidat unes fermes amistats 
a més de sumar una estimable 
relació amb el professorat. 

No va tardar massa que els seus 
sentiments altruistes, al costat de 
la seva vocació per les ciències, 
van decidir-la a escollir la carrera 

ment com per escrit, en llengües 
distintes. De l’Institut en guarda 
uns estimables records, atès que 
hi va fer els seus millors amics i 
va descobrir alguns professors 
que -ella- considera realment 
admirables. En aquest sentit, 
una de les persones que més va 
marcar-la en l’estadi educatiu del 
batxillerat va ser la Marta Bartrolí, 
professora de francès i tutora del 
seu treball de recerca de segon 
de batxillerat. Ella va contribuir 
amb escreix a bandejar les seves 
vaciŀlacions sobre diferents pro-
postes d’estudis universitaris, de 
manera que una cosa eren l’uni-
vers dels somnis de ser periodis-
ta, presentadora de telenotícies o 
bé locutora de ràdio i l’altra era el 
dot –o si es vol el talent- que ella 
venia demostrant en matèria idi-
omes, especialment l’anglès i el 
francès. Amb aquestes llengües 

de Medicina. El setembre passat, 
doncs, els canvis en la seva vida 
van ser més que considerables: 
d’una banda va començar aques-
ta carrera a l’Hospital Clínic de 
Barcelona i, de l’altra, s’estre-
nava en la convivència d’un pis 
d’estudiants. També el fet de re-
sidir lluny d’Igualada va obligar-la 
a deixar la música i el futbol, no-
més salvant l’anglès. I, un impor-
tant canvi, en què va necessitar 
el seu temps va ser plantar cara 
a una nova vida sense els pares, 
aprenent a ser independent. Evi-
dentment, des d’una altra òpti-
ca, adaptar-se a la quotidianitat 
de Barcelona, passar de la vida 
tranquil·la d’un poble a la gran ca-
pital, plena de totes les contami-
nacions conegudes i inundada de 
gent i cotxes, no va ser gens fàcil; 
l’única ventura va ser descobrir la 
comoditat d’un metro que, en un 

que tant l’apassionaven des de 
petita, encara que no sabia com 
visualitzar-les en forma d’una 
carrera, va ser la Marta qui li va 
obrir els ulls a l’hora de fer-li re-
conèixer el valor de les seves ca-
pacitats. Emperò, no va ser fins a 
darrera hora que va decidir-se a 
formalitzar la matrícula de Filolo-
gia anglesa i francesa; no sense 
la definitiva aportació que va fer-li 
la seva mare amb aquesta ocor-
rent observació: “qualsevol filòleg 
pot treballar com a periodista; en 
canvi, un periodista no pot fer de 
filòleg”.

En conseqüència, l’ingrés a la 
Facultat de Filologia anglesa i 
francesa de la Universitat Autò-
noma de Barcelona va ser un fet; 
i, avui, considera fermament que 
la seva elecció final va ser tot un 
encert. La universitat la viu inten-

no res, la portava a tot arreu. 

Per últim, si bé allò que subratlla 
com a més desconcertant és ado-
nar-se que a la universitat, amb 
classes de noranta alumnes, una 
estudiant és com un número, i no 
viu cap mena de proximitat amb 

sament, ja que al costat de l’inte-
rès que sent pels diferents graus 
de coneixement d’ambdues lle-
gues, adverteix amb gratitud un 
elevat nivell d’entrega i de con-
sideració per part del professorat 
envers a l’alumnat, de manera 
que -tot i una certa massificació 
en cap cas no pot sentir-se com a 
un número. Tanmateix, a propòsit 

del nombre d’alumnes, un fet que 
caracteritza aquestes carreres 
de lletres és que es veu perpe-
tuada la presència majoritària de 
noies en tots els cursos; d’una 
estadística com aquesta se’n pot 
concloure -tal i com apunta la Nú-
ria- que no es visualitzen accions 
discriminatòries per la condició 
de gènere. 

el professorat; un professorat que 
va, fa la classe i se’n va. Avui no 
ha estat cap sorpresa comprovar 
que aquella facultat tradicional-
ment freqüentada per nois, cada 
cop tendeix més a un equilibri de 
gènere entre els seus estudiants. 

La Carla, que sempre ha viscut 
a Igualada, celebra poder-hi tor-
nar cada dia, ara que estudia a 
Barcelona; especialment perquè 
li agrada poder gaudir de peti-
tes estones amb la família; amb 
tot les hores que hi passa fora 
no sent gaire enyorança. Des de 
l’àmbit familiar ha experimentat 

de fa anys el plaer de viatjar, fins 
el punt que quan li és possible 
s’apunta a qualsevol escapada. 
I, a propòsit de viatges, atès que 
el seu pare és francès, quan feia 
4t d’ESO, va demanar d’anar a 
estudiar a França per a perfecci-
onar un francès –que es parla a 
casa- i que considera lamentable 

perdre’n el seu domini. Una es-
tada en un Lycée francès va en-
grescar-la a perfeccionar aquesta 
llengua a Igualada mateix. 

El batxillerat tecnològic va enca-
minar-la a cursar els estudis de 
Física, després de superar un 
procés selectiu i marxar a estudi-
ar durant tres mesos a Finlàndia i 
així practicar plenament l’anglès. 
Tot i que va dubtar de si fer Fí-
sica o Matemàtiques, la carrera 
de Física semblava que podia 
oferir-li més sortides; i si bé en 
un principi tot se li feia estrany i 
algunes assignatures no l’acaba-
ven de convèncer, va considerar-
les com a un simple tràmit en el 
sentit d’anar descobrint posteri-
orment aquelles que realment li 
despertarien interès.

Considera que Física no és una 
carrera fàcil. De primer, tot sem-

bla bastant teòric  i, d’acord amb 
el pla d’estudis, resulta difícil 
d’apreciar-ne l’aplicació pràctica. 
Pel que fa a les matèries, s’inten-
ta conèixer al màxim tots aquells 
factors que influeixen  en el nos-
tre dia a dia, des de la perspecti-
va de la física: amb l’observació 
del moviment dels cossos, del 
seu comportament, així com dels 
canvis que poden sofrir a causa 
dels diferents factors externs. In-
dependentment, d’una exhausti-
va visió teòrica de cada apartat, 
cada cop més ha guanyat un inte-
rès especial endinsar-se en el sí 
de tot el que passa al nostre vol-
tant, i poder arribar a entendre to-
tes les lleis que regeixen la física. 

A les aules hi ha molts més nois 
que noies, i el professorat també 
és predominantment masculí; una 
circumstància que no li ha supo-
sat mai cap mena de contrarietat. 

En un altre sentit, si bé des del 
professorat es tendeix a motivar 
l’alumnat envers diferents esta-
dis d’especialització, ella encara 
no té clar si vol decantar-se més 
per la recerca i la investigació o 
bé si li interessa més l’aplicació 
dels fenòmens físics en el marc 
de la realitat diària. De moment, 
doncs, estudia aquesta carrera 
perquè li agrada molt, i les pos-
sibles expectatives professionals 
les deixa per a un futur.

Tanmateix, atès que dels estudis 
se’n va sortint prou bé i tan sols li 
ocupen els matins, i considerant 
que segueix residint a Igualada, 
sempre que li és possible conti-
nua practicant les activitats de 
lleure que més li agraden, com 
és el cas d’anar a córrer i de fer 
pràctica castellera amb la colla 
de Moixiganguers d’Igualada.
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Georgina Gabarró i Morente 
GRAU SUPERIOR D’ESPORT, UNIVERSITAT DE LLEIDA

Eva Jimenez i Florensa
PSICOLOGIA, UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI TARRAGONA

Blanca Marín i Esteve
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS, UPC 

La Georgina és filla d’una família 
d’Òdena, i des de petita ha com-
partit indistintament la quotidiani-
tat d’aquesta població amb l’uni-
vers de l’Escola i les amistats que 
li ha proporcionat la veïna Iguala-
da, si es té en compte que va se-
guir quasi tota l’escolarització als 
Maristes; passant seguidament 
a  fer el batxillerat a l’IES Joan 
Mercader. En aquest context, des 
dels vuit anys forma part del mo-
viment escolta Torxa, un col·lectiu 
d’on li han sorgit les millors amis-
tats i, de passada, la seva gran 
afecció per al món de l’esport. No 
obstant això, val a dir que dins de 
l’àmbit familiar, també ha pogut 
participar d’un estimable ambient 
excursionista i de la pràctica d’es-
ports de muntanya; una avinente-
sa que ha propiciat la seva perti-
nença a l’Alpinisme Club Esportiu 
d’Igualada.

L’Eva té divuit anys i és filla de 
Santa Margarida de Montbui. 
Amb un germà que està estudi-
ant Enginyeria, ella també s’aca-
ba d’estrenar com a universitària 
a la Facultat de Psicologia de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tar-
ragona. La seva escolarització va 
passar per l’Escola Garcia Lorca, 
d’on en guarda un fantàstic record 
del tracte familiar que es dispen-
sava als alumnes; i, seguidament 
per l’IES Montbui, on també hi va 
passar uns anys extraordinaris 
i hi va fer unes bones amistats. 
Un òptim expedient acadèmic i 
la voluntat d’estar ben prepara-
da, perquè encara no sabia què 
estudiar, van empènyer-la cap 
el batxillerat científic, tal vegada 
d’un més elevat nivell competitiu.

En finalitzar el batxillerat va venir 
la selectivitat i prendre el deter-
mini de quina carrera fer; i, tot i 

A propòsit de la seva escolaritza-
ció a l’IES Joan Mercader, men-
tre feia el batxillerat científic, va 
començar a tenir clara –atesa la 
seva passió per l’esport- la seva 
motivació per als estudis d’Edu-
cació Física, en acabar. Emperò 
l’etapa de batxiller no va resultar 
com ella esperava, i aquell  inte-
rès per l’esport va veure un sig-
nificatiu canvi d’orientació. Així, a 
l’any següent, va decidir-se per a 
cursar un Grau mitjà de Conduc-
ció d’Activitats Físiques i Esporti-
ves en el Medi Natural, a l’Escola 
Pia Sarrià- Calassanç, de Barce-
lona. Això va obligar-la a passar 
dos anys estudiant a la ciutat 
comtal, però sense l’imperatiu de 
residir fora de casa.

Tan bon punt va finalitzar aquest 
grau mig, va animar-se a prosse-

no tenir les idees clares, ja que 
li agradaven diferents propostes, 
va decidir-se per Psicologia; es-
pecialment per l’interès que venia 
demostrant a l’hora d’analitzar el 
comportament de les persones 
més properes. Amb tot, aques-
ta determinació final també va 
veure’s influenciada per la seva  
afició a les revistes de psicologia 
i molt especialment pels estima-
bles suggeriments d’uns oncles 
seus que són respectivament un 
psiquiatre i una psicòloga i als 
quals admirava per la seva pas-
sió envers la seva feina. Definiti-
vament, el fet de no poder acce-
dir a la Universitat de Barcelona, 
la seva primera opció; va decan-
tar-la a acceptar l’altra alternati-
va: la Universitat Rovira i  Virgili, 
de Tarragona, a la URV. 

A hores d’ara, allò que apuntava 
a ser una contrarietat, especial-

guir els seus  estudis amb el Grau 
superior d’Animació d’Activitats 
Físico-Esportives, a l’Institut Joan 
Oró, de Lleida; que és el que està 
estudiant actualment. En aques-
ta ocasió –ateses les comunica-
cions- li ha calgut instal·lar-se a 
la capital del Segrià i participar 
de l’experiència de viure fora de 
casa. Ara per ara, se sent satis-
feta d’haver optat per aquesta via 
alternativa a l’Educació Física de 
l’INEF, perquè són de valorar el 
cúmul d’experiències que –a la 
curta o la llarga- la beneficiaran 
envers el món del treball. Tanma-
teix, des del moment en què va 
decidir-se a abandonar el batxi-
llerat i centrar-se en allò que re-
alment li agradava, va observar 
estorada la quantitat de prejudicis 
que hi havia a l’entorn de la For-
mació Professional. 

ment perquè l’obligava a despla-
çar-se tan lluny, avui ho estima 
com tot un encert. De primer, la 
distància li ha imposat de viure 
en un pis d’estudiants, una expe-
riència de la qual en tenia moltes 
ganes, malgrat l’excel·lent relació 
que manté amb els seus famili-
ars. Així doncs, a Tarragona, en 
una zona força cèntrica, com-
parteix pis amb tres bones ami-
gues de sempre. I pel que fa a la 
carrera, de moment troba totes 
les matèries interessantíssimes; 
potser també perquè finalment va 
incorporar-se a Psicologia força 
motivada i amb ganes de com-
partir els seus estudis amb gent 
nova. Aquest és el prodigi del 
món universitari, conclou.

En referència a l’alumnat de Psi-
cologia, aquest és majoritària-
ment femení, amb persones de 
procedències i gustos diversos. 

Finalment, des d’una perspecti-
va de gènere ha vingut detectant 
l’important desequilibri en la pro-
porció d’estudiants nois i noies, 
en cada una de les etapes; així 
que d’una trentena d’alumnes no 
se sobrepassa la xifra d’unes sis 
noies per classe. Si més no, a 

En concret, amb moltes de les 
seves companyes de classe ja hi 
ha establert una sòlida amistat. 
Àdhuc, ha pogut entrar en con-
tacte amb un professorat, particu-
larment femení, d’idees i pensa-
ments summament interessants. 
I, al capdavall, mig curs com a uni-
versitària, més enllà de l’exigència 
de les matèries, la fa sentir afortu-

part que el professorat és també 
majoritàriament masculí, mai no 
ha notat cap gest segregador. I, 
vistes aquestes circumstàncies, 
les seves expectatives de futur 
contemplen veure realitzat el seu 
anhel d’ingressar definitivament a 
INEFC.

nada, no solament per les qualifi-
cacions sinó per l’abast enriquidor 
de cada assignatura; i no ha tardat 
a valorar especialitzacions com: 
criminologia, o psicologia diferen-
cial. Per últim, manifesta pública-
ment un intens agraïment als seus 
pares per facilitar-li una formació 
universitària.

La Blanca va néixer el 1990 a 
Olesa de Montserrat, i als nou 
anys va venir a viure a Iguala-
da. Criada en el sí d’una família 
cultivada, ha après a valorar molt 
el món dels estudis; i, enguany, 
està finalitzant la carrera d’Engi-
nyeria de camins, canals i ports, 
a la UB. 

D’antuvi, considera que el fet de 

viure en un ambient sense con-
dicionants ni límits en l’àmbit 
estudiantil li ha permès d’escollir 
la carrera que més li agradava, 
i no decebre a ningú. De retruc, 
estima que les coses succeeixen 
per alguna raó i, per tant, la labor 
educativa dels seus pares no ha 
estat en va. De manera entranya-
ble, recorda com, de petita, entre 
les joguines hi havia els “Lego”... 

i ella no va tardar a apassionar-se 
en el muntatge i desmuntatge de 
peces: s’endevinava una futura 
enginyera (?).

En instal·lar-se a Igualada va co-
mençar de zero, nova escola i 
noves amistats. De l’Ateneu a 
l’Escola Pia, no precisa quan va 
començar a decantar-se més per 
les ciències, manifestant el plaer 
per les matemàtiques i la resolució 
de problemes. A l’hora de cursar 
el batxillerat tecnològic, ja es va 
trobar amb què nomes eren dues 
noies d’una classe de vint-i-vuit, 
mentre en els altres batxillerats 
era l’inrevés. Tanmateix, va ser en 
aquesta etapa que va manifestar 
el seu interès tant per l’Arquitectu-
ra com per l’Enginyeria; i finalment, 
amb unes excel·lents qualificaci-
ons va decidir-se per l’Enginyeria 
de camins, canals i ports, al Cam-

pus Nord de la UPC, de Barcelona.

Un tarannà actiu i laboriós va aju-
dar-la a plantar cara ben aviat a 
una eminent nivell acadèmic. Ara 
bé, la Universitat implicava anar 
a estudiar a Barcelona, romandre 
lluny de casa i introduir-se en un 
món nou i estrany; en especial en 
una facultat majoritàriament ocu-
pada per nois. Però, l’experiència 
de ser una  universitària, deixant de 
banda la por a la incertesa dels ini-
cis, va convertir-se en una vivència 
excepcional, que ella recomana. A 
més, atès que ser universitària no 
implicava exclusivament estudiar, 
en aquell  context se li obrien les 
portes de la gran Barcelona; una 
ciutat -segons ella- tan inabastable 
i tan propera com un poble. Durant 
els primers anys de carrera anava 
i venia amb la Hispano, però des 
de tercer va instal·lar-se en un 

pis d’estudiants. L’experiència de 
compartir pis li va agradar moltís-
sim, no solament per a dissenyar 
el camí de la pròpia independèn-
cia, sinó per la vida quotidiana de 
convivència que se’n derivava. 

Reconeixent que en aquesta Fa-
cultat encara predominen els es-
tudiants nois, ella, tot i participar 
d’un claustre de professors històri-
cament masculí no s’ha sentit ob-
jecte de cap tracte discriminatori, a 
pesar que òbviament ha de passar 
temps per a què aquests estudis 
es regeixin per un règim d’igualtat. 
Si més no, allò que apunta com a 
sorprenent és el segell conserva-
dor i elitista que segueix marcant 
els destins d’aquesta especialitza-
ció professional, independentment 
del sexe dels i les estudiants.
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Un perfil humà de les nostres joves universitàries
Mónica Gutiérrez i Olmo 
BIOMEDICINA, FACULTAT DE MEDICINA UB
La Mònica vaig néixer a Iguala-
da el 1995, i ara viu a Vilanova 
del Camí. Va estudiar a l’Escola 
Joan Maragall i a l’Institut Pla de 
les Moreres. Després de fer el 
batxillerat científic va entrar a la 
Universitat de Barcelona, on ara 
cursa segon de Ciències Biomè-
diques a la Facultat de Medicina. 
De fa anys, ja tenia clar que volia 
estudiar a la universitat tot i no 
saber què. Els seus pares, però, 
sempre van educar-la en la im-
portància d’una bona formació, 
des de la constància i l’esforç, per 
a un qualificat futur professional. 
En aquest sentit, van contribuir 
a estimular la seva autoexigèn-
cia en els estudis per tal de ser 
competitiva amb ella mateixa. 
Per tant, aquestes suggeriments 
i l’acompanyament que a tothora 
li han dispensat en els estudis, és 
el que més agraeix. 

Des d’una perspectiva estricta-
ment acadèmica, aviat va veri-
ficar les seves aptituds en les 
matèries de ciències i, a la ve-
gada, tots els seus professors i 
també els seus pares valoraven 
les seves brillants qualificacions 
en aquest sentit. Aquestes esti-
mables habilitats no escatimaven 
el seu interès envers altres matè-
ries; i, és per això que, després 
d’haver visitat el Saló de l’Ense-
nyament de Barcelona, encara se 
li va fer un embolic més gran a 
l’hora d’escollir una carrera o una 
altra, passant de voler fer física o 
matemàtiques a voler fer bioquí-
mica, fins que un bon dia -de la 
mà d’una professora- va ser co-
neixedora de l’existència de la Bi-
omedicina. Aquesta  havia de ser, 
doncs, la manera de fer medicina 
sense haver de ser metge; és a 
dir, un camp de la ciència que 

l’aproparia al coneixement del 
cos humà per a atendre el món 
de la salut i de  la malaltia.

Quant a la carrera en si, amb 
unes matèries que troba interes-
santíssimes, observa uns canvis 
substancials tant en la manera de 
fer les classes, com en el siste-
ma d’exàmens, i en els graus de 
dificultat. Al voltant de la carrera, 
ha descobert una altra manera de 
compartir-se amb els companys 
de classe -majoritàriament nois- 
en el sentit que els alumnes de 
cursos superiors es converteixen 
en tutors d’aquells d’un curs infe-
rior: és una magnífica fórmula per 
a entreteixir vincles entre tots els 
cursos. Tanmateix, una de les re-
alitats que més l’impressionen és 
el moviment de persones i la vari-
etat de mons que desfilen al seu 
voltant; i, des d’un enfoc nega-

tiu,  apunta que entrar a la uni-
versitat converteix a l’alumnat 
en el número d’expedient que 
se li assigna en matricular-se i 
no s’arriba més lluny d’un tracte 
puntual amb el professorat.

Per últim, la transició d’un poble 

petit a una gran ciutat no ha alte-
rat massa les seves habituals di-
nàmiques, atès el continu despla-
çament diari. Ha continuat, doncs, 
portant pràcticament la mateixa 
vida de sempre, així que l’únic 
temps perdut és els dels viatges. 

Text i fotografies d’aquest especial 8 de març de 2015   Carmel·la Planell

Amb les aportacions sinceres d’aquestes noies universitàries, 
m’agradaria contribuir -un altre 8 de Març- a presentar un mosaic més 
de perfils humans de proximitat, en aquest cas d’unes “joves” dones 
prou exemplars. Gràcies per la vostra col·laboració i bona sort! 
Carmel·la Planell
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