
26 D’ABRIL 

 DIA INTERNACIONAL DE LES NINES EN LES TIC 

 

El Dia Internacional de les Nines a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va 

sorgir a partir de la Conferència de la UIT celebrada a Guadalajara, Mèxic, en el 2010, on es va 

establir la Resolució titulada “Incorporació d'una política de gènere en la UIT i promoció de la 

igualtat de gènere i l'apoderament de la dona per mitjà de les tecnologies de la informació i la 

comunicació”. I se celebra des de l'any 2011, l'últim dijous del mes d'abril. 

La Comissió Europea ha pronosticat per a Europa un dèficit de formació de més de 500.000 llocs 

de treball a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a 2020. Això es deu al fet 

que no hi ha suficients estudiants formant-se en matemàtiques, enginyeria, informàtica o 

ciències. Per agreujar aquest problema, el nombre de dones estudiants de carreres tècniques 

és desproporcionadament baix. 

Segons un estudi de la Comissió Europea, només el 30% de les persones treballadores en el 

sector tecnològic a Europa són dones i, a Espanya, la xifra es redueix al 18%. Així, es posa de 

manifest una gran desigualtat ja en l'accés a les carreres d'aquesta àrea, tendència que es 

consolida més tard amb la infrarrepresentació femenina en els llocs directius i de 

responsabilitat, fins i tot més que en altres sectors. 

Segons s'assenyala des de la UIT, una àmplia gamma d'organitzacions i empreses han conclòs 

que tenir més dones en el nivell superior té repercussions positives en els resultats financers 

i, a més, el suport a l'educació de les dones i les nines en el sector de les TIC és coherent amb un 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. 

L'educació és fonamental. Cal sembrar l'afició a la tecnologia des dels centres educatius, i en 

l'entorn socio-cultural cal trencar els estereotips que animen a les joves a carreres menys 

tecnològiques. 

Des d'aquí instem al Govern i a les organitzacions implicades a fomentar mesures per acostar el 

món de les TIC a les nines i promoure el seu interès de la següent manera: 

• Les empreses i departaments de tecnologia d'entitats del govern poden obrir les seves portes 

i convidar a nines d'escoles, col·legis i liceus a conèixer el treball que realitzen i a dialogar amb 

elles sobre les múltiples oportunitats que el sector ofereix. 

• Les universitats poden organitzar jornades o fires informatives sobre les carreres de 

tecnologia dirigides a joves estudiants de cicles superiors dels instituts i col·legis. 

• Escoles i col·legis poden organitzar xerrades i diàlegs amb dones professionals de l'àrea TIC 

perquè comparteixin amb les joves les seves experiències i els seus èxits. 

• Organització d'esdeveniments grans o  petits, en escoles, empreses, comunitat. 

• Difondre informació sobre la importància, per al desenvolupament del país, que més dones 

estudiïn carreres tècniques i professionals relacionades amb les tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

 

Dijous, 26 d'abril de 2018 

Organització de Dones de la Confederación Intersindical i 

Secretaria de la Dona STEI Intersindical 


