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La dos
LLETRES

AL TWITTER

SEXE I TIC

LA FOTO DEL DIA
AGRUPACIÓ D'AGENTS FORESTALS DE CATALUNYA PER CCOO

MANEL NADAL
FARRERAS
EXSECRETARI PER LA MOBILITAT DE LA GENERALITAT

@@manelnadal63

«Les dones estan
infrarepresentades en tots els
àmbits en aquest sector»
aig una setmana tard perquè el dia internacional de
les «noies a les TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació)» se celebra el quart dijous d’abril, però no penso deixar passar l’efemèride sense posar sobre la
taula unes quantes dades que us faran
envermellir.
Els colors us pujaran de saber que
només el 30% dels aproximadament
set milions de persones que treballen
en el sector TIC són dones. Us
seguiran pujant constatant que les dones estan infrarepresentades a tots nivells en aquest sector. I enrojolareu del
tot quan sapigueu que estan dramàticament poc presents en els llocs de
responsabilitat del sector TIC.
A més, cada tres anys des de 2003,
la Comissió Europea publica els informes «She Figures» (utilitzen «she»,
que vol dir «ella», però signiﬁcant la S
«statistics» i HE «higher education», és
a dir, educació superior, universitat).
Doncs bé, en el de 2015 es presenta l’evolució de la igualtat de sexes des de
2012 i es pot comprovar com en l’àmbit d’enginyeria i la tecnologia es manté invariablement un ampli domini
d’homes.
Què? Necessiteu més dades per envermellir? Doncs sapigueu que això ve
de lluny. Un article de Xavier Molero,
professor de la Universitat Politècnica
de València, publicat a la revista Novática, posa de manifest com les dones
van tenir un paper determinant en la
gènesi i desenvolupament de la informàtica i com se les transparentava sistemàticament. Vaig tenir la sort de
sentir-lo directament quan els Estudis
d’Informàtica de la UOC van lliurar el
Premi Equit@t a la Fundació Laboratoria de Xile per la seva tasca d’ampliar les oportunitats de les dones al sector TIC. Un gra de
sorra, sí, però almenys permet abaixar una mica la
vermellor.

«Creia que no ens
convenia
comparar-nos amb
cap país dels
Balcans i menys
amb Kosovo, ple de
problemes de
minories i poca
qualitat
democràtica»

V

ROGER CASERO
GUMBAU
REGIDOR PSC SARRIÀ DE TER

@RogerCasero

«El #diadelamare és
cosa d'homes i
dones, el
#diadeltreball és
majoritàriament, a
#Twitter, cosa
d'homes!»
RAMON COSTA T#674
@ramon7costa

«No, si al final
voldran un
ascensor per pujar
al cul de la lleona de
#Girona xD»

Marta Aymerich
VICERECTORA DE LA UOC

 @MartaAymerich
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Agents rurals es formen per protegir el patrimoni subaquàtic
 Experts del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), amb seu a Girona estan formant una trentena d'agents
rurals de Catalunya per augmentar la seva formació en protecció del patrimoni cultural subaquàtic. Des del 2012 treballen per
evitar danys i espoliacions al patrimoni cultural o aportar dades per incrementar els inventaris del Departament de Cultura.

LA FINESTRA
GENERALITAT

A.
@recatacrec

«Ara agafaria el
Garrotxa Express i
me n'aniria nord
enllà, on diuen que
la gent és neta i
noble, culta, rica,
lliure, desvetllada i
feliç»

AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

Durant la jornada, es va fer molta incidència que els espectacles públics
i les activitats recreatives extraordinaris han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els
drets de les terceres persones que
puguin resultar afectades per la seva
realització.

EDUCACIÓ
SEGURETAT
FER ELS ESPECTACLES PÚBLICS I
LES ACTIVITATS RECREATIVES DE
FORMA SEGURA
L’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona va celebrar
ahir una sessió informativa sobre el
Pla d'actuacions per a la realització
d'activitats recreatives de caràcter
extraordinari adreçada a tècnics municipals i membres de les policies locals de les comarques del Gironès,
Pla de l’Estany i la Selva.



CONTROLAR LES COLÒNIES DELS
NENS DES DE LA RADIO
Encara que els alumnes de segon de primària de l’escola Serra de Miralles de Tordera estiguin de
colònies a Estanyol, els seus pares
els han tingut més a prop que mai.
Just a l’orella perquè la radio municipal ha fet una connexió en directe
amb la casa de colònies per parlar
amb els nens i tranquil·litzar els pares, que han pogut saber de primera
mà les activitats fetes pels petits.



ARBÚCIES
LA POLICIA LOCAL ESTRENA UN
NOU COTXE PATRULLA
Els agents de la Policia Local
d’Arbúcies compta amb un nou
vehicle, un Citroën C4 que substituirà
el Seat Ibiza de què disposava el cos.
Aquest canvi respon, segons el consistori, a la necessitat de tenir un
cotxe més ben preparat per a les tasques policials. Amb aquest canvi, ara
el cos de policia disposarà d’un cotxe
més modern i amb més possibilitats.



