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Més Catalunya Cercador d’Expertes
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El Cercador d’Expertes: l’eina per
incorporar el talent femení
a L’Institut Català de les Dones actualitza

el Cercador d’Expertes per facilitar la
incorporació de talent femení a empreses

Redacció
BARCELONA

a L’objectiu és impulsar la visibilització del

talent femení i l’apoderament laboral,
social, econòmic i polític de les dones

a S’hi poden inscriure expertes de tots els

àmbits professionals, científics, artístics o
culturals

Algunes de les expertes que es poden trobar actualment al cercador

L’Institut Català de les Dones
(ICD) actualitza el Cercador
d’Expertes com a eina que
facilita als mitjans de comunicació, les empreses, les institucions, les entitats i el món
acadèmic, la localització de
dones per incorporar-les
com a expertes. Amb l’objectiu d’impulsar la visibilització
del talent femení i l’apoderament laboral, social, econòmic i polític de les dones, el
nou Cercador d’Expertes defineix una gran diversitat

Dades actuals
demostren la
necessitat de
visibilitzar
l’expertesa
femenina
d’àmbits professionals i d’expertesa.
Algunes dades posen de
manifest la necessitat de
promoure la visibilitat de l’expertesa femenina en determinats àmbits, com és ara el
fet que només el 25% de
l’alumnat de les carreres
d’enginyeria siguin dones,
quan és justament un àmbit
amb grans perspectives de
futur.
Però també en àmbits fortament feminitzats, el reconeixement professional recau de manera desproporcionada a favor dels homes.
Així, mentre que les dones
representen el 57% de les
graduacions a la universitat i
la meitat de les tesis doctorals, el percentatge de dones
catedràtiques és només d’un
25%. A Catalunya només
una dona és rectora d’universitat.

Professions i camps
d’expertesa

Segons la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, és especialment greu “la pèrdua del talent femení i és urgent promoure el lideratge de les dones en tots els camps”. Per
pal·liar aquesta desigualtat,
el Cercador inclou 643 ex-

Carme Jordi Nebot

Física especialitzada en la caracterització física d’estrelles i
cúmuls estel·lars, ha participat en missions espacials.

https://www.cercadordexpertes.cat
/experta/carme-jordi-nebot/

Maria del Carmen Llassat

Meteoròloga especialitzada
en situacions climàtiques adverses i canvi climàtic.

https://www.cercadordexpertes.cat
/experta/maria-del-carme-llasat-botija/

Maria Isabel Tarrés

Informàtica especialitzada en
programació orientada a objectes i modelatge paramètric
en CAD basat en restriccions
geomètriques.

https://www.cercadordexpertes.cat
/experta/marta-isabel-tarres-puertas/

Isabel Sierra

Experta en polítiques públiques i, en particular, en ciutats intel·ligents des del punt
de vista social i de salut.

https://www.cercadordexpertes.cat
/experta/isabel-sierra-navarro/
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de l’alumnat de les carreres d’enginyeria són dones,
essent un àmbit amb bones
perspectives de futur.

expertes són les que es poden trobar actualment al
Cercador d’Expertes.

professions agrupades en
19 categories són les que
ofereix actualment la nova
eina d’igualtat.

camps d’expertesa, o especialitats, apareixen agrupats en 22 categories diferents.

pertes donades d’alta, vinculades a un ventall de 173 professions i 211 camps d’expertesa. Hi podem trobar expertes en àmbits on tradicionalment hi ha una forta presència femenina, com ara l’ensenyament, la salut i la llengua i
la literatura, però proporciona un gran nombre de referents també en àmbits amb
predomini de figures masculines, com per exemple la
ciència, les TIC, les enginyeries i el sector d’empresa,
economia i finances.

Es preveu que el nombre
tant d’expertes com de professions vagi creixent a mesura que les dones ho vagin
sol·licitant.

Arribar al miler
el 2017

Concretament, prop de 200
expertes s’han donat d’alta
des que es va anunciar la renovació del Cercador, el 28
de febrer passat. L’objectiu
és arribar al miler d’expertes
aquest 2017 i continuar incrementant-lo. Per ampliar el

nombre d’expertes, es contactarà amb universitats i
centres de recerca per difondre el Cercador entre les investigadores i acadèmiques.
Poden sol·licitar l’alta al
Cercador d’Expertes dones
expertes en qualsevol sector
professional, acadèmic, artístic o cultural l’àmbit d’actuació professional de les quals
sigui Catalunya. També en
poden formar part les dones
catalanes que exerceixen a
l’estranger.
La nova eina, que ha estat

adaptada a les noves tecnologies, facilita la geolocalització, compartir els perfils a les
xarxes socials i afegir-hi una
fotografia.
En cas de voler formar
part del Cercador, les expertes que ho desitgin han de
sol·licitar l’alta en un formulari on cal indicar els mèrits i
càrrecs professionals o acadèmics i han de complir algun dels requisits següents:
tenir una experiència professional mínima de 7 anys, formació específica, publica-

cions científiques o de divulgació i/o un mínim de 3 projectes desenvolupats en el
camp en qüestió. Les empreses i institucions que utilitzin
el Cercador poden cercar per
professió, camp d’expertesa i
demarcació territorial.

La igualtat de
gènere, objectiu de
l’ONU

L’ICD és l’organisme de la
Generalitat, adscrit a la conselleria de Presidència, que lidera el desplegament de la
Llei d’igualtat de dones i homes i coordina els circuits de
lluita contra la violència masclista en col·laboració transversal amb tots els departaments de la Generalitat.
La igualtat de gènere i
l’apoderament de les dones
és un dels objectius de desenvolupament sostenible fixats per l’ONU per al 2030.

