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A totes les metgesses catalanes, les d’abans i les d’avui.  



 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest treball ha estat un viatge ple d’aprenentatges, coneixences i noves experiències. 

D’entrada, voldria agrair a la meva tutora la dedicació, rigor i entusiasme eterns. També vull 

donar les gràcies a les metgesses entrevistades, Carme Valls, Marina Geli, Vicky Fumadó, 

Mireya Cabral i Susana Rives, per l’amabilitat i predisposició. Han estat referents per a la 

meva investigació i sempre han atès qualsevol dubte. Finalment, moltes gràcies a la meva 

mare per haver-me transmès la visió feminista del món.  



 

	

 

 

 

As a woman in science, I sincerely hope that my receiving a Nobel Prize will send a 

message to young women everywhere that the doors are open to them and that they should 

follow their dreams. 

Linda B. Buck  



 

	

Resum 

Al llarg de la història les dones han estat invisibilitzades en el camp de la medicina. 

L’objectiu principal d’aquest treball és determinar el paper que han tingut a la comunitat 

mèdica catalana durant els darrers 150 anys, així com investigar què implica la feminització 

d’aquest àmbit actualment. La metodologia utilitzada és interdisciplinària i descriptiva. 

D’entrada, es fa un exercici de memòria històrica per recuperar les pioneres que destaquen 

a Catalunya entre els segles XIX i XX. A continuació, es porta a terme una recerca sobre 

l’evolució de la feminització dels estudis de medicina al territori català al llarg dels últims 

anys. Així mateix, es recolza la investigació amb cinc entrevistes a metgesses catalanes de 

diferents generacions i especialitats. 

El percentatge de dones estudiant el grau de Medicina a Catalunya ha augmentat 

radicalment en els últims 50 anys. S’ha passat d’un 85% d’homes i un 15% de dones a la 

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, aleshores l’única impartint els estudis, 

al 70% de dones i el 30% d’homes aproximadament a les facultats de medicina catalanes 

actuals. En definitiva, tot i que la feminització en els estudis de medicina ha estat molt 

rellevant en els darrers temps, els càrrecs de poder encara són en mans masculines.  

Paraules clau: dones a la medicina, feminització de la medicina, metgesses catalanes 

pioneres, metgesses catalanes contemporànies. 

 

Abstract 

Women have been disregarded in the field of medicine throughout the whole of history. Not 

only was the main aim of this project to determine the role women have had in the Catalan 

medical community within the past 150 years, but also to investigate on the implications of 

the feminization of this field. The methodology used in this paper has been interdisciplinary 

in addition to descriptive. First of all, a historical memory exercise is executed so as to 

recover the main female pioneer doctors who stood out in Catalonia between the end 19th 

and the 20th century. The aforementioned inquiry is followed by an extensive research on the 

evolution of feminization of medical studies in the Catalan territory throughout the past few 

years. Along with said investigation, five Catalan female doctors from different generations 

as well as specialties have been interviewed. 



 

	

The percentage of women studying Medicine in Catalonia has increased substantially in the 

past five decades. In fact, it has gone from 85% of men opposed to 15% of women at the 

Medicine Faculty at Universitat de Barcelona, the only university offering the degree at the 

time, to approximately 70% of women in contrast to 30% of men currently studying a Medical 

degree in Catalan universities. The conclusion reached has been that, despite the 

feminization of medical studies having been remarkable in recent times, the positions of 

power are still mostly held by men.  

Key words: women in medicine, feminization in medicine, pioneer Catalan female 

physicians, contemporary Catalan female physicians.	 	
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0. INTRODUCCIÓ 

Darrerament la invisibilització de la dona en molts àmbits de la ciència és font de 

controvèrsia. Per extensió, la medicina n’és un dels camps més debatuts. Al llarg de la 

història, les dones han estat menystingudes en el sector sanitari. Durant segles no han 

tingut la possibilitat de rebre una formació adequada únicament per ser del sexe femení, 

malgrat haver fet aportacions i haver dedicat esforços als avenços mèdics. No obstant això, 

a partir del segle XX es comença a feminitzar la comunitat mèdica. En el tercer mil·lenni 

s’inverteixen les estadístiques i es dóna el cas que hi ha més dones que homes exercint de 

metges. Aquest treball de recerca constitueix un estudi de l’evolució de la feminització de la 

medicina a Catalunya en els darrers 150 anys des d’un punt de vista històric i estadístic. 

     La motivació principal per a l’elecció d’aquest tema ha estat poder analitzar els canvis 

que s’han produït a l’àmbit mèdic en termes de gènere el darrer segle i mig a la geografia 

catalana. En els últims temps la posició de la dona a la societat ha canviat radicalment. És 

en aquest context de transformació en femení que neix el desig de visibilitzar la feminització 

d’aquesta disciplina en concret. Per consegüent, s’ha considerat necessari investigar en 

quina mesura s’ha donat aquesta progressió. Així mateix, una altra font important d’interès 

ha estat fer memòria històrica per rescatar les mares simbòliques de la medicina a 

Catalunya.  

     Els objectius principals d’aquest treball són els següents: en primer lloc, contribuir a 

visibilitzar el paper de les dones a la medicina catalana al llarg dels darrers 150 anys; en 

segon lloc, recuperar i donar a conèixer les metgesses catalanes pioneres i actuals; en 

tercer lloc, investigar i analitzar les estadístiques referents a la feminització en l’àmbit de la 

medicina i, per acabar, estudiar l’evolució de la feminització dels estudis de medicina al 

territori. Aquests objectius s’utilitzaran per tal de resoldre la hipòtesis plantejada a 

continuació: en quina mesura ha progressat la feminització de la medicina a Catalunya en el 

darrer segle? 

     En aquest treball s’ha aplicat una metodologia interdisciplinària i descriptiva, que inclou 

la consulta de fonts escrites, orals i digitals. D’entrada, s’han consultat fonts primàries, com 

per exemple necrològiques i articles de premsa contemporanis als fets, que han aportat 

informació sobre els successos del passat. D’altra banda, s’han dut a terme cinc entrevistes 

(també fonts primàries) a metgesses catalanes, de diferents generacions i especialitats, que 

han estat primordials per obtenir diferents punts de vista sobre el tema estudiat i la situació 
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actual de la dona a la medicina. Així mateix, s’ha portat a terme una descripció i anàlisi 

d’estadístiques relacionades amb la feminització de la medicina a Catalunya, obtingudes a 

partir d’estudis publicats per organismes oficials, com l’Institut Nacional d’Estadística 

d’Espanya, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l’Organització Mèdica Col·legial 

d’Espanya, entre d’altres.  

     El treball està estructurat en cinc grans blocs diferenciats per l’època descrita:  

- Sinopsi dels antecedents de la presència femenina a la ciència i les aportacions de la 

dona a aquesta àrea a Occident i, posteriorment, a Catalunya. 

- Estudi biogràfic de les tres metgesses pioneres a Catalunya (Elena Maseras, Martina 

Castells i Dolors Aleu) i les primeres dels temps moderns a partir del segle XIX fins a la 

Guerra Civil. 

- Descripció de la vida i obra de les cinc metgesses catalanes entrevistades: Carme Valls 

(especialista en endocrinologia i exdiputada del Parlament de Catalunya), Marina Geli 

(especialista en medicina general, exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

directora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials i directora general de la Fundació 

d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut de la Universitat de Vic-Universitat Central 

de Catalunya), Vicky Fumadó (especialista en pediatria i adopció internacional de 

l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona), Mireya Cabral (especialista en pediatria i 

cap del servei de pediatria del Centre d’Atenció Primària de Manlleu) i Susana Rives 

(especialista en hematologia pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona). 

- Anàlisi i descripció de l’evolució de la feminització dels estudis de medicina a les 

universitats catalanes que imparteixen el grau i breu resum de la història de les seves 

facultats. 

- Anàlisi i descripció, a partir d’estadístiques, de la feminització de la professió en el món 

assistencial, la investigació mèdica i la política, així com reflexions sobre l’aplicació de 

quotes a la gestió hospitalària. 	

     Per acabar, amb aquest treball es pretén donar a conèixer quin ha estat el paper de la 

dona a la medicina catalana des de la primera llicenciada el 1882, Dolors Aleu, a l’actualitat, 

moment en què un 70% de l’alumnat al grau de Medicina a les facultats catalanes és 

femení. Ara que s’acosta el 150è aniversari de l’obtenció del títol d’Aleu, havent superat 

molts obstacles, és un bon moment per fer visibles a les pioneres per tal d’inspirar a les 

generacions futures. 
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1. ANTECEDENTS 
1.1. La dona i la ciència a Occident 

The presence of women in the practice of medicine goes back to the ancient times. Some 
women were canonized in the 10th and 11th centuries for their care during the European 
plagues. From the 13th century to the 18th century, healing women were considered as 
witches and forbidden access to the medical education of the time. This ban lasted until the 
first half of the 19th century, thereby justifying the inferiority of women. It was not until the end 
of the 19th century that women were able to have access to training in medicine. 
(Arrizabalaga et al. 2014, 364) 

La dona ha estat present en el món de la medicina al llarg de la història de la humanitat. Ja 

en temps de l’antiguitat greco-romana, passant per l’Edat Mitjana fins al segle XIX, es poden 

trobar aportacions científiques en diferents camps per part de dones que, malauradament, 

han estat constantment excloses per la societat patriarcal dominant de l’època. Per tant, 

molts noms s’han quedat a l’oblit.  

     Darrerament molts estudis es marquen l’objectiu de construir una genealogia femenina 

de la medicina: es tracta de recuperar i visibilitzar les antecessores. Cal remarcar que, a 

partir dels anys 70, amb la segona onada del feminisme, les historiadores comencen 

aquesta tasca per tal de revaloritzar el paper de la dona en tots els àmbits de la cultura i la 

ciència. Concretament també es comença a fer recerca historiogràfica en l’àmbit de la 

medicina occidental. En aquest sentit, és imprescindible tenir en compte els treballs, entre 

d’altres, de Teresa Ortiz (1999), Montserrat Cabré i Teresa Ortiz (2001), Maria Isabel Val 

Valdivieso, et al. (2004), Pilar Arrizabalaga et al. (2014).  

     Després de centúries de ser silenciades, al segle XX comença molt discretament la 

feminització de la ciència, tot i l’hostilitat de certa part de la comunitat científica. Tal com 

afirma Teresa Ortiz a Las mujeres y la actividad científica en los siglos XIX-XX: 

El sistema de géneros ha desarrollado durante siglos mecanismos para excluir a las mujeres, 
marginarlas a tareas administrativas o subordinadas y para negar la autoría de aquéllas que, 
a pesar de todo escribieron sobre ciencia, mediante el recurso a la acusación falsa de plagio, 
la negación de identidad, la atribución de la obra a un varón oculto tras un nombre de mujer o 
la simple apropiación de su trabajo. Todo ello ha permitido la construcción de una identidad 
profesional masculina para la ciencia, en tanto que realizada mayoritariamente por hombres, 
y sobre todo, conforme a valores, criterios e intereses masculinos. (1999, 6) 

     En definitiva, la ciència sempre ha estat escrita en masculí, i segons uns paràmetres 

adaptats a l’home. Tanmateix, algunes dones que arriben a la universitat són guardonades 

a principi d’aquest segle amb Premis Nobel, un reconeixement a la seva activitat 

investigadora. El Nobel es concedeix a persones que han destacat en física, química, 

fisiologia i medicina, literatura, foment de la pau i, des de 1969, en economia. A continuació 
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es farà un breu recorregut cronològic de les primeres dones científiques Premi Nobel per tal 

de remarcar els seus trets més característics. Val a dir que els primers premis s’atorguen a 

dones que treballen amb el seu marit o bé amb altres investigadors.  

     1903. Marie Curie (Varsòvia, 1867–Sallanches, 1934). La primera científica premiada 

amb un Nobel és Marie Curie dos anys després que es creés el guardó. L’any 1903 li és 

atorgat el Nobel de Física pel descobriment de la radioactivitat espontània i els fenòmens de 

la radiació. Aquest premi és compartit amb el seu marit Pierre Curie i Henri Beckerel.  

     1911. Marie Curie (Varsòvia, 1867–Sallanches, 1934). Curie rep un segon Nobel de 

Química vuit anys més tard de forma individual després de descobrir el radi i el poloni. 

	
Figura 1 Fotografia de Marie Curie. (n.d.). Consultat des de https://canalhistoria.es/wp-

content/uploads/2018/09/Madame-Curie-2.jpg 

     1935. Irene Joliot-Curie (París, 1897–1956). El tercer Nobel atorgat a una científica és 

a la filla de Marie i Pierre Curie, qui guanya el Nobel de Química el 1935 després de 

sintetitzar nous elements radioactius.  

	
Figura 2 Irene Jollot-Curie a la Universitat de Pensilvània (1921). [Fotografia]. Consultat des de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/5IghVHWzvjkjtOWTcprMF0/99f0823c582ade82595eee3dde213700/Ir
eneJoliotCurie_LIFE_asset5.jpg?w=861&fm=jpg&fl=progressive&q=90 
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     No obstant, cal remarcar que una dona no guanya un Nobel científic fins 20 anys 

després de ser concedit el segon, i aquest és compartit amb el marit de la física i 

matemàtica francesa.  

     1947. Gertha Theresa Radnitz Cori (Praga, 1896–Glendale, 1957). És la tercera en 

rebre un Nobel científic i és compartit amb el seu marit. L’austríaca de nacionalitat nord-

americana és la primera que el rep en el camp de la Medicina després d’estudiar el 

metabolisme dels hidrats de carboni i les funcions dels enzims del al teixit muscular.  

	
Figura 3 Fotografia de Gertha Theresa Radnitz Cori al laboratori. (n.d.). Consultat des de 

https://unabiologaenlacocina.files.wordpress.com/2015/12/cori-4.jpg 

 

     La presència femenina entre les persones científiques guardonades amb premis Nobel 

no augmenta de forma contínua, sinó amb el pas de les dècades. De fet, es produeix un 

canvi important als anys 70, dècada a partir de la qual hi ha més guardonades que des de la 

seva creació, i segueix creixent fins l’actualitat. A continuació es pot observar una llista de 

les dones que han obtingut un Nobel científic des de la segona meitat del segle XX fins 

l’última entrega, que té lloc el 2018. 
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     1963. Maria Göppert-Mayer (Katowice, 1906–San Diego, 1972). Guanya el Nobel de 

Física conjuntament amb Hans Jensen després de formular la teoria de l’estructura de les 

capes nuclears, un sistema de classificació dels nuclis atòmics i les seves propietats.  

	
Figura 4 Maria Göeppert-Mayer (1963). [Fotografia]. Consultat des de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Goeppert_Mayer#/media/File:Maria_Goeppert-Mayer.jpg 

     1964. Dorothy Crowfoot-Hodgkin (El Caire, 1910–Ilmington, 1984). Guanya el Nobel 

de Química al determinar l’estructura de la vitamina B12, així com d’altres substàncies 

biològiques a través de mètodes radiològics, concretament la cristal·lografia o difracció de 

raigs X. El seu interès per aquest mètode neix en la seva infantesa, i es tracta d’una 

projecte llarg, perquè tarda quatre anys per determinar l’estructura de la penicil·lina, vuit per 

determinar la de la vitamina B12, i 34 anys per determinar l’estructura de la insulina, la 

substància amb més àtoms de les que observa. 

	
Figura 5 Dorothy Hodgkin al seu laboratori (1964). [Fotografia]. Consultat des de 

https://cdn.britannica.com/59/21059-050-0F066C4E/Dorothy-Hodgkin-laboratory-1964.jpg 
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     1977. Rosalyn Sussman Yalow (Nova York, 1921–2011). Li és atorgat el Nobel de 

Fisiologia o Medicina juntament amb dos altres investigadors (la recerca de la qual es troba 

en la mateixa línia) a l’aplicar la tècnica de radioimmunoassaig per detectar concentracions 

molt baixes de substàncies biològiques en sang.  

	
Figura 6 U.S. Department of Veterans Affairs (n.d.). Susan Yalow al laboratori. [Fotografia]. Consultat des de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/5oiO7WwzwLWTCSig1twfuR/786aa4a3e238af6ef119152de791300f/
RosalynYalow_LIFE_asset01.jpg?w=453&fm=jpg&fl=progressive&q=90 

     1983. Barbara McClintock (Hartford, 1902–Huntington, 1992). Guanya el Nobel de 

Fisiologia o Medicina després d’estudiar la citogenètica del blat de moro, que li permet 

formular la teoria de la transposició genètica. La científica rep opinions hostils a les seves 

teories durant anys, però posteriorment presenta proves irrefutables i, arran de la seva 

extensa investigació, acaba sent guardonada amb el premi. 

	
Figura 7 American Philosophical Society Library (1947). Barbara McClintock al laboratori a Cold Spring Harbor 

[Fotografia]. Consultat des de https://cdn.britannica.com/s:700x450/19/151119-050-6AAFA850/Barbara-
McClintock-laboratory-Cold-Spring-Harbor-New-March-26- 
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     1986. Rita Levi-Montalcini (Torí, 1909–Roma, 2012). Guanya el Nobel de Fisiologia o 

Medicina després d’estudiar els factors del creixement juntament amb Stanley Cohen. 

Considera que si no hagués estat discriminada ni perseguida, no li hauria estat possible 

guanyar el guardó.  

	
Figura 8 Fotografia de Rita Levi-Montalcini. (n.d.). Consultat des de https://static.independent.co.uk/s3fs-

public/thumbnails/image/2013/01/04/20/obit2.get.jpg?w968 

     1988. Gertrude B. Elion (Nova York, 1918–Chapel Hill, 1999). Li és atorgat el Nobel de 

Fisiologia i Medicina juntament amb George Hitchings i James Black pel fet d’haver canviat 

el curs de la producció de fàrmacs, aconseguint que l’enfocament fos més racional i, per 

tant, més efectiu. Ellion comença a investigar de jove. Als 19 anys és llicenciada en 

química, i la disminució d’homes exercint després de la Segona Guerra Mundial li permet 

accedir a la recerca. És així com, malgrat no ser reconeguts els seus descobriments a nivell 

individual, 45 patents de medicaments essencials pel tractament de certes malalties 

contenen el seu nom. 

	
Figura 9 Gertrude B. Elion (1960). [Fotografia]. Consultat des de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/3l45h5vHmo1YQ7zvUDO9Hy/770d27517be4fa72283c60a09a5a2f18/
GElion_LIFE_asset29.jpg?w=861&fm=jpg&fl=progressive&q=90 
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     1995. Christiane Nüsslein-Volhard (Magdeburg, 1942–). Guanya el Nobel de 

Fisiologia o Medicina després de treballar amb embrions d’una espècie d’insectes 

anomenats drosòfiles, popularment conegudes com mosques de la fruita. A partir de la seva 

investigació identifica certs gens encarregats d’ordenar a les cèl·lules que es formi una nova 

mosca, de manera que la seva recerca permet entendre millor la funció dels gens en la 

formació d’un embrió de drosòfila. Així mateix, els descobriments de la bioquímica també 

tenen repercussió a nivell de l’ésser humà atès que permeten a la comunitat científica 

entendre millor la reproducció humana. 

	
Figura 10 Fotografia de Christiane Nüssein-Volhard. (n.d.). Consultat des de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/fotos/nusslein.jpg 

     2004. Linda B. Buck (Seattle, 1947–). Guanya el Nobel de Fisiologia o Medicina 

juntament amb Richard Axel, un neuròleg amb qui comença a treballar a la Universitat de 

Columbia després d’esdevenir doctora. L’any 1991 publiquen un estudi sobre receptors 

olfactius en ratolins, determinant que en tenen 1.000 aproximadament. El projecte dona pas 

a una investigació més extensa per descobrir el funcionament de l’olfacte en l’ésser humà, 

perquè és capaç de detectar més de 10.000 olors tot i tenir només 350 receptors 

aproximadament, poc més d’una tercera part dels que tenen els ratolins. Més endavant 

arriben a la conclusió que cada receptor és capaç de detectar múltiples olors, no només 

una. Després d’anys de recerca en els receptors olfactius l’equip format per Axel i Buck rep 

el premi Nobel pels seus descobriments en aquest camp. 
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Figura 11  Betsy, D. (2005). Linda Buck a Nova York. [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.historylink.org/Content/Media/Photos/Small/linda-b-buck-new-york-2005-betsy-devine.jpg 

     2008. Françoise Barré-Sinoussi (París, 1947–). És guardonada amb el Nobel de 

Fisiologia o Medicina juntament amb Luc Montagnier pels seus treballs amb el virus de la 

immunodeficiència humana. La recerca comença el 1982 amb una epidèmia que 

aparentment predomina entre els homes homosexuals. Dues setmanes després de 

descobrir-ho Barré-Sinoussi i el seu equip poden aïllar el virus causant de la malaltia. A 

partir de l’any 1983 es pot detectar el virus a través d’analítiques i, amb el descobriment 

d’una teràpia capaç de controlar la malaltia el 1996, patir la síndrome d’immunodeficiència 

adquirida o infecció pel virus d’immunodeficiència humana deixa de ser directament 

relacionat amb la mort, perquè passen a ser malalties cròniques però tractables. La 

científica francesa és conscient que no tothom té el mateix accés als medicaments capaços 

de controlar la malaltia, de manera que defensa a tothom qui la pateix i viatja a països 

africans i al sud-est asiàtic per reunir-se amb persones afectades i ajudar-les. 

	
Figura 12 Institut Pasteur (n.d.). Françoise Barré-Sinousi a la seva oficina a l'Institut Pasteur. [Fotografia]. 

Consultat des de 
https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/7rbRwX37riAmJNSwp8AALS/45b52f9fa5b5653878b29858ff653301/F

rancoiseBarre_Sinoussi_PASTEUR_asset02.jpg?w=861&fm=jpg&fl=progressive&q=90 
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     2009. Ada E. Yonath (Jerusalem, 1939–). Guanya el Nobel de Química el 2009 pels 

seus estudis sobre l’estructura i funció dels ribosomes. L’interès de Yonath pels ribosomes, 

però, comença molt abans, concretament als anys 70. Es centra en la biosíntesis de les 

proteïnes i treballa amb l’orgànul en qüestió, on es produeix aquest procés. A mitjans de la 

dècada dels 90 s’uneixen molts investigadors al projecte, i entre el 2001 i 2002 

s’aconsegueix representar per primer cop les dues subunitats del ribosoma bacterià en tres 

dimensions. Per tal d’arribar a aquesta fase és necessària la cristal·lografia, un mètode que 

permet passar els raigs X per l’estructura que investiguen sense danyar la seva estructura. 

És així com el Nobel que guanya Yonath és compartit amb Venkatraman Ramakrishann i 

Thomas A. Steitz, ambdós cristal·lògrafs reconeguts en la comunitat científica. 

	
Figura 13 Pelletier, M. (n.d.). Ada Yonath amb un equip de difracció de rajos X. [Fotografia]. Consultat des  de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/4Y7ttjbPLTN4U7e7dDqmTu/1d546b0ec9dc73f8f992cf397946cf0f/AY
onath_DISCOVERY_asset4.jpg?w=688&fm=jpg&fl=progressive&q=90 

     2009. Elisabeth E. Blackburn (Hobart, 1948–). Guanya el Nobel de Fisiologia o 

Medicina juntament amb Carol W. Greider i Jack W. Szostak perquè descobreixen que els 

telòmers i l’enzim telomerasa protegeixen els cromosomes. Prèviament a la recerca que 

dóna fama a l’equip, Blackburn descobreix l’enzim telomerasa amb Greider, qui a l’època és 

una doctoranda a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. La telomerasa és una part 

essencial per la divisió cel·lular i la replicació d’àcid desoxiribonucleic, motiu pel qual la 

investigació de les científiques dóna pas a projectes relacionats amb el tractament del 

càncer, l’esperança de vida humana, i el procés d’envelliment, entre d’altres. 
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Figura 14 Pelletier, M (n.d.). Elizabeth Blackburn amb un microscopi al laboratori Blackburn al Departament  de 

Bioquímica i Biofísica de la Universitat de Califòrnia a San Francisco. [Fotografia]. Consultat des de 
https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/4pK4t8nPsuPmFaMZpPZT6H/c11c199656e91db8353f0e803e2801d8

/EBlackburn_DISCOVERY_asset03.jpg?w=861&fm=jpg&fl=progressive&q=90 

     2009. Carol W. Greider (San Diego, 1961–). Greider és una de les components de 

l’equip de tres investigadors guanyadors del Nobel de Fisiologia i Medicina pel descobriment 

dels telòmers i l’enzim telomerasa com a protecció dels cromosomes l’any 2009, de manera 

que és guardonada per la seva investigació en aquest camp juntament amb Blackburn i 

Szostak 25 anys després del seu descobriment el 1984. En aquest temps Greider obté el 

seu doctorat en biologia molecular, rep una beca al Cold Spring Harbor Laboratory, i 

segueix treballant amb la telomerasa. 

	
Figura 15 Kirk, W. (2009). Carol Greider al seu laboratori a la Universitat John Hopkins. [Fotografia]. Consultat 

des de 
https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/2TSc1O6okd2vVKxjjVR13X/c6ffee8a6d21d9987d6ab0f0381024d5/C

arolGreider_DISCOVERY_asset4.jpg?w=688&fm=jpg&fl=progressive&q=90 

     2014. May-Britt Moser (Fosnavåg, 1963 –). Guanya el Nobel de Fisiologia o Medicina 

compartit amb Edvard Moser i John O’Keefe pels seus descobriments de cèl·lules que 

constitueixen un sistema de posicionament en el cervell. L’equip treballa amb rates i, al llarg 

de la investigació, es descobreixen un tipus de cèl·lules que creen una representació 

cognitiva de l’espai que envolta a l’ésser, de manera que permet a l’individu orientar-se en 

l’espai amb precisió perquè esdevé una espècie de Sistema de Posicionament Global 
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intern. Els científics publiquen un article del descobriment l’any 2005, i és gràcies a aquest 

que posteriorment arriben a identificar certes neurones, a més de determinar com funciona 

el sentit d’orientació del cervell i l’organització de la memòria. Cal remarcar que Moser es 

dedica a la investigació del cervell a nivell cel·lular durant dècades, fins i tot abans de 

formar un equip amb els seus companys. A més a més, ha de trobar un equilibri entre la 

vida laboral i familiar amb el naixement de les seves dues filles. 

	
Figura 16 May-Britt Moser al laboratori. (2017). [Fotografia]. Consultat des de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/65PS1CaBI47hjs5XlXG9Ld/a4d53361ad7569f47bdc2efdbe51cfc9/M
Moser_DISCOVERY_asset17.jpg?w=453&fm=jpg&fl=progressive&q=90  

     2015. Tu Youyou (Ningbo, 1930–). És guardonada amb part del Nobel de Fisiologia o 

juntament pels seus descobriments en referència a la teràpia contra la malària, mentre que 

l’altra meitat del premi el reben William C. Campbell i Satoshi Ömura pels seus 

descobriments en la teràpia en contra d’infeccions causades per un tipus específic de 

paràsits. Curiosament, és la primera científica xinesa en rebre un Nobel de categoria 

científica sense doctorat, grau en medicina, ni haver-se format a l’estranger. Tot i així, 

Youyou estudia farmacologia a la universitat, i més endavant aconsegueix trobar una cura 

tradicional per la malària a través de textos mèdics xinesos de dinasties com la Zhou i la 

Qing, entre d’altres. L’any 1971 aïlla un component actiu en una planta anomenada donzell 

i, després de certes proves a monos i ratolins, arriba la conclusió que és efectiu en contra 

de la malària. Actualment l’artemisina és un fàrmac utilitzat de forma comuna en contra de 

la malària, però a l’època resulta un descobriment revolucionari. Val a dir que la científica 

evita la fama en tot moment. 
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Figura 17 Mahmoud, A. (2015). Retrat oficial del Premi Nobel de Tu Youyou. [Fotografia]. Consultat des de 

https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/6Znfb66NiEVUoP2t09Mq7b/97afcde702f3eb0abbdadceec90a5887/Y
ouyouTu_LIFE_asset10_downsaved.jpg?w=1000&fm=jpg&fl=progressive&q=90  

 

     L’any 2018 es produeix un fet històric que marca la forma en la que es valora la posició 

de la dona en la ciència: és el primer any que s’atorga un Premi Nobel científic a més d’una 

dona. És més, en una entrevista a The Guardian, Arnold (21-X-2018) comenta que és 

remarcable i meravellós, a més de tractar-se del principi d’una corrent estable. Considera 

que és una bona idea suggerir als encarregats de nomenar els guanyadors dels Nobel que 

tinguin més en compte a les dones a les llistes de nominats, perquè és en aquests casos 

que la gent s’adona de la quantitat de dones brillants que hi ha. 

	
Figura 18 Elmehed, N. (2019). Il·lustració de les guanyadores del Premi Nobel de tots els camps 1901–2018. 

[Fotografia]. Consultat des de https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/all-women-infographic.jpg  

 

 

 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat 23 Curs 2019-2020 

     2018. Frances H. Arnold (Edgewood, 1956–). Guanya el Nobel de Química per la seva 

recerca en l’ús de l’evolució dirigida per tal de dissenyar enzims amb noves aplicacions. La 

carrera d’Arnold no comença amb la bioquímica, però. De fet, es llicencia en enginyeria i 

mecànica aeroespacial l’any 1979, i no és fins al cap de sis anys que obté el títol 

d’enginyeria química a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. A partir d’aquest moment, 

comença a utilitzar la tecnologia de l’àcid desoxiribonucleic per dissenyar nous enzims 

capaços de produir fàrmacs i altres substàncies químiques. Abans dels 40 anys Arnold 

desenvolupa una tècnica per optimitzar la química després d’adonar-se que la bioenginyeria 

és present a la naturalesa mateix. La científica aconsegueix crear certes mutacions 

d’enzims a l’adonar-se que pot utilitzar a favor seu l’evolució, de manera que aquesta 

tècnica encara s’utilitza avui dia. La guanyadora del Nobel afronta certs obstacles en la seva 

vida personal: a més de la mort de dos marits i un fill, ha hagut de lluitar contra el càncer de 

mama 

	
Figura 19 Adachi, N. (2018). Frances H. Arnold després de rebre el Premi Nobel al Stockholm Concert Hall. 
[Fotografia]. Consultat des de https://www.nobelprize.org/images/56608-landscape-medium-gallery-2x.jpg  

     2018. Donna Strickland (Guelph, 1959–). En tota la història dels Premis Nobel, només 

tres dones han guanyat el Nobel de Física, i Strickland és una d’elles per haver estat una 

pionera en el camp dels làsers. Comparteix el premi amb el francès Gérard Mourou, perquè 

l’equip publica un article l’any 1985 que explica el desenvolupament d’una tècnica 

anomenada chirped-pulse amplification. Aquesta permet generar pols òptics ultracurts i 

d’alta intensitat, i a l’actualitat s’utilitza en cirurgies oculars, mecanització industrial, i 

diagnòstic per la imatge en àmbits mèdics. En poques paraules, és una part essencial en 

instal·lacions làser d’altra potència, i és per això que s’atorga el Nobel als físics malgrat ser 

dècades després del descobriment. Convé destacar que en el moment en què Mourou i 

Strickland duen a terme la investigació, Strickland és una doctoranda de 22 anys, però 

s’uneix al laboratori de Mourou i junts demostren que la hipòtesis del darrer és certa. 

Tanmateix, un cop obtingut el doctorat, Strickland no obté una plaça fixa a la universitat, i 
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passen vuit anys abans no es dóna aquest fet. La científica ho atribueix a varis motius, entre 

els quals es troba el fet de casar-se amb Doug Dykaar l’any 1991. Considera que quan dos 

acadèmics es casen és difícil trobar una posició a la universitat per ambdós degut a la falta 

relativa de vacants. Al llarg de la història les dones es sacrifiquen per la carrera del seu 

marit, i aquest ha estat el cas de la científica. 

	
Figura 20 Discurs de Donna Strickland al Banquet Nobel al Stockholm City Hall. (2018). [Fotografia]. Consultat 

des de 
https://images.ctfassets.net/eqlypemzu8y5/3mlnFnMKeuBFB7MZCLTjfS/c50f0e3646bcd28834cc92e098744957/

AM_NobelWeek_0963_downsaved.jpg?w=1000&fm=jpg&fl=progressive&q=90  

	

1.2. La dona i la ciència a Catalunya 

La posició de la dona en la ciència ha estat ignorada des del principi dels temps i, de fet, 

malgrat les seves aportacions segles enrere, no és fins al segle XX que se li permet 

incorporar-se als sectors més qualificats del món laboral a nivell nacional i internacional.  

     A partir dels anys 80, després de la dictadura franquista, a l’Estat Espanyol es produeix 

un canvi important en referència al percentatge d’alumnes a les universitats segons el 

gènere (homes/dones) tot i tractar-se d’una xifra més baixa en graus de ciències i 

enginyeries. Cal remarcar que, actualment, més d’un 50% de l’alumnat són dones, una 

dada molt il·lustrativa d’aquesta transició que es dóna principalment a partir del 

postfranquisme. 

     Tenint en compte les dades anteriors es pot parlar de taxa de feminització com un 

indicador per tal d’estudiar la posició de les dones en l’educació i formació. A continuació es 

presenta un breu exemple del concepte actual de “feminització”. Segons les estadísques 

plasmades al llibre Las mujeres y la actividad científica en los siglos XIX-XX (1999), de 

Teresa Ortiz. Resultat d’un buidatge de dades obtingudes per organismes oficials espanyols 
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com l’INE, entre els cursos 1990-91 i 1994-95, revelen que el percentatge de dones 

matriculades a medicina incrementa un 4.99%, passant de ser un 56.81% a un 61.80. La 

quantitat de dones en graus com per exemple les enginyeries també augmenta i, de fet, a 

una major velocitat, incrementant un 5.16%. Malauradament, però, el percentatge resultant 

és d’un 23.68%, poc més d’una tercera part del percentatge de dones en medicina. A més a 

més, al tenir en compte altres titulacions tals com farmàcia, arquitectura, entre d’altres, la 

taxa de feminització és molt menor, i l’increment és de 1.54% en branques científiques i 

tecnològiques (es passa d’un 52.2% a un 53.74%).  

     Fins als segles XIX-XX la presència de les dones en el camp de la medicina és 

pràcticament inaudita fora de les llevadores. Es deu al fet que no tenen accés als estudis de 

medicina pròpiament dits. No és fins a finals del segle XIX que es dóna un augment 

progressiu de la seva presència en el món cultural i científic. Malgrat aquesta evolució que 

ha resultat en una majoria de dones llicenciades en els últims anys, hi ha càrrecs que 

encara són “d’homes”. 

     Deixant la contemporaneïtat, val a dir que es daten algunes metgesses a la Corona 

d’Aragó al llarg de la Baixa Edat Mitjana, ja que se’ls atorga un permís especial i acaben 

destacant com a llevadores, moltes d’elles jueves. El prestigi d’algunes és tan rellevant que 

atenen a més d’una reina de la Corona d’Aragó. De fet, es coneix el nom d’una cirurgiana 

reial que viu al llarg del segle XIV, l’anomenada Cahut de València.  

     D’altra banda, s’ha documentat casos al segle XV en els que s’esmenta que aquestes 

dones no han rebut una formació pròpiament dita ni posseeixen cap tipus de titulació, motiu 

pel qual al segle següent segueixen exercint majoritàriament de llevadores únicament. Tot i 

així, prenen importància entre els segles XVI i XVIII, quan consta per primer cop al registre 

parroquial “ser llevadora” com a professió femenina. 
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2. LA DONA I LA MEDICINA A CATALUNYA A PARTIR DEL 
SEGLE XIX FINS A LA GUERRA CIVIL 

Ara no sorprèn ningú que hi hagi doctores en tots els centres sanitaris i en totes les 
especialitats, però al segle XIX i la primera meitat del segle XX les dones van haver de 
superar molts obstacles per poder accedir a l’exercici de la medicina (Bruguera M., 2003) 

No és fins a finals del segle XIX que comencen a aparèixer les primeres metgesses 

llicenciades, moment en què les titulacions han estat reglamentades i, amb moltes 

dificultats, aconsegueixen matricular-se les primeres alumnes a les universitats.  Tanmateix, 

hi ha casos en què algun catedràtic com per exemple Joan Giné i Partagàs facilita, en certa 

manera, l’entrada de les dones al món de la medicina quan els permet estar al seu servei.  

     A Catalunya, la primera dona en acabar la carrera de medicina és Elena Maseras i 

Ribera, qui malgrat començar els estudis 1872, no pot realitzar l’examen de llicenciatura fins 

sis anys després perquè el govern no li cedeix el permís. És així com les primeres dones en 

rebre el títol de metgesses són Dolors Aleu i Riera i Marina Castells i Ballespí l’abril del 

1882, mes en què s’examinen per obtenir la llicenciatura amb cinc dies de  diferència entre 

l’una i l’altra.  

     Les primeres llicenciades de medicina reben el grau de doctores cinc mesos després de 

realitzar l’examen que els permet exercir. Presenten la seva tesis a principis d’octubre i la 

defensen amb tres dies de separació. 

     Les primeres universitàries no segueixen els mateixos camins un cop finalitzada la 

carrera. Tal com s’ha esmentat anteriorment, Elena Maseras realitza l’examen de 

llicenciatura. Malgrat tot, a diferència de les altres dues universitàries s’inicia en el procés de 

doctorar-se i no l’acaba. Prèviament comença estudis de magisteri, i a l’obtenir bons 

resultats en unes oposicions, decideix dedicar-se a l’educació en comptes d’emprendre una 

carrera professional en el món de la medicina. D’altra banda, tant Dolors Aleu com Marina 

Castells exerceixen de metges. Les tres dones esmentades moren joves, però, dues d’elles 

abans dels seixanta anys i, en el cas de Marina Castells, poc després de fer-ne 31 arran 

d’una complicació en l’embaràs. 
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Figura 21 Corbella, J; Domènech, E. (2003). Taula englobant les dates més importants de les vides de les tres 

primeres universitàries. [Fotografia]. Consultat des de 
https://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/viewFile/44900/54667  

     A la taula de Corbella, J; Domènech, Edelmira. (2003), es poden trobar les dates en les 

quals es produeixen fets significants a la vida de les tres primeres universitàries tals com el 

seu naixement, l’any en què acaben els seus estudis, el moment que poden llicenciar-se, i 

la seva mort, entre d’altres [vegeu figura 21]. És important remarcar la poca separació entre 

el dia en què les llicenciades reben el permís per realitzar l’examen tot i haver iniciat els 

estudis de medicina amb uns cinc anys de diferència entre Maseras  i Castells.  

 

2.1. Elena Maseras i Riera (Vila-seca, 1853 – Maó, 1905) 

     Filla de metges, Elena Maseras decideix estudiar medicina un cop acabat el batxillerat 

l’any 1872. Té dos germans més joves, Agustí Alfons i Miquel, que emprenen el mateix 

camí, però el cas de Maseras és diferent del d’ells, perquè en el moment de la seva 

matriculació es converteix en la primera dona matriculada a la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Barcelona. La seva condició d’estudiant, però, no és com la dels homes pel 

fet que, per accedir a la universitat, ha de sol·licitar un permís al rei Amadeu de Savoia. 

Aquest li és atorgat en forma de Reial Ordre, que estableix que les dones poden estudiar 

una carrera universitària, però en règim privat i sense dret de poder assistir a classe.  
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Figura 22 Únic retrat que es coneix d’Elena Maseras publicat a la revista “D’ACÍ D’ALLÀ”. (1919). [Fotografia]. 

Consultat des de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Elena_Maseras.jpg  

     Cal remarcar la importància que té el professor Narcís Carbó en la carrera d’Elena 

Maseras. Carbó segueix els passos del seu pare de jove i es converteix en militar, però més 

endavant decideix estudiar Medicina a Madrid. Rep múltiples distincions al llarg de la seva 

vida, a més d’exercir certs càrrecs d’importància en diverses associacions i publicar 

monografies sobre temes mèdics. Entre les múltiples distincions que rep, Carbó és nomenat 

catedràtic en Terapèutica i Matèria Mèdica l’any 1864 per la Universitat de Barcelona, i és 

onze anys més tard que és el primer a admetre a una dona a les seves aules l’any 1875.  

	
Figura 23  de Cidón, F. (n.d.). Retrat del catedràtic Narcís Carbó i Aloy. [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.galeriametges.cat/Upload/Imatges/2/5/6/2569.jpg 

     Segons Betsabé Garcia (2010, 70-73), la primera vegada que Maseras assisteix a classe 

és el setembre de 1875, tot i que dubta entre presentar-se a l’aula o no. Preveu que els 

alumnes es riuran d’ella i no la respectaran ni tractaran com a igual. Després d’acordar-ho 

amb el seu germà, té intenció de parlar amb el professor encarregat abans de classe per tal 

de fer-li saber que no hi anirà i disculpar-s’hi. Maseras explica el seu neguit a Narcís Carbó, 

que és en aquell moment és un dels docents més prestigiosos de la facultat per tots els 

reconeixements que ha rebut anteriorment. Però són temps en què les matricules han 
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passat a ser únicament ordinàries i cal assistir a l’aula, de manera que, si no es compleix 

aquest requisit, no es té dret a examinar-se posteriorment i, per tant, no és possible 

llicenciar-se.  

     El Dr. Carbó es mostra inflexible en la seva decisió. És per aquest motiu que la presenta 

per primer cop als seus companys a l’hora de comprovar l’assistència a classe passant 

llista. Tothom es sorprèn i creu que és un error, però el professor aclareix la situació i 

anuncia que hi haurà una alumna a l’aula. Tot i així, la reacció incrèdula i la burla dels 

universitaris no s’allarga massa, perquè contràriament al que s’havia imaginat Maseras, la 

noia és ben rebuda per la resta d’estudiants, que l’aplaudeixen quan Carbó acaba de 

presentar-la.  

     En un primer moment, el catedràtic indica a Maseras un lloc concret on ha de seure. De 

fet, García (2010) escriu que “El Dr. Carbó li mostrà la cadira que havia fet preparar vora de 

la tarima, per prudència, perquè no se sap mai... I la sessió començà” (p.72). No 

s’especifica per quin motiu escull el lloc en qüestió, però és necessari tenir en compte que a 

la societat de l’època és insòlita i revolucionària l’assistència d’una dona a la universitat, i 

encara més la seva presència en una aula com qualsevol altre alumne de la institució. 

     L’experiència de Maseras com a estudiant de medicina és plena de felicitacions per part 

dels seus companys i d’una part considerable del professorat. Arriba a considerar que 

aquests la poden ajudar en un futur per tal de promoure la seva carrera professional com a 

metgessa. Malgrat l’èxit a la universitat, però, Maseras acaba la carrera l’any 1878 i sol·licita 

fer l’examen de llicenciatura. És a partir d’aquest moment que la jove estudiant presenta 

més d’una al·legació, però el Ministeri d’Instrucció Pública tarda més de 3 anys en concedir-

li el permís per fer l’examen. 

     En un diari madrileny fins i tot s’esmenten les dificultats que es presenten a Maseras a 

l’hora d’obtenir el permís per fer l’examen de llicenciatura en un diari madrileny [vegeu figura 

24]. El fragment en qüestió, “Noticias y curiosidades” (8-VI-1879). El Amigo, afirma: 

La señorita dona María Elena Maseras, que ha seguido la carrera de medicina en Barcelona, 
encuentra ahora dificultades para recibir la Licenciatura. Esto no debería ocrrir, desde el 
momento en que se la consintió matricularse en el primer año de los estudiós médicos; 
además de la conveniència que hay en favorecer la cultura nitelectual de la mujer, y en 
proporcionar a ésta cuantos medios son necesarios para concurrir al sostenimiento de su 
hogar, que pesa harto a menudo sobre ella sola  
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Figura 24 Bibilioteca Virtual de Prensa Histórica (n.d.). Imatge del diari El Amigo, publicat a Madrid. [Fotografia]. 

Consultat des de 
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=4&path=2182757&presentacion=pagin

a 

     Maseras aconsegueix l’autorització el juny del 1882 i s’examina l’octubre del mateix any, 

obtenint uns resultats excel·lents. Durant el temps en què s’espera per poder arribar a ser 

llicenciada, però, estudia Magisteri i posteriorment esdevé mestra. Aquest canvi és degut al 

fet d’haver hagut d’afrontar nombrosos obstacles burocràtics anteriorment, i és així com 

Maseras decideix no fer el doctorat. Comença una nova etapa per la ja llicenciada, que no 

exerceix de metgessa, sinó que enfoca la resta de la seva carrera al món de l’ensenyament. 

     Com comenta García (2010, 150), Maseras aprova les oposicions el 3 de novembre de 

1883 i passa a ser Mestre Superior de Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Maseras cobra un 

sou de 916 pessetes l’any, motiu pel qual no viu amb cap privilegi. Tot i no dedicar-se a allò 

que estudia en un principi, és conscient que ha donat pas a una generació de dones que 

podran llicenciar-se a la universitat, i s’adona que ha de trobar la manera d’estar en un lloc 

des d’on poder transformar el món per tal d’aconseguir una educació igualitària. 
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     Més endavant es trasllada a Maó, una ciutat menorquina on és mestra de la primera 

escola pública de nenes. L’arribada de Maseras a Maó és anunciada al diari polític d’avisos 

i notícies La Mañana, així com la seva tasca docent com a professora de l’escola en qüestió 

[vegeu figura 25]. Al fragment en qüestió, “Noticias locales” (1-XII-1890). La Mañana, es 

comenta que “Ha llegado a Mahón la nueva maestra de  la 1ª escuela pública de niñas Dª 

María Elena Maseras Ribera, profesora en medicina y cirugía y publicista distinguida”. 

	
Figura 25 Bibilioteca Virtual de Prensa Histórica (n.d.). Imatge del diari La Mañana, publicat a Palma de Mallorca 

[Fotografia]. Consultat des de 
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=1&path=1119535&presentacion=pagin

a  

     Un cop instal·lada a l’illa, Maseras no es dedica únicament a l’ensenyament, sinó que 

també comença a escriure per un diari local anomenat El Pueblo, on els articles que publica 

tracten diverses temàtiques íntimament relacionades amb la higiene femenina en base als 

seus coneixements com a metgessa, però també aborda els àmbits de la cultura i l’oci. 

     Amb els anys Maseras pren importància a l’illa, és admirada pels seus companys de 

feina i esdevé una dona exitosa amb una bona carrera, fins al punt que a finals del segle 
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XIX li és atorgat un document oficial de la Inspecció d’Educació on se li agraeix el seu 

esforç i dedicació, que resulten en uns resultats satisfactoris.  

     L’any 1904 Maseras accepta impartir una conferència en el si de l’Extensió Universitària 

perquè és una dona formada i reconeguda en el seu entorn, a més de ser adient que sigui 

ella qui parli sobre la higiene i l’educació en les dones. La conferència de Maseras es titula 

“La higiene y la educación de la mujer”, i el públic es mostra respectuós i atent quan la 

imparteix a l’Ajuntament de Maó el 25 de maig de 1904. Garcia (2010) escriu: 

La miraven amb els ulls esbatanats, amb el respecte que feia la mestra d’escola que ara els 
parlava com un metge, possiblement sense ser conscients que allò era un fet històric, perquè 
Helena Maseras, un cop més, esdevenia la primera dona que impartia una conferència en el 
si d’un programa d’Extensió Universitària (p.182). 

     Actualment és habitual que una dona parli en públic en un àmbit acadèmic, però 

Maseras és la primera en impartir una conferència a l’esdeveniment en qüestió, i resulta un 

acte revolucionari a l’època perquè no s’ha vist anteriorment. 

     La primera universitària pateix una malaltia cardíaca malgrat la que procura seguir 

treballant i escrivint sense que afecti la seva rutina, però arriba un punt que no li és possible. 

Maseras mor a Maó el 4 de desembre de 1905, i és aquest mateix dia que el diari El Bien 

Público (4-XII-1906) publica una nota necrològica anunciant la seva mort: 

Esta mañana ha fallecido en esta ciudad dona María Elena Maseras Ribera, doctora en 
medicina y cirugía y profesora de la primera escuela pública de niñas de esta ciudad.  

La finada contaba con generales simpatías, siendo muy querida por sus bellas cualidades y 
su vasta ilustración, que ha demostrado en los quince años que ha ejercido su magisterio en 
esta población. 
Cursó la carrera de medicina en la Universidad de Barcelona, con notable aprovechamiento y 
recibió en Madrid el grado de doctora con la calificación de sobresaliente. El Bien Público (4-
XII-1906), p.3 

 

2.2. Martina Castells i Ballespí (Lleida, 1852 – Barcelona, 
1884) 

Martina Castells prové d’una família de metges com Elena Maseras i, de fet, en conforma la 

tercera generació juntament amb els seus germans Frederic, Camil i Rossend. Tot i ser una 

dona avançada en el seu temps, ha de superar més obstacles que un altre estudiant de 

medicina abans d’esdevenir metgessa pel simple fet de no ser home. D’altra banda, al llarg 

dels seus anys a la universitat, un dels germans de Castells mor ofegat al riu Segre. 
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     Deixa els estudis als 8 anys i se’n va a casa d’uns oncles a Zumaia, un poble del País 

Basc, per curar-se d’una malaltia que pateix, anomenada oftàlmia. Un cop allà aprèn basc 

en poques setmanes, i a causa d’un conjunt de fets que condicionen la seva salut, la jove 

dedica tot el temps a escriure, especialment poesia. 

     Després de la Revolució del 1868 es produeix un canvi molt important en la vida de 

Martina Castells. Gràcies al nou govern les dones poden estudiar carreres científiques i la 

Restauració imposa l’obligatorietat d’assistir a classe. De fet, segons García (2010, 48), la 

noia decideix que vol ser metge dos anys abans de començar batxillerat, perquè vol seguir 

la tradició familiar, com els seus germans. És així com Castells torna als estudis i acaba el 

batxillerat a l’Institut de Lleida, a més d’ingressar a la Facultat de Medicina de Barcelona el 

setembre del 1877.  

     Un cop allà coincideix amb Elena Maseras i Dolors Aleu, dues dones que també estudien 

medicina. Tanmateix, Castells coneix el cas Maseras abans de matricular-se a la universitat, 

curiositat que comenta a la seva família quan li arriba la notícia quan aquesta es difon. La 

noia fa la carrera en quatre cursos, amb 14 excel·lents, 16 notables i vuit premis 

extraordinaris al currículum. Tot i que abans d'acabar els estudis de llicenciatura, comença a 

fer gestions amb Madrid per evitar problemes i retards a l’hora d’obtenir el títol. De fet, 

dirigeix una instància al ministre de Foment, l’encarregat dels assumptes d’instrucció 

pública. A més a més, Castells denuncia que el Congrés dels Diputats i d’altres organismes, 

s’evadeixin del fet que les dones puguin fer el doctorat. 

     Un cop acabats els estudis sol·licita l’examen de llicenciatura de Medicina el 20 de juny 

de 1881 juntament amb Dolors Aleu, però no obté el permís fins al 4 d’abril de l’any 

següent. S’examina els dies 20 i 25 d’abril del 1882 i la qualificació final que obté és 

d’aprovat.  

     A diferència de Maseras, Martina Castells completa el curs per obtenir el doctorat, i és el 

9 d’octubre del 1882, quan la ja llicenciada és doctora amb la tesi Educación física, 

intelectual y moral que debe darse a la mujer para que contribuya en grado máximo a la 

perfección y la dicha de la Humanidad a Madrid, concretament al Colegio de San Carlos.  
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Figura 26 Alviach. (1882). Retrat de Martina Castells acabada de doctorar a Madrid l’octubre de l’any 1882. 

[Fotografia]. Consultat des de http://www.galeriametges.cat/Upload/Imatges/5/8/6/5865.jpg  

     La tesi que redacta i presenta Castells és, segons diaris de l’època, reivindicativa de 

l’educació de la dona, a més de l’evolució d’aquesta per a la història, entre d’altres. El 

catedràtic d’Anatomia a Barcelona i de Patologia General a Madrid Josep Letamendi 

apadrina la doctoranda i, coneixent-la d’anys enrere, considera que la noia està 

predestinada a ser metgessa a causa de la seva família. 

     El llicenciat opina sobre l’entrada de les dones a la universitat i a la medicina en general 

en una glossa del diari El Globo (15-XI-1882): 

Tócame, pues, a mí el arduo paso de resolver el conflicto; es decir, instalar a la mujer 

española en la cátedra más viciosa de las facultades, y de realizarlo solo, sin más fuerza ni 

recursos valederos que la cariñosa adhesión de mis discípulos, sin la cual no sé imaginarme 

catedrático 
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Figura 27 Portada del diari madrileny il·lustrat polític, científic i literari El Globo el 15 novembre de 1882. (1882). 

[Fotografia]. Consultat des de 
https://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/images/2018/02/21//2018022109531169133.jpg  

     És important ressaltar que en cap moment és oblidat que Castells és una dona. Cal 

remarcar que, a més de presentar-se-li dificultats prèviament, el Tribunal que avalua la tesi 

de la doctoranda decideix no abraçar-la pel fet de ser una dona.  

     Tal com s’ha esmentat anteriorment, Castells és present a la premsa i és esmentada a 

diversos diaris, motiu pel qual es fa ressò del seu èxit quan obté el doctorat. Més endavant 

la jove es dedica a la Pediatria per consell de Letamendi. Castells escriu alguns articles 

pediàtrics publicats a Gaceta Médica tals com  Procedencia del recto en el niño i  

Tratamiento de la compresión de la caròtida, però mor el dia 21 de gener de 1884 als 31 

anys a causa d’una nefritis que pateix durant l’embaràs.  

     Les revistes Independencia Médica i Gaceta Médica Catalana, entre d’altres, referencien 

la seva mort quan se’n fa ressò l’any 1884. 

En la madrugada del dia 21 del corriente falleció en Barcelona, la simpática e inteligente 
doctora en Medicina, doña Martina Castells de Constantí. El Eco de Valls (2-I-1884). 

     Fragment de la necrològica publicada a El Eco Guixolense (27-I-1884): 

El lunes de esta semana, falleció en Barcelona á la temprana edad de 25 años, la distinguida 
señora Doña Martina Castells de Oonstantí, pri- mera doctora en Medicina y Cirujía qu3 ha 
habido en España […]. 
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2.3. Dolors Aleu i Riera (Barcelona, 1857 – 1913) 

Dolors Aleu és filla d´una família burgesa de Barcelona. L’any 1874 comença el primer curs 

de carrera a la Facultat de Medicina. Aquest fet trenca amb els motlles socials, morals i 

intel·lectuals de l’època, pel fet que la dona és considerada útil exercint un paper únicament 

domèstic. Aleu va a la universitat amb dos escortes que li posa el seu pare, Joan Aleu, 

doctor en farmàcia, cap de la Policia Municipal, tinent d'Alcalde de Barcelona i Governador 

General de Catalunya. 

	
Figura 30 Retrat de Dolors Aleu i Riera (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.galeriametges.cat/Upload/Imatges/1/0/103.JPG   

Figura 28 Necrològica de la mort de Martina 
Castells al diari El Eco Guixolense (27-I-1884). 

[Fotografia]. Consultat des de 
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat 

Figura 29 Necrològica de la mort de Martina 
Castells al diari El Eco de Valls (24-I-1884). 

[Fotografia]. Consultat des de 
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat 
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     Acaba els estudis de Medicina a Barcelona el 1879 amb un expedient que és brillant. Cal 

remarcar un fet extraordinari sobre aquesta dona, i és que al quart curs de carrera publica 

un llibret de 34 pàgines titulat Consejos a una madre. Sobre el regimen, limpieza, vestidos, 

sueño, ejercicio y entretenimiento de los ninos. 

     Tot i així, sol·licita l’autorització per realitzar l’examen de llicenciatura el 1880, i no és fins 

l’abril del 1882 que rep el permís. Es troba amb la mateixa situació a l’hora de llegir la seva 

tesi De la necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de la 

mujer, però acaba superant l’oposició del rector de la Universitat de Madrid. Posteriorment, 

llegeix la seva tesi en aquesta mateixa, ja que només es poden llegir tesis doctorals a la 

Universitat de Madrid.  

 

 

     Anys enrere Joan Giné i Partagàs és influent en la carrera d’Aleu, perquè la motiva 

perquè no deixi els estudis i segueixi la carrera fins acabar-la. És així com Aleu li dedica la 

tesi, la qual acaba sent publicada a la revista La Independencia Médica l’any 1883. 

	

Figura 31 Portada de la tesi de Dolors Aleu. (1883). [Fotografia]. Consultat 
des de https://scbcientifics.iec.cat/pubimg/cientifics/1412593680-

aleuirieratesisjpg.jpg  
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Figura 32 Retrat de del catedràtic Joan Giné i Partagàs que apareix a l'Orla del Curs 1897-1898 de la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelona. [Fotografia]. Consultat des de 
http://www.galeriametges.cat/Upload/Imatges/8/5/858.jpg 

     L´any 1885, Dolors Aleu crea junt amb Clotilde Cerdà i Bosch la “Academia para la 

Ilustración de la Mujer”, institució on fa de professora d’Higiene Domèstica. Aleu 

s’especialitza en ginecologia i medicina infantil. Val a dir que exerceix la medicina amb molt 

d’èxit durant 25 anys. De fet, té una consulta a la Rambla Catalunya número 31 amb una 

clientela que és en la seva majoria femenina. 

     A més a més, Aleu exerceix com a metgessa a la Casa de Caritat, un lloc on hi ha 

infants que até de manera periòdica. La metgessa és la primera dona que entra a la Societé 

Française d’Hygiene, societat que l'accepta com a membre associat estranger. 

     Es casa amb Camil Cuyàs, amb qui té dos fills. El més petit, Camil Cuyàs i Aleu, mor als 

21 anys de tuberculosi pulmonar al llarg dels seus anys com a alumne intern a la Facultat 

de Medicina de Barcelona. 

     Segons Farreras (2018), la família Aleu considera que la metgessa no supera la pèrdua 

del seu fill i pateix el que avui dia s’anomenaria depressió. És així com no torna a exercir i 

mor el dia 19 de febrer de l’any 1913 als 56 anys. 
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Figura 33 Esquela de Dolors Aleu publicada al diari La Vanguàrdia. (1913). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.galeriametges.cat/Upload/Imatges/1/0/105.jpg 

	

2.4. Les primeres metgesses dels temps moderns 

Les tres pioneres catalanes són seguides d’una llarga llistes de noies que estudien medicina 

al llarg del segle XX fins la Guerra Civil, moment en què es produeix un canvi en les 

necessitats de l’assistència i l’organització. S’inclou a Dolors Lleonart i Casanovas dins 

d’aquest grup pel fet que cursa la carrera més tard que les primeres metgesses. Tot i així, hi 

ha molts aspectes a destacar de la seva carrera professional que mereixen ser reconeguts. 

     Dolors Lleonart i Casanovas (Gualba, 1866 – Barcelona, 1936). Dolors Lleonart és 

una estudiant excel·lent des de petita, fins al punt que se’n fa ressò a més d’un diari. Acaba 

la Secundària abans dels 14 anys i immediatament comença a estudiar Medicina a la 

Universitat de Barcelona, on segueix destacant per sobre de la resta d’alumnes. En acabar 

la carrera el 1886 rep premis i una menció honorífica, i un any més tard esdevé doctorada 

en Medicina a Madrid a l’edat de 19 anys. Quan torna a Barcelona s’hi estableix i es casa, 

però sempre és coneguda com una pionera amb opinions i títols equiparables als d’un 

home, un fet inaudit a l’època. 
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Figura 34 Retrat d'estudi de Dolors Lleonart i Casanovas. (1907). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fotografies.php?icod=GFF#  

	

     Francesca Fontova i Rosell (Lleida, 1877 – Avilés, 1961). Fontova és la primera 

metgessa lleidatana. Ha d’esperar tres anys per aconseguir el permís per accedir a la 

Universitat atès que una circular de la Direcció General d’Instrucció Pública del 1893 li ho 

impedeix. Tot i així, persisteix fins que el Ministeri d’Instrucció l’autoritza. Cal remarca que el 

seu pare escriu un text on denuncia els problemes que pateix la seva filla malgrat tenir un 

excel·lent expedient acadèmic.  

     Trinitat Sais i Plaja (La Bisbal de l’Empordà, 1878  – Barcelona, 1933). Sais és la 

primera metgessa gironina dels temps moderns, a més de ser la primera dona en inaugurar 

el curs va inaugurar el curs al Col·legi de Metges de Barcelona al 1914. Aquesta metgessa 

va ser Trinitat Sais (1878-1933), considerada com la primera metgessa gironina dels temps 

moderns. Sais va pronunciar la conferència d’obertura “La ignorancia de la mujer en los 

conocimientos de higiene y puericultura como primera causa de la mortalidad infantil”. 

     Teresa Campañà i Cassi (Barcelona, 1889 – 1978). Campañà s’ha d’esperar dos anys 

abans no li és atorgat el títol de llicenciada en Medicina i Cirurgia, però és important 

recordar que la catalana és una de les primeres dones en tenir l’oportunitat d’ampliar els 

seus estudis a l’estranger. 

     Teresa Bracons i Gasset (1904 – 1988). L’època que Bracons estudia medicina no n’és 

una en què l’aula és un lloc per a dones. De fet, l’alumna és exclosa a classe, perquè té 

l’obligació de seure lluny dels seus companys i sortir de l’aula si es tracten temes referents a 

l’anatomia o patologia urogenital o les malalties venèries. Tanmateix, la metgessa es 

doctora amb un excel·lent Cum Laude i la seva carrera professional és exitosa. 
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     Ignacia Salvans i Casas (Lleida, 1906 – Barcelona, 1970). Juntament amb Bracons, 

ella i Salvans són les úniques dones a la facultat a l’època. Es llicencia en medicina el 1928 

amb un excel·lent i la seva carrera és molt exitosa, a més de llicenciar-se en Farmàcia el 

1964. 

     Cecília Marín i Gratacós (Banyoles, 1903 – Barcelona, 1959). Marín és una dona que 

en aquell moment té una gran carrera per endavant. És la primera metgessa gironina 

col·legiada. Obté de mèrit una Medalla d’Or a l’ingressar a la Real Acadèmia de Medicina 

després de treballar sobre l’epidèmia estreptocòccia de l’any 1935 juntament amb el seu 

marit. Malauradament, la parella és acusada de voler intoxicar les aigües de Barcelona amb 

l’esclat de la Guerra Civil, algú els denuncia, i són empresonats. Al llarg de la seva estada 

de set mesos a la presó la metgessa contreu una malaltia que resulta en la seva mort a 

l’edat de 56 anys. Tot i així, un cop alliberada até institucions sanitàries alemanyes a 

Barcelona.  

     Francesca Casaponsa i Suñol (Castellfollit de la Roca, 1906 – La Bisbal d’Empordà, 

1990). Francesca Casaponsa és la primera col·legiada a Girona a exercir al medi rural. 

Metgessa a la Bisbal d’Empordà, la seva posició li permet fer interinitats als pobles dels 

voltants. És així com també esdevé una de les primeres dones a opositar com a Metge 

Titular, aconseguint la seva plaça a Cruïlles–Sant Sadurní. Manté la posició fins la jubilació, 

però cal ressaltar que quan realitza les oposicions només es contempla com a tractament 

utilitzar “Don” (aquestes proves no són destinades a dones). 

     Germanes Maria Lluïsa Quadras-Bordes (Barcelona, 1898 – 1989). Maria Lluïsa 

Quadras  ha de lluitar contra la seva família i els seus mestres, que intenten treure-li del cap 

la seva vocació. Malgrat tot, l’octubre de 1921 obre la seva pròpia consulta especialitzada 

en malalties de la dona “sense operar” al carrer Santa Anna de Barcelona. Compagina la 

seva carrera amb la beneficència i és una pionera en la lluita contra les toxicomanies.  

     Pilar Corrons i Cabal (Barcelona, 1912 – 2001). Pilar Corrons aconsegueix la plaça de 

directora de la Casa de Repòs Infantil de Tiana. És important tenir en compte que la primera 

meitat del segle XX és una etapa en què cal ser molt valenta per ser metgessa, sobretot 

durant la Guerra Civil i després d’aquesta, motiu pel qual cal ressaltar el mèrit de Corrons 

d’haver aconseguit el càrrec en qüestió. Un cop en la posició que se li assigna descobreix 

greus irregularitats administratives que causen perjudicis en el benestar dels infants. Quan 

ho denuncia a les autoritats pertinents és conscient que pot patir represàlies per part dels 

responsables, però posteriorment es crea un tribunal popular expressament per tractar el 
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cas, i ella defensa allò que denuncia fermament. Finalment, aconsegueix fer els canvis 

necessaris perquè tot funcioni correctament. 

     Júlia Corominas i Vigneaux (Barcelona, 1910 – 2011). Corominas és metge de 

guarderies de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra civil, però quan aquesta acaba 

es troba en una situació complicada al ser reprimida, i acaba exiliant-se a l’Argentina. Anys 

després, el 1944, torna a Catalunya i enfoca la seva carrera a la salut mental dels infants. 

És la introductora de la psicoanàlisi al país, a més de ser reconeguda amb la Creu de Sant 

Jordi de la Generalitat el 1997. 
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3. CINC METGESSES CATALANES DELS ÚLTIMS 50 ANYS 

Amb la finalitat de presentar panoràmicament les dones i la medicina a Catalunya durant 

cinc dècades, a partir de criteris generacionals i professionals d’especialització, s’han 

escollit cinc metgesses catalanes, de diferents edats, que exerceixen en diferents àmbits de 

la medicina i que han seguit recorreguts professionals divergents. S’han entrevistat seguint 

una línia de preguntes similars adaptades a cada perfil. Per tal de formular-les ha calgut 

consultar diferents fonts primàries (entrevistes, articles especialitzats, articles de premsa, 

etc.) que han permès realitzar unes entrevistes adaptades a cada cas, però que alhora 

permeten obtenir una visió general de la medicina en femení avui dia.  

	

3.1. Carme Valls i Llobet 

Carme Valls i Llobet, política i metgessa catalana, neix al barri de Gràcia de Barcelona el 21 

de maig de l’any 1945. Es trasllada a l’Eixample, al carrer Bailèn, als voltants dels quatre o 

cinc anys, moment en què comença a estudiar en una escola de monges anomenada 

Divina Pastora en el seu moment (actualment rep el nom de La Mare del Diví Pastor).  

	
Figura 35 Carme Valls-Llobet. (2019). [Fotografia]. Consultat des de 

https://statics.ccma.cat/multimedia/jpg/7/6/1551762044167.jpg  

     Filla de pare metge, es matricula a la Universitat de Barcelona l’any 1962, on és 

delegada del seu curs i participa en la fundació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 

Universitat de Barcelona. Segons Valls (2019), un dels motius pels quals estudia medicina 

és per vocació, però: 

Diria que va ser per una influència familiar. El meu pare era cirurgià cardiovascular, i en l’època 
que no hi havia mitjans de transport com a tal. Quan hi havia una urgència, jo l’acompanyava. Ho 
vaig fer des dels nou anys aproximadament, anant per tot Catalunya amb ell. Com que la meva 
mare em deia que parlés amb el meu pare per tal que no s’adormís, un cop acabada la urgència 
ell me l’explicava, i jo vaig arribar a la conclusió que arribar a temps era molt important en la seva 
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professió. En el cas del meu pare la seva feina era vocacional, i en el meu també, però tinc clar 
que hi va haver una forta influència del meu pare. (Valls, C., comunicació personal, 4 de 
setembre de 2019). 

     Un cop és a la universitat s’adona que es tracta d’una canvi radical respecte allò que 

coneix i ha viscut anteriorment, ja que sempre ha rebut una educació amb bases religioses. 

Es llicencia l’any 1968, moment en què escull pediatria i va a la clínica Nen Jesús de 

Sabadell, el primer hospital pediàtric del moment. 

     A la seva època no existeix el MIR, i és així com decideix formar-se un parell d’anys a 

l’hospital esmentat anteriorment. Després d’atendre el cas d’una nena amb una malaltia 

difícil de detectar s’adona de la importància de les hormones al cos, i passa a estudiar 

endocrinologia a Madrid, on assisteix a l’Escola Iberoamericana d’Endocrinologia durant tres 

anys. Al llarg d’aquest període treballa simultàniament per tal de pagar-se els estudis. 

     Més endavant comença a implicar-se en l’estudi de les diferències de gènere en la salut, 

fins al punt que esdevé membre d’una Organització no Governamental anomenada Centre 

d’Anàlisis i Programes Sanitaris l’any 1983. Tres anys després s’aconsegueix que es dugui 

a terme el primer Congrés d’Angiologia Mèdica i Qualitat de Vida. A més a més, 

l’especialista en endocrinologia comença a fer recerca comparativa entre les malalties 

d’homes i dones partint del cicle menstrual i les malalties autoimmunes que són de 

predomini femení. 

     És presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI, i l’any 1999 entra al Parlament de 

Catalunya pel Grup Socialistes Ciutadans pel Canvi fins l’any 2006. Segons Valls (2019) 

entra al Parlament amb una perspectiva de gènere clara, i participa en política per canviar la 

situació, un fet que pot dur a terme perquè la seva posició li permet intentar legislar a través 

d’interpel·lacions. 

     Valls ha estat professora a la Universitat de Barcelona de l’assignatura Dones i homes: 

epidemiologia de les diferències. S’ha impartit aquesta assignatura perquè considera que 

cal una visió de gènere a les universitats, però és un tipus de formació que només es pot 

adquirir en forma de màsters posteriors de gènere i salut. 

     L’especialista en endocrinologia no exerceix com a metgessa a un hospital. Ressalta que 

en la seva època als hospitals els seus companys consideren que el ritme al que passa 

consulta no és l’adequat. Al dedicar un període de temps més llarg que ells a fer-ho, 

decideix buscar-se un espai propi. Actualment té una consulta privada al carrer Bailèn, a 

Barcelona. 
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     Valls ha participat en diferents congressos sobre la salut femenina, a més de formar part 

d’una xarxa d’unes 500 metgesses i personal sanitari a nivell espanyol que té per objectiu 

visibiitzar a les dones professionals de la salut des de l’any 1992. D’altra banda, ha rebut 

reconeixements tals com la Medalla de la Universitat de València com a impulsora de la 

medicina des de la perspectiva de gènere. 

	
Figura 36 Carme Valls recollint la Medalla de la Universitat de València en mans de 

la rectora Mª Vicenta Mestre. (2018). [Fotografia]. Consultat des de 
https://www.uv.es/recursos/fatwirepub/ccurl/17/728/Valls-7.jpg  

     Pel que fa a la seva obra, en destaca Mujeres, Salud y Poder, un llibre publicat el 2009 

que fa un recorregut per la invisibilitat del cos, les patologies i riscos als que s’afronta la 

salut de les dones. En referència al paper de dones en la història de la medicina, de la 

repressió i l’exclusió de les que han estat i són víctimes, Valls també publica Mujeres 

Invisibles l’any 2006. Així mateix, la metgessa ha publicat articles tals com La menstruación: 

de la invisibilidad a la abolición (2006) i ha col·laborat amb metgesses com per exemple la 

Dra. Pilar Arrizabalaga, nefròloga de l’Hospital Clínic de Barcelona. El resultat de la 

col·laboració amb la darrera és l’article Mujeres médicas: de la incorporación a la 

discriminación (2005).  

	
Figura 37 Font pròpia (2020). Portada del llibre Mujeres, Salud y Poder, de Carme Valls. 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat 46 Curs 2019-2020 

3.2. Marina Geli i Fàbrega 

Marina Geli i Fàbrega neix a Sant Gregori l’any 1958. Va l’escola pública de la mateixa 

localitat i posteriorment assisteix a l’institut públic de Girona Vicenç Vives. Comença 

medicina a la Universitat de Barcelona l’any 1975, concretament l’any de la mort del general 

Francisco Franco. És per aquest motiu que el seu record de les classes els dos primers 

anys de carrera són diferents a les d’una estudiant d’uns altres temps, perquè es tracta 

d’una etapa de transició en què s’intenta recuperar la democràcia. Geli (2019) considera 

que estudia medicina per vocació, però que hi ha implicades fortes influències familiars: 

Des de petita jugava “a metges”, sempre havia volgut ser metgessa. La meva mare era 
llevadora i infermera, i el meu pare veterinari. Era un factor familiar, però també vocacional. 
No en tenia cap dubte, estava totalment convençuda que volia ser metgessa i que ho seria. 
En aquest cas no considero que fos fruit de l’atzar. Segurament l’ambient hi va influir malgrat 
no haver-hi metges a la meva família per cap de les dues bandes, ni paterna ni materna. La 
meva mare segurament va influir pel fet de ser una llevadora i infermera molt rural que havia 
fet molts parts a domicili, i a qui acompanyava. 

	
Figura 38 Fotografia de Marina Geli i Fàbrega. (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://mon.uvic.cat/udivulga/files/2018/02/Marina-Geli-300x300.jpg  

     Al llarg de la seva residència està a l’Hospital Clínic, però passa els estius a l’Hospital 

Santa Caterina de Girona amb el Dr. Viladiu. S’especialitza en medicina interna i treballa 

com a adjunta a l’Hospital Josep Trueta de Girona entre els anys 1981 i 1989, tot i que 

acaba tractant malalties infeccioses principalment. El seu objectiu és esbrinar els tipus 

d’infeccions que el propi hospital genera, tot i que també tracta malalties com, per exemple, 

la sida i la tuberculosi.  

     En aquells temps, Geli pensa que sempre exercirà de metgessa assistencial, però hi ha 

elements com la investigació de la sida que canvien la seva vida professional. Amb 

l’activisme comunitari que promou per intentar prevenir la malaltia i altres qüestions 
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generals culminen amb la seva entrada a la política com a regidora de l’Ajuntament de Sant 

Gregori dins de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, posició que ocupa del 1984 

al 1992. 

     L’any 1995 passa a ser diputada al Parlament de Catalunya, i el 2003 és nomenada 

consellera de Salut fins al desembre de 2010. En aquesta etapa pren decisions que tenen 

un impacte directe en el dia a dia de molta gent, en especial el de les dones. Entre aquestes 

decisions s’inclou la facilitació d’anticoncepció d’emergència als cap i l’inici d’interrupcions 

voluntàries de l’embaràs fins a les vuit setmanes als centres de salut. 

     Actualment es dedica a l’àmbit universitari, d’estudi i de recerca i és coordinadora del 

Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

des del 2016. 

     A més de rebre el premi Federació Farmacèutica 2018 per la seva trajectòria 

professional de col·laboració amb la professió farmacèutica, Geli és nomenada directora 

general de la FESS el 2019. 

	
Figura 39 Marina Geli, guanyadora del Premi de la Federació Farmacèutica. (2018). [Fotografia]. Consultat des 

de https://mon.uvic.cat/udivulga/files/2019/01/Marina-Geli.png  

     Cal remarcar el fet que la llicenciada realitza una conferència el 17 de gener de 2019 a 

l’Hospital d’Olot anomenada La mirada de gènere i els sistemes de salut. Segons un article 

publicat a la pàgina web de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (2019): 

Al llarg de la conferència, Marina va reflexionar sobre la feminització del sistema sanitari: des 
de la històrica de la professió infermera i de tècnic auxiliar d'infermeria a l'increment del 
nombre de metgesses. Així, va destacar qüestions com què aporta la mirada femenina al 
sistema de salut o quins canvis organitzatius genera la feminització. 
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Figura 40 Marina Geli a la conferència a l'Hospital d'Olot. (2019). [Fotografia]. 

Consultat des de 
https://www.uvic.cat/sites/default/files/styles/image_960x650/public/sites/all/images/

marina.jpg?itok=hS2X9NS6  

3.3. Vicky Fumadó i Pérez 

Vicky Fumadó i Pérez neix a Barcelona l’any 1959. Primerament estudia a l’escola Molina i 

després al Col·legi Alemany. Es matricula a la Universitat de Barcelona l’any 1977, on es 

llicencia el 1983. Fumadó (2019) comenta que escull medicina per vocació i també per 

influències familiars: 

Una mica les dues coses. Sempre m’ha agradat molt el món dels nens. Quan tenia 12 anys jo ja 
deia que estudiaria medicina i que treballaria amb nens a l’Àfrica. El meu pare era pediatra, i la 
veritat és que jo estava molt unida amb ell. Va ser el primer de la família en fer pediatria, també li 
agradaven molt els nens. No sé si va ser per la seva influència o pel simple fet que érem molt 
similars, ell i jo. (Fumadó, V., comunicació personal, 4 de juliol de 2019) 

	
Figura 41 (n.d). Vicky Fumadó. Consultat des de 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Especialistas/fumado-
perez-victoria-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg 
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     Al llarg de la carrera s’enfronta a certs obstacles. Val a dir que a quart i cinquè es queda 

embarassada, el qual afecta la seva experiència universitària perquè alguns professors no 

tenen en compte la seva condició. És més, quan dóna a llum a la seva filla coincideix amb 

un examen de cirurgia i se l’ha de perdre. Malauradament, el professor la força a repetir 

l’assignatura en comptes de guardar-li la nota del primer parcial i concedir-li presentar-se a 

l’examen un altre dia. 

     Tot i els obstacles la llicenciada acaba la carrera i fa un màster en pediatria tropical arran 

del seu interès per les adopcions. És així com se’n va a treballar a Àfrica uns anys i torna a 

Catalunya l’any 2000, quan té l’oportunitat de crear una unitat de referència de pediatria 

tropical i patologia importada a l’Hospital Sant Joan de Déu. A més a més, es doctora l’any 

2004, i és especialista en processos d’adopció. 

     Actualment Fumadó treballa com a pediatra especialista vinculada a projectes a nivell 

internacional amb l’objectiu d’estudiar zones endèmiques de malalties transmissibles i no 

controlables. També ha realitzat estades puntuals a l’estranger per promoure tres projectes 

de nutrició, maternitat segura, i l’ús d’aliments terapèutics. D’altra banda, col·labora en un 

projecte que s’està duent a terme per tal d’implantar un protocol a nivell nacional que 

afavoreixi als menors no acompanyats en termes d’atenció sanitària i de salut mental. 

 	
Figura 42 Vicky Fumadó a Mabesseneh el febrer de 2019. (2019). [Fotografia]. Consultat des de 

https://sierraleonehsjdbcn.files.wordpress.com/2019/04/110059ce-283d-4d14-a7c0-746b4fe29585-x1000.jpg  
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3.4. Mireya Cabral i Salvadores 

Mireya Cabral i Salvadores és pediatra de l’Institut Català de la Salut al Centre d’Atenció 

Primària de Manlleu. La metgessa és néta de l’exili. Neix a Mèxic l’any 1964 després de 

l’emigració dels seus avis del seu país natal a causa de la Guerra Civil. 

	
Figura 43 EAP Santa Eugènia (2019). D’esquerra a dreta: Sílvia Burgaya i Mireya Cabral el febrer de 2019. 

[Fotografia]. Consultat des de https://pbs.twimg.com/media/DzSeRdVWsAAjN2X.jpg  

     El pare de Cabral és canari, i aproximadament a l’any de vida de l’actual metgessa, la 

seva família es trasllada a les Illes Canàries, més concretament a Las Palmas. És també el 

lloc on estudia primària. 

     En començar medicina es trasllada a Barcelona, perquè és filla de mare catalana i uns 

dels seus avis viuen a Catalunya. És així com comença la carrera a la Universitat Autònoma 

de Barcelona i a Sant Pau i es llicencia l’any 1988. Cabral (2019) comenta les raons que 

l’empenyen estudiar medicina: 

Va ser per diverses coses, vocacional d’entrada no, no és el meu cas. Tinc una tieta anestesista i 
segurament m’ha influït, però recordo que a l’acabar COU i triar, vaig sentir que volia treballar 
amb persones i ajudar-les. A més, m’agradaven molt les ciències i volia estudiar una carrera que 
ajuntés certs factors, tenia clar que no volia que fos de lletres, i per tant vaig acabar escollint 
medicina. (Cabral, M., comunicació personal, 4 de juliol de 2019). 

     Després dels estudis universitaris fa el MIR i es converteix en resident de pediatria a 

l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Un cop acabada la residència decideix començar a 

treballar a l’Hospital de Vic perquè hi ha més oportunitats laborals fora de Barcelona. Més 

endavant passa a treballar al Centre d’Atenció Primària de Manlleu, on encara exerceix avui 

dia de metgessa de família. 

     De la carrera professional de Cabral cal ressaltar l’estudi que elabora juntament amb un 

equip del Servei d’Atenció Primària a Osona i la Unitat de Farmàcia de la Gerència de 
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Catalunya que dóna importància a la necessitat d’utilitzar un test ràpid per tal de 

diagnosticar certes malalties que afectes la faringe i les amígdales. El test en qüestió podria 

tenia un impacte considerable en la població, perquè regularia la prescripció d’antibiòtics, de 

tal manera que la tendència dels bacteris a resistir-se a aquests tipus de fàrmacs es 

reduiria. 

 

3.5. Susana Rives i Solà 

Susana Rives i Solà neix als Estats Units l’any 1970 durant una estada que hi fan seus 

pares. Creix a Barcelona i cursa primària i secundària en aquesta mateixa ciutat. La 

metgessa comença la universitat l’any 1988, una etapa en què s’ha d’esforçar molt, però 

que també recorda amb afecte. Rives (2019) explica: 

Els meus pares eren metges, i un dels meus avis també, de manera que la influència familiar 
va ser important. Tanmateix, de nena ja m’agradaven les ciències en general, especialment 
la biologia i la medicina. És cert, però, que ho vaig viure de molt a prop. (Rives, S., 
comunicació personal, 27 de juny de 2019). 

 
Figura 44 Susana Rives (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Especialistas/rives-sola-susana-hospital-sant-joan-
deu-barcelona.jpg  

     Es llicencia en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l’any 1994 i fa la 

residència a l’Hospital Clínic, on s’especialitza en Hematologia i Hemoteràpia. L’any 2000 

comença a treballar com a metge especialista del Servei d’Hematologia i Oncologia 

Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on compatibilitza l’atenció 

assistencial amb la recerca. 
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     Al llarg dels anys fa estades d’unes setmanes als Estats Units, concretament al Saint 

Jude Children’s Research Hospital i el Children’s Hospital of Philadelphia els anys 2001 i 

2014 respectivament. 

     Tot i així, es centra en la leucèmia limfoblàstica aguda pediàtrica i les leucèmies 

Philadelphia positiva pediàtriques, a més d’esdevenir doctora per la Universitat de 

Barcelona el 2013 per la seva tesi Caracterització clínica i factors pronòstics en subgrups de 

pacients pediàtrics amb leucèmia limfoblàstica aguda amb alt risc de recaiguda.  

     Esdevé membre del comitè de desenvolupament de protocol del tractament de la 

leucèmia limfoblàstica aguda de la Sociedad Española de Hematología y Oncología 

Pediátrica l’any 2013 i del comitè sobre el tractament i diagnòstic de l’anèmia de cèl·lules 

falciformes de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica l’any 2010. 

     Recentment se l’ha reconegut perquè coordina el grup de treball de la Sociedad 

Española de Hematología y Oncología Pediátrica del registre de la leucèmia mieloide 

crònica Philadelphia positiva, a més d’haver liderat l’equip que ha desenvolupat la teràpia 

amb limfòcits T-CAR, capaç de tractar la leucèmia limfoblàstica efectivament. 

 
Figura 45 La Dra. Susana Rives té consulta amb el pacient a qui ha tractat amb la teràpia amb limfòcits T-CAR i 

la seva mare a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. (2019). [Fotografia]. Consultat des de 
https://www.consalud.es/uploads/s1/95/91/25/paciente-pediatrico-nino-cura-leucemia-sant-joan-deu-hospital-

barcelona.jpeg 
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4. LA FEMINITZACIÓ DELS ESTUDIS DE MEDICINA A 
CATALUNYA 

A Catalunya hi ha vuit universitats que imparteixen el grau en Medicina. Anteriorment s’ha 

descrit el recorregut d’algunes de les tres primeres metgesses catalanes i s’ha remarcat que 

en el seu moment la seva decisió d’estudiar medicina es considerà un cas insòlit. Tot i així, 

al llarg dels anys s’ha donat una feminització en aquest camp, fins al punt que a l’actualitat 

hi ha més dones que homes estudiant a les facultats de medicina arreu de Catalunya.  

     Tot seguit es presenten les universitats que ofereixen estudis de Medicina a Catalunya 

per ordre cronològic de la seva fundació. Es posa l’atenció en els percentatges dels 

estudiants a les facultats de medicina catalanes segons el seu gènere. 

 

4.1. Universitat de Lleida 

La primera Facultat de Medicina de la corona d'Aragó i la quarta de la Península Ibèrica és 

creada a Lleida l'any 1300 pel rei Jaume II. Tot i així, Felip V la dissol el 1717 amb el Decret 

de Nova Planta després de la Guerra de Successió. Tal com s’explica a la secció d’història 

de la Facultat de Medicina de la pàgina web de la Universitat de Lleida, durant el període 

anterior a la seva dissolució s’hi produeixen certs fets considerablement rellevants com, per 

exemple, les primeres disseccions de cadàvers de la Península, la primera autòpsia legal i 

el primer llibre de salut pública escrit per Jaume d'Agramunt a la fi del segle XIV. 

     Comença la reinstauració de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida el curs 

1977-1978 quan la demanda d’estudiants que volen accedir al grau és molt alta, de manera 

que es converteix en una extensió per desviar una part dels que volen estudiar a la 

Universitat de Barcelona. El curs següent es compta amb un edifici propi al carrer Anselm 

Clavé, però, més endavant, es creen els primers laboratoris d'investigació, una biblioteca i 

un petit estabulari. A finals de la dècada dels anys 80, es dóna el condicionament dels 

locals cedits per l'Institut Català de la Salut a la Universitat com per exemple l'Hospital 

Arnau de Vilanova (1988), a més de construir-se el 1990 l’edifici central als terrenys del 

recinte de l’Hospital Provincial, que actualment rep el nom d’Hospital de Santa Maria. 

     No és fins el 2008, però, que es crea una nova àrea docent amb una metodologia 

europea i es construeix el centre de recerca Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
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Fundació Doctor Pifarré, que dóna lloc a unes instal·lacions necessàries per tirar endavant 

projectes d’actualitat. 

     La Facultat de Medicina és formada principalment per dos espais on es desenvolupa 

l’activitat docent. La seu central és a l’Hospital de Santa Maria, on s’imparteixen els primers 

cursos de Medicina, entre d’altres graus.  

	
Figura 46 Hospital Santa Maria, Lleida. (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/imatges-FM/UNITAT-DOCENT-MEDICINA.jpg  

     A la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, però, s’imparteixen els 

cursos superiors del grau de Medicina. A l’edifici annex d’aquesta unitat docent hi ha 

l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, on, a més de la unitat administrativa, hi treballen 

la majoria dels grups de recerca que en formen part. D’altra banda, els centres d’assistència 

primària de Lleida també són part de la formació dels estudiants del grau de Medicina. 

	
Figura 47 Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/imatges-FM/UNITAT-DOCENTS-ARNAU.jpg  

     La Universitat de Lleida publica el curs 2018-2019 la memòria del curs, on consta el 

percentatge de dones que estudien un grau a la universitat. De 11.002 estudiants de grau, 

màster i doctorat de la universitat, un 79% són de grau. Dins d’aquest col·lectiu, 
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aproximadament un 57% del total són dones, tot i que es remarca el fet que hi ha notables 

diferències segons la titulació i el centre. Tanmateix, no consta el percentatge d’estudiants 

homes o dones desglossat per graus, de manera que no es pot conèixer quin és el 

percentatge concret al grau de Medicina. D’altra banda, es pot deduir que la taxa de 

feminització es troba en la línia de les altres universitats catalanes, perquè segons un estudi 

sobre demografia mèdica realitzat a nivell espanyol per la Organización Médica Colegial de 

España el 2017, la presència femenina a les facultats de medicina a nivell espanyol supera 

el 70%. 

	
Figura 48 Organización Médica Colegial de España (2017). Gràfica representant el percentatge de feminització 

a les facultats de medicina a Espanya. [Fotografia]. Consultat des de 
https://www.comcadiz.es/sites/default/files/demografia_medica_2017_.pdf  

	

4.2. Universitat de Girona 

La Universitat de Girona comença a impartir classes amb el nom d’Estudi General l’any 

1572 a un lloc ara conegut com l’edifici de les Àligues. Això es deu al fet que, anys enrere, 

concretament el 1446, el rei Alfons el Magnànim permet que a Girona s’atorguin títols de 

gramàtica, retòrica, filosofia i teologia, a més de dret i, de fet, medicina. Tot i així, amb el 

Decret de Nova Planta (1717) es clausura la universitat, i no és fins al segle XIX que es 

reprenen les primeres classes.  

     Al llarg del segle XX comencen les iniciatives per instaurar estudis universitaris a Girona, 

fins que el 1991 es crea la Universitat de Girona, i els 25 anys posteriors resulten en un 

augment de l’alumnat, a més d’una intensificació de la recerca i un ampliació en la oferta de 

graus. 

     El grau de Medicina en concret, però, es comença a impartir el curs 2008-2009 al 

Campus Girona Centre. És important remarcar que la metodologia utilitzada a la Universitat 

de Girona es caracteritza per ser innovadora i centrada en l’estudiant, de manera que el 
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nombre de places és considerablement menor al disponible a altres universitats. El nombre 

orientatiu de places és de 80 alumnes de nou ingrés cada any i s’utilitza l’Aprenentatge 

Basat en Problemes, una metodologia que fomenta el treball en equip perquè es basa en la 

discussió en petits grups de situacions o cassos clínics.  

	
Figura 49 Facultat de Medicina al Campus Girona Centre de la Universitat de Girona (n.d.). [Fotografia]. 

Consultat des	de https://static2.udg.edu/uploads/sic_fotos/ed_centre.jpg  

     Al llarg de la carrera els estudiants de Medicina fan un aprenentatge específic en un 

medi clínic per tal d’adquirir certes competències. Aquest es realitza no només a l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, sinó també en altres hospitals comarcals i 

centres sociosanitaris i d’atenció primària de la demarcació de Girona i comarques 

properes.  

	
Figura 50 Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (2018). [Fotografia]. Consultat des de 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/novetats/img/hospital_girona.jpg_162
7004506.jpg   

     A les memòries de curs de la Universitat de Girona no consta el percentatge d’estudiants 

homes o dones al grau de Medicina al llarg dels anys en què aquest ha estat impartit, ni 

d’aquells matriculats, ni dels alumnes de nou ingrés. Tanmateix, es dedueix que la taxa de 
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feminització es troba en la línia de les altres universitats catalanes, perquè, tal com s’ha 

comentat anteriorment, segons un estudi sobre demografia mèdica realitzat a nivell 

espanyol per la Organización Médica Colegial de España el 2017, la presència femenina a 

les facultats de medicina a nivell espanyol supera el 70%. 

 

4.3. Universitat de Barcelona 

Al segle XIX, la primera universitat que fa disponible aquest grau a Catalunya és la 

Universitat de Barcelona l’any 1843. Es construeix la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut amb seu al carrer del Carme al transformar el Col·legi de Cirurgia fundat per Pere 

Virgili unes dècades abans, concretament el 1760. És de fet perquè és la primera en oferir 

el grau de Medicina que quatre de les cinc metgesses entrevistades (Valls, Geli, Rives i 

Fumadó) cursen els seus estudis en aquesta universitat.  

     Actualment és una de les facultats més valorades de l’Estat espanyol i també a escala 

professional, a més d’estar dividida en tres campus diferenciats: Campus Clínic, Campus 

Bellvitge i Campus Sant Joan de Déu. 

  

            

Figura 51 Campus Ciències de la Salut de 
Bellvitge (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.ub.edu/portal/documents/4493882/51
72032/bellvi+campus.jpg/ba29eeb2-7892-15fd-

4edd-b97c7f9c8213?t=1526987794221  

Figura 52 Campus Clínic – August Pi i 
Sunyer (n.d.). [Fotografia]- Consultat des de 
https://www.ub.edu/portal/documents/44938
82/5231722/clinic.jpg/88de9eb2-066f-481c-

f77c-ad038da0a0bb?t=1526988102152  
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Figura 53 Campus docent de Sant Joan de Déu (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.ub.edu/portal/documents/4493882/5231766/Sant+Joan+de+deu.jpg/605ae12a-cb9c-0c47-ab03-
3a1d63f21ed2?t=1526988518809  

     Cal remarcar que la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és integrada per unitats 

de formació i recerca que permeten la gestió eficient dels ensenyaments dels diferents 

campus. Les unitats de formació i recerca de Medicina al Clínic i a Bellvitge són dues de les 

cinc que formen aquest sistema. 

     Des del portal d’estadístiques de l’àmbit acadèmic de la Universitat de Barcelona ha 

estat possible obtenir les dades estadístiques més rellevants sobre la matrícula d’estudiants 

a la Universitat de Barcelona els últims 10 anys.  

     La taula a continuació [vegeu figura 54] és una representació dels alumnes de nou ingrés 

a la Universitat de Barcelona distribuïts per sexe i també per curs, més concretament des 

del curs 2009-2010 fins el 2019-2020. A més a més es calcula el percentatge d’homes i 

dones que es matriculen cada any, tot i que no hi ha aquest tipus d’informació sobre cursos 

anteriors al 2009. 
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Evolució d’estudiants de nou ingrés a Medicina a la Universitat de Barcelona 
Cursos Total Dones % Homes % 
2009-10 227 162 71,37% 65 28,63% 
2010-11 291 197 67,70% 94 32,30% 
2011-12 306 219 71,57% 87 28,43% 
2012-13 208 143 68,75% 65 31,25% 
2013-14 226 145 64,16% 81 35,84% 
2014-15 219 153 69,86% 66 30,14% 
2015-16 352 273 77,56% 79 22,44% 
2016-17 298 225 75,50% 73 24,50% 
2017-18 354 258 72,88% 96 27,12% 
2018-19 293 215 73,38% 78 26,62% 
2019-20 303 221 72,94% 82 27,06% 

Total/Mitjana 3.077 2.211 71,42% 866 28,58% 
Figura 54 Universitat de Barcelona (2019). Taula reflectint els alumnes de nou ingrés a Medicina a la Universitat 
de Barcelona distribuïts per sexe i per curs entre els anys 2009-2019 amb dades provisionals obtingudes el 12 

de novembre de 2019. [Taula de dades]. Consultat des de 
http://www.ub.edu/dades_academiques/estadistiques/graus.php?F=6  

     Entre el curs 2009-2010 i el curs 2019-2020 s’han matriculat al grau de Medicina a la 

Universitat de Barcelona un total de 3.077 alumnes, 2.211 dels quals són dones i 866 

homes. La mitjana d’alumnes matriculats al grau de Medicina a aquesta mateixa universitat 

entre el Campus Bellvitge i el Clínic és d’uns 280 alumnes cada any aproximadament, 

exceptuant algun any en què han estat 200 o fins i tot més de 350. Clarament, però, 

s’observa una majoria de dones en aquest grau. 

     Tot i així, Geli (2019) afirma que en començar la carrera el 1975, any de la mort del 

general Francisco Franco, la quantitat d’alumnes a primer de carrera era d’uns 1.000 

aproximadament. A més a més, al llarg de l’estada de Geli a la universitat i, més 

concretament entre primer i segon, es van fer molt poques classes i hi havia molts més 

homes que dones. D’altra banda, és important recordar que, segons Valls (2019), hi ha 

hagut una evolució espectacular en aquest aspecte, perquè ara és just al revés a la seva 

època, en què l’alumnat era format per un 15% dones i la resta homes.  

     En els anys representats a la taula (2009-2019) el percentatge de dones al grau de 

Medicina es manté entre el 65-75% aproximadament amb petites variacions, tot i que la 

mitjana és d’un 71,42% dones i un 28,58% homes. Cal remarcar que l’any en què es 

matriculen menys dones és el 2013 amb un 64,16% respecte del total, mentre que el rècord 

històric de matriculacions femenines a Medicina de la Universitat de Barcelona és el 2015, 

en què les dones al primer curs conformen un 77,56% de l’alumnat. 
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4.4. Universitat Autònoma de Barcelona 

La Universitat Autònoma de Barcelona compta amb més de 50 anys d’història: comença a 

impartir la Llicenciatura de Medicina el curs 1968-1969 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. Dos anys després inicien les classes a Bellaterra i, més concretament, a la Facultat de 

Ciències, tot i que no és fins el 1973 que la Facultat de Medicina té un edifici propi. 

Actualment la Facultat de Medicina d’aquesta universitat s’estructura en sis unitats docents 

disperses geogràficament. A la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques s’hi 

imparteixen els cursos preclínics, mentre que les altres cinc són Unitats Docents 

Hospitalàries on es desenvolupen els cursos clínics. 

     A la Unitat Docent de Ciències Bàsiques Mèdiques, trobada al Campus Bellaterra, 

s’ensenya la docència bàsica. Aquesta inclou la preclínica i prehospitalària, de manera que 

les instal·lacions inclouen aules, laboratoris, la biblioteca de la facultat, i altres serveis, entre 

d’altres. 

	
Figura 55 Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques al Campus Bellaterra (n.d.). [Fotografia]. Consultat des 

de https://www.uab.cat/Imatge/414/289/UDCMB,0.jpg  

     A la Unitat Docent Sant Pau, esmentada anteriorment per ser el lloc on s’inicia el grau de 

Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona el 1968, s’hi imparteixen els estudis 

d’aquest mateix grau a partir del tercer curs, a més de diversos estudis de postgrau. 
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Figura 56 Unitat Docent Sant Pau a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.uab.cat/Imatge/596/690/UDSantPau.jpg  

     Malgrat no ser denominada Unitat Docent Sant Pau dècades enrere, Cabral (2019), 

estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona i més concretament a Sant Pau. La 

metgessa comenta que a la seva promoció (1982-1988) ja hi ha la mateixa quantitat 

d’homes i dones al grau aproximadament, però que el personal docent és majoritàriament 

format per homes. 

     La Unitat Docent Vall d’Hebron comença a rebre alumnes el curs 1971-1972, moment en 

què aquests són de tercer curs. Actualment s’hi imparteixen els estudis de grau de Medicina 

a estudiants també de tercer curs. 

	
Figura 57 Unitat Docent Vall d’Hebron (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://www.uab.cat/Imatge/515/882/UD-Vall-Hebron.jpg  

     La Unitat Docent que actualment rep el nom Parc Salut Mar es localitza a l’Hospital del 

Mar, a la Barceloneta. Aquest rep els primers alumnes de quart i cursos més elevats el curs 

1973-1974. Avui dia s’hi cursen estudis de Medicina de primer a cinquè curs, tot i que també 

s’hi imparteixen els estudis del grau de Fisioteràpia a partir del segon curs. Cal remarcar 

que el 2008-2009 es comença a oferir el grau de Medicina conjuntament amb la Universitat 
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Pompeu Fabra a l'Hospital del Mar. És per aquest motiu que les estadístiques que fan 

referència als estudiants cursant Medicina en aquest campus seran presentades 

individualment més endavant. 

	
Figura 58 Unitat Docent Parc Salut Mar a l’Hospital del Mar (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

https://live.staticflickr.com/1638/25310315025_4e71289477_b.jpg	

     Una dècada després d’iniciar-se les classes a l’Hospital del Mar (curs 1973-1974), 

específicament entre els anys 1983-1984, es comença a impartir la docència d’una part del 

tercer curs a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, fins al punt que s’incorpora tot el 

currículum clínic el curs 1987-1988 i esdevé un Hospital Universitari dins la Unitat Docent de 

l’Institut Català de la Salut. A l’actualitat és la Unitat Docent Germans Trias i Pujol, una de 

les tres que s’encarrega de forma rotatòria, juntament amb les unitats docents Vall d’Hebron 

i Sant Pau, de la docència del primer semestre del tercer curs del grau de Ciències 

Biomèdiques. 

	
Figura 59 Agencia Captura (2017). Unitat Departamental Germans Trias i Pujol a l’Hospital Universitari Germans 

Trias i Pujol. [Fotografia]. Consultat des de https://goo.gl/maps/9C3bWYF6Pteagt6p9  
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     La docència a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell comença el curs 2008-2009, moment en 

què s’imparteix a alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona que cursen tercer o 

més. Tanmateix, la Unitat Docent Parc Taulí no és creada fins el 2010 després de signar-se 

el conveni entra la universitat ja esmentada i la Corporació Sanitària Parc Taulí. 

	
Figura 60 Unitat Docent Parc Taulí a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (2018). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.uab.cat/Imatge/447/71/UnitatDocentTauliG.jpg 

     La taula a continuació [vegeu figura 61] és una representació dels alumnes de nou ingrés 

a la Universitat Autònoma de Barcelona distribuïts per sexe i també per curs, més 

concretament des del curs 2010-2011 fins el 2019-2020. A més a més es calcula el 

percentatge d’homes i dones que es matriculen cada any, tot i que no hi ha aquest tipus 

d’informació sobre cursos anteriors al 2010. 

Evolució d’estudiants de nou ingrés a Medicina a la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Cursos Total Dones % Homes % 
2010-11 309 210 67,96% 99 32,04% 
2011-12 342 228 66,67% 114 33,33% 
2012-13 324 224 69,14% 100 30,86% 
2013-14 331 220 66,47% 111 33,53% 
2014-15 311 199 63,99% 112 36,01% 
2015-16 348 247 70,98% 101 29,02% 
2016-17 312 229 73,40% 83 26,60% 
2017-18 311 231 74,28% 80 25,72% 
2018-19 331 234 70,69% 97 29,31% 
2019-20 353 258 73,09% 95 26,91% 

Total/Mitjana 3.272 2280 69,66% 992 30,34% 
Figura 61	Universitat Autònoma de Barcelona (2019). Taula reflectint els alumnes de nou ingrés a Medicina a la 

Universitat Autònoma de Barcelona distribuïts per sexe i per curs entre els anys 2010-2019 amb dades 
actualitzades per últim cop el 22 d’octubre de 2019. [Taula de dades]. Consultat des de 

http://siq.uab.cat/siq_public/titulacio/2502442/ 	
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     Entre el curs 2010-2011 i el curs 2019-2020 s’han matriculat al grau de Medicina a la 

Universitat Autònoma de Barcelona un total de 3.272 alumnes, 2.280 dels quals són dones i 

992 homes. La mitjana d’alumnes matriculats al grau de Medicina a aquesta mateixa 

universitat entre el Campus Bellvitge i el Clínic és d’uns 327 alumnes cada any, exceptuant 

algun any en què han estat poc més de 300 o fins i tot arribant a una xifra superior a 350 

alumnes de nou ingrés. Clarament, però, s’observa una majoria de dones en aquest grau. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la feminització del grau s’ha donat al llarg de les últimes 

dècades, perquè en el moment en què Mireya Cabral estudia a la Universitat Autònoma de 

Barcelona els anys 80, la quantitat d’homes i dones al grau es situa al voltant del 50% del 

total respectivament. 

     En els anys representats a la taula (2010-2019) el percentatge de dones al grau de 

medicina es manté entre el 67-74% aproximadament amb petites variacions, tot i que la 

mitjana és d’un 69,66% dones i un 30,34% homes. Cal remarcar que l’any en què es 

matriculen menys dones és el 2014 amb un 63,99% respecte del total, mentre que el rècord 

històric de matriculacions femenines a Medicina és el 2016, en què les dones al primer curs 

conformen un 74,26% de l’alumnat. S’ha observat que els màxims i mínims en qüestió no 

coincideixen amb els de la Universitat de Barcelona, on els anys amb una majoria més o 

menys alta de dones són uns altres.  

	

4.5. Universitat Pompeu Fabra 

La Universitat Pompeu Fabra ofereix el grau de Medicina des de l’any 2008-2009, 

conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona. S’imparteix al Parc de Salut Mar, 

una àrea en un entorn biosanitari pluridisciplinari format per l’Hospital del Mar i el Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona. 

	
Figura 62 Campus Universitari Mar de la Facultat de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra (2014). 

[Fotografia]. Consultat des de https://www.uab.cat/Imatge/106/75/campusmargran,1.jpg  
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     La taula a continuació [vegeu figura 63] és una representació dels alumnes matriculats a 

la Universitat Pompeu Fabra distribuïts per sexe i també per curs, més concretament des 

del curs 2010-2011 fins el 2018-2019. Cada any comencen medicina a aquesta universitat 

una mitjana de 60 estudiants, però, en aquest cas, no hi ha informació especifica sobre la 

quantitat exacta d’alumnes de nou ingrés a cada curs. Seria possible calcular-la en base als 

alumnes que cursen el grau a la universitat, però el resultat obtingut podria ser imprecís 

perquè no es coneix la taxa d’abandonament de cada any. Tot i així, el percentatge d’homes 

i dones matriculats a Medicina a la universitat en qüestió entre els anys 2010 i 2018 s’obté a 

partir de la quantitat total d’estudiants d’aquest grau.  

Evolució d’estudiants matriculats a Medicina a la Universitat Pompeu Fabra 
Cursos Total Dones % Homes % 
2010-11 161 106 65,80% 55 34,20% 
2011-12 233 165 70,80% 68 29,20% 
2012-13 299 210 70,20% 89 29,80% 
2013-14 361 249 68,98% 112 31,02% 
2014-15 372 262 70,40% 110 29,60% 
2015-16 371 256 69,00% 115 31,00% 
2016-17 369 254 68,83% 115 31,17% 
2017-18 359 245 68,25% 114 31,75% 
2018-19 353 247 69,97% 106 30,03% 
Mitjana 

  
69,14% 

 
30,86% 

Figura 63 Font pròpia (2019). Taula reflectint els alumnes matriculats a Medicina a la Universitat Pompeu Fabra 
distribuïts per sexe i per curs entre els anys 2010-2018. [Taula de dades].  

     Entre el curs 2010-2011 i el curs 2018-2019, han estat matriculats simultàniament al grau 

de Medicina a la Universitat Pompeu Fabra un màxim de 372 alumnes, any en què un 69% 

de l’alumnat és format per dones i el 31% restant per homes. El mínim de matriculats és el 

curs 2010-2011, perquè es comença a oferir el grau a la universitat el 2008, de manera que 

només hi ha estudiants de fins a tercer, però no de cursos superiors. Tenint en compte que 

el grau de Medicina té una durada de sis anys, el primer any en què s’imparteixen classes 

als sis cursos és el 2013, i és a partir d’aquest any que la mitjana d’alumnes matriculats a 

Medicina a aquesta universitat en concret es manté entre 350 i 370 depenent del curs. 

     Es pot observar que la mitjana de dones que estudien el grau és de 69,14% respecte del 

total, mentre que un 30,86% d’estudiants són homes. És important remarcar que el primer 

any del qual s’han pogut obtenir dades (2010-2011) la taxa de feminització és del 65,8%, 

perquè 106 dels 161 estudiants són dones, però tan sols un any després el percentatge de 

dones matriculades a Medicina a la Universitat Pompeu Fabra augmenta un 5%, arribant al 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat 66 Curs 2019-2020 

màxim històric a la universitat amb un 70,8% d’alumnat femení. És així com el curs 2011-

2012 es compta amb 165 dones cursant medicina respecte d’un total de 233 alumnes. 

     Els cursos següents s’estabilitza la proporció de dones estudiant medicina a aquesta 

universitat en relació als homes que també estan matriculats, de manera que al llarg dels 

anys 2011-2018 es manté una majoria femenina al grau amb un alumnat femení que 

conforma entre un 68-70% del total.  

 

4.6. Universitat Rovira i Virgili 

La Universitat Rovira i Virgili comença a impartir el grau de medicina el 1992 amb la decisió 

del Govern català de separar la Universitat de Barcelona en tres universitats independents. 

És així com inclou totes les institucions universitàries localitzades a les comarques de 

Tarragona i, tot i que la metodologia principal no és únicament l’Aprenentatge Basat en 

problemes com a la Universitat de Girona, es procura impartir seminaris utilitzant-lo.  

     Tal com ha estat esmentat anteriorment, el nombre de places disponibles cada any no és 

fixa i només es pot tenir de referència un nombre orientatiu, però de mitjana cada any hi ha 

125 estudiants de nou ingrés al primer curs de la Universitat Rovira i Virgili. És per això que 

segons la universitat s’ofereix una formació molt personalitzada a l’estudiant amb una 

càrrega pràctica molt elevada dins la mesura del possible. 

     Les classes s’imparteixen a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, localitzada a 

Reus. A més a més, també s’imparteix la docència del grau de Medicina d’aquesta mateixa 

universitat a les Unitats Docents de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l’Hospital 

Universitari Joan XXIII de Tarragona des de l’any 1984. 

 
Figura 64 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (n.d.). [Fotografia]. 

Consultat des de 
http://reusdigital.cat/sites/default/files/styles/responsive_full/public/facultatmedicina_0.jpg?itok=22nB-XvP  
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     L’Hospital Universitari Institut Pere Mata també és un centre on es distribueixen els 

estudiants de la Facultat de Medicina d’aquesta universitat. Hi ha altres hospitals associats i 

col·laboradors de la Universitat Rovira i Virgili on es poden realitzar pràctiques com 

l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, el Pius Hospital de Valls i l'Hospital Verge de la Cinta de 

Tortosa, així com als centres d’atenció primària de la zona. 

     La Universitat Rovira i Virgili publica el curs 2018-2019 la seva memòria, on consta el 

percentatge de dones que estudient un grau a la universitat. De 12.590 alumnes, 

aproximadament un 54% del total són dones. Tot i així, no consta el percentatge 

d’estudiants homes o dones desglossat per graus, de manera que no es pot conèixer quin 

és el percentatge al grau de Medicina.  

     És important remarcar que, al llarg de la història, les dones han estat invisibilitzades, i és 

aquest un dels motius pels quals no sempre és possible trobar dades exactes sobre 

qüestions com, per exemple, la proporció d’homes i dones a una institució en un determinat 

moment. D’altra banda, es pot deduir que la taxa de feminització es troba en la línia de les 

altres universitats catalanes, perquè com ja s’ha comentat, segons un estudi sobre 

demografia mèdica realitzat a nivell espanyol per la Organización Médica Colegial de 

España el 2017, la presència femenina a les facultats de medicina a nivell espanyol supera 

el 70%.  

 

 

 

 

Figura 65 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
(n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 
http://www.hospitalsantjoan.cat/wp-

content/uploads/fotoshusjr/cropped-N7X0717.jpg  

Figura 66 Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona (n.d.). [Fotografia]. Consultat des 
de https://icscampdetarragona.cat/web/wp-
content/gallery/noticia010617-1/foto_4.jpg  
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4.7. Universitat Internacional de Catalunya 

La Universitat Internacional de Catalunya comença l’activitat acadèmica l’octubre de 1997. 

És una universitat privada amb capacitat per atorgar títols oficials i és formada per cinc 

facultats. Tot i així, no és fins el curs 2008-2009 que comença a impartir el grau en Medicina 

a les seves instal·lacions i, més concretament, a la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut localitzada a l’Hospital General de Catalunya, al Campus Sant Cugat. A diferència 

d’algunes universitats públiques, hi ha 90 places disponibles al grau de Medicina de la 

Universitat Internacional de Catalunya cada curs. 

	
Figura 67 Campus Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya. (n.d.). [Fotografia]. Consultat des de 

http://www.uic.es/sites/default/files/csc4_1.jpg  

     A la memòria del curs 2018-2019 la Universitat Internacional de Catalunya no consta el 

percentatge d’estudiants homes o dones al grau de Medicina al llarg dels anys en què 

aquest ha estat impartit, ni d’aquells matriculats, ni dels alumnes de nou ingrés. Tanmateix, 

com en altres casos, es dedueix que la taxa de feminització es troba en la línia de les altres 

universitats catalanes, superant el 70% de dones estudiant el grau de Medicina a la facultat. 

	

4.8. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya neix el 

2017 per completar els estudis de salut que la universitat ofereix fa més de 40 anys. 

Comença a impartir classes en tres llengües (català, castellà i anglès) utilitzant la 

metodologia principalment d’Aprenentatge Basat en Problemes, com la Universitat de 

Girona. 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat 69 Curs 2019-2020 

	
Figura 68 Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. (n.d.). [Fotografia]. 

Consultat des de 
https://www.uvic.cat/sites/default/files/styles/image_960x650/public/sites/all/images/facultat_medicina.jpg?itok=1

_yPfK14  

     A la memòria del curs 2018-2019 de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya no consta el percentatge d’estudiants homes o dones al grau de Medicina al llarg 

dels anys en què aquest s’ha impartit. El motiu principal és perquè el curs més alt que 

s’imparteix actualment és tercer, i encara no s’ha graduat cap promoció. A les universitats 

on s’han publicat resultats estadístics desglossats per gènere s’ha començat entre el tercer i 

quart any d’impartir el grau. Tanmateix, es dedueix que la taxa de feminització es troba en la 

línia de les altres universitats catalanes, superant el 70% de dones respecte del total. 
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5. LA FEMINITZACIÓ DE LA PROFESSIÓ A CATALUNYA 
5.1. Món assistencial, investigació i política: de xifres i 

estadístiques 

Les dones no sempre han tingut la possibilitat de rebre la formació adequada per arribar a 

ser metgesses. Tal com s’ha pogut observar anteriorment, és a partir del segle XIX que es 

comencen a datar les primeres metgesses catalanes. Al llarg de la història la presència 

femenina en l’àmbit mèdic ha estat limitat fora de les llevadores de la Baixa Edat Mitjana.  

     Val a dir que a l’Estat espanyol s’elabora per primera vegada l’estadística de 

professionals sanitaris col·legiats el 1952 des de l’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya, 

l’organisme oficial que recopila aquest tipus de dades a nivell demogràfic, social i econòmic. 

Les unitats que informen a l’organisme estatal de les dades són els col·legis provincials i 

autonòmics. 

     Aquest mateix organisme realitza un estudi actualitzat el 2018 on figura el nombre total 

de metges per comunitats autònomes i províncies de col·legiació, edat i sexe. D’aquesta 

base de dades, s’han extret una sèrie de taules i s’han inclòs les que representen 

únicament el nombre de metges a Catalunya segons edat i sexe, a més de les de les quatre 

províncies que formen Catalunya, per tal d’obtenir uns resultats més precisos. Les set taules 

a continuació [vegeu figures 69-75] reflecteixen la informació obtinguda desglossada per 

diferents franges d’edat. 

Nombre de metges a Catalunya: totals i desglossats per províncies 
Llocs Total Homes Dones 

Catalunya 42.647 20.251 22.396 
Barcelona 34.556 16.584 17.972 

Girona 2.884 1.409 1.475 
Lleida 1.877 916 961 

Tarragona 3.330 1.342 1.988 
Figura 69 Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre total de metges a 

Catalunya l’any 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px  

     A Catalunya hi ha una majoria femenina en el nombre de metges a les quatre províncies 

en més o menys mesura [vegeu figura 70], amb un total de 42.647 metges, dels quals 

22.396 són dones. Cal remarcar que és necessari estudiar quants homes i dones metges hi 

ha segons l’edat, perquè és aquesta la variable que permet determinar quina és la taxa de 

feminització de la medicina al llarg de la història i quan es comença a donar un canvi. 
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Nombre de metges majors de 70 anys 
 Total Homes Dones 

Catalunya 4.078 3.102 976 
Barcelona 3.352 2.716 636 

Girona 231 203 28 
Lleida 168 145 23 

Tarragona1 327 38 289 
Figura 70	Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges de 45 a 54 

anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px 

     La quantitat de metgesses majors de 70 anys a Catalunya és considerablement menor a 

la d’homes metges, representant un terç del total aproximadament [vegeu figura 71]. 

Proporcionalment, la província on hi ha menys dones en aquesta professió és Girona, 

perquè representen només un 10% dels metges aproximadament.  

Nombre de metges de 65 a 69 anys a Catalunya 
 Total Homes Dones 

Catalunya 3.363 2.254 1.109 
Barcelona 2.695 1.769 926 

Girona 262 185 77 
Lleida 131 105 26 

Tarragona 275 195 80 
Figura 71	Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges de 65 a 69 

anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px 

     Hi ha una majoria d’homes metges entre els 65 als 69 anys [vegeu figura 70] a totes les 

províncies. En tres d’aquestes la quantitat d’homes el nombre d’homes és aproximadament 

el doble al de dones, però a Lleida arriba a ser entre quatre i cinc vegades superior. 

 

 

 

 
																																																								
	
1	Segons la taula de dades es dóna una excepció a Tarragona, on la quantitat de metgesses és molt superior a 
la d’homes exercint. Dóna la impressió que es tracta d’un error, perquè si fos en línia amb l’evolució de la taxa 
de feminització al llarg dels anys a Catalunya, el nombre d’homes i de dones majors de 70 anys a Tarragona 
haurien d’estar intercanviats. Si realment és tal com es presenten es tracta d’un cas molt aïllat, perquè a l’època 
en què els metges en qüestió es llicencien hi ha molt poques dones a les universitats, i encara menys a les 
facultats de ciències.	
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Nombre de metges de 55 a 64 anys 
 Total Homes Dones 

Catalunya 10.584 5.877 4.707 
Barcelona 8.491 4.673 3.818 

Girona 781 457 324 
Lleida 526 304 222 

Tarragona 786 443 343 
Figura 72	Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges de 55 a 64 

anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px 

     A la franja d’edat d’entre 55 i 64 anys la majoria masculina es manté però no és abismal 

en cap dels casos [vegeu figura 72]. L’època en què es llicencien els metges i metgesses 

d’aquestes generacions encara n’és una on hi ha més homes que dones a les universitats, 

fet que es confirma quan Fumadó (2019) assevera que s’ha invertit la piràmide en un 

període de 50 anys en quant al percentatge d’alumnes al grau de Medicina de la Universitat 

de Barcelona segons el sexe (actualment hi ha més dones que homes). 

Nombre de metges de 45 a 54 anys 
 Total Homes Dones 

Catalunya 8.123 3.436 4.687 
Barcelona 6.333 2.697 3.636 

Girona 613 266 347 
Lleida 400 157 243 

Tarragona 777 316 461 
Figura 73	Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges de 45 a 54 

anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px 

     Rives (2019) comenta que quan ella estudiava Medicina a la universitat (1988-1994) el 

percentatge d’estudiants ja havia fet el tomb, i hi havia una gran majoria de dones. El 

moment en què la metgessa es llicencia coincideix amb les promocions de metges que 

actualment tenen entre 45 i 54 anys, generacions en què comença a haver-hi més dones al 

grau de Medicina. La diferència és petita [vegeu figura 73], però el percentatge de dones ja 

supera el d’homes. 
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Nombre de metges de 35 a 44 anys a Catalunya 
 Total Homes Dones 

Catalunya 8.757 3.087 5.670 
Barcelona 7.160 2.552 4.608 

Girona 576 189 387 
Lleida 344 118 226 

Tarragona 677 228 449 
Figura 74	Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges de 35 a 44 

anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px	

     Entre els 35 i els 44 anys [vegeu figura 74] també es pot observar que el nombre de 

metgesses és més elevat que el nombre de metges a tot Catalunya. Aquestes dades 

coincideixen amb la taxa de feminització a les facultats de medicina, perquè el percentatge 

de dones matriculades al grau de Medicina la Universitat de Barcelona el curs 2009-2010 és 

també més elevat que el d’homes estudiant el mateix grau. 

Nombre de metges menors de 35 anys a Catalunya 
Llocs Total Homes Dones 

Catalunya 7.742 2.495 5.247 
Barcelona 6.525 2.177 4.348 

Girona 421 109 312 
Lleida 308 87 221 

Tarragona 488 122 366 
Figura 75 Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades representant el nombre de metges menors de 

35 anys a Catalunya el 2018 segons el sexe i la província. [Taula de dades]. Consultat des de 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2018/l0/&file=s01002.px  

     Entre els metges i metgesses menors de 35 anys hi ha moltes més dones que homes 

[vegeu figura 75]. De fet, la diferència és abismal, perquè la quantitat de dones en aquesta 

franja d’edat és superior al doble que la d’homes a Barcelona i aproximadament el triple a la 

resta de províncies. A més a més, és important recordar que hi ha menys metges llicenciats 

perquè es finalitza la carrera al voltant dels 24 anys i posteriorment cal realitzar l’examen de 

Metge/ssa Intern/a Resident, una prova que s’exigeix a tot metge per accedir a una plaça 

com a especialista en formació al Sistema Nacional de Salut a Espanya. 

     Per tal d’analitzar l’evolució del nombre de metgesses al llarg dels anys d’una forma més 

precisa ha estat necessari recórrer a les estadístiques de professionals col·legiats per sexe 

publicades també per l’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya el 2018. No existeix un 

registre any per any del nombre de dones col·legiades a Catalunya, i és, per aquest motiu, 
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que cal prendre una taula de dades i una gràfica realitzades a partir de dades a nivell 

espanyol.  

 
  Total 
  Homes 
  Dones 

 

Figura 76 Institut Nacional d’Estadística (2018). Gràfica de l’estadística de professionals sanitaris col·legiats a 
Espanya per any (1952-2018) i per sexe. [Fotografia] Consultat des de 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/serie/l0/&file=s01001.px  

      La gràfica anterior [vegeu figura 76] plasma el nombre de professionals sanitaris 

col·legiats a Espanya entre el 1952 i el 2018 en intèrvals de temps de cada dos anys. Es pot 

apreciar que el 1952-1953 només hi ha dades sobre el total de metges col·legiats, però 

aquesta xifra no està desglossada en homes i dones i, per tant, no es pot conèixer.  

     Per saber la quantitat exacta de metges de cada sexe al llarg dels anys és necessari 

recórrer a una taula de dades on hi és representada [vegeu figura 77]. Cal remarcar que 

justament de l’any 1975, concretament l’any de la mort del general Francisco Franco, no 

se’n té informació.  

     Tanmateix, és possible identificar certes corrents a la gràfica. En un primer lloc, 

s’observa que el nombre de dones col·legiades és pràcticament nul fins a finals de la 
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dècada del 1960, moment en què comença a augmentar la quantitat de dones a les 

facultats de medicina i, per tant, també el percentatge de metgesses. 

     La proporció de dones en el camp mèdic continua creixent de forma més o menys 

constant fins el 2017, any en què, amb 253.796 metges col·legiats a Espanya, 127.979 

d’aquests són dones, representant un 50,43% del total. 

Metges col·legiats per any i per sexe (1952-2018) 
Anys Total Homes Dones 
1952 28.931 

  
1953 29.138 

  
1954 31.618 31.284 334 
1955 32.018 31.631 387 
1956 32.477 32.104 373 
1957 33.337 32.920 417 
1958 34.583 34.095 488 
1959 35.028 34.528 500 
1960 35.685 35.147 538 
1961 36.562 35.997 565 
1962 37.374 36.750 624 
1963 37.743 36.818 925 
1964 39.064 38.091 973 
1965 39.709 38.665 1.044 
1966 40.840 39.775 1.065 
1967 41.932 40.684 1.248 
1968 42.460 40.983 1.477 
1969 44.102 42.403 1.699 
1970 45.335 43.373 1.962 
1971 47.419 44.948 2.471 
1972 49.256 46.230 3.026 
1973 51.594 48.099 3.495 
1974 54.533 50.258 4.275 
1975 

   
1976 64.597 58.094 6.503 
1977 69.080 60.860 8.220 
1978 75.081 64.904 10.177 
1979 81.658 69.098 12.560 
1980 86.253 71.178 15.075 
1981 96.569 78.516 18.053 
1982 104.759 83.020 21.739 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat 76 Curs 2019-2020 

1983 115.251 89.106 26.145 
1984 121.362 92.092 29.270 
1985 127.195 94.975 32.220 
1986 131.080 96.418 34.662 
1987 135.406 97.719 37.687 
1988 138.994 99.485 39.509 
1989 143.803 101.776 42.027 
1990 148.717 103.483 45.234 
1991 153.306 105.477 47.829 
1992 156.100 106.228 49.872 
1993 159.291 107.690 51.601 
1994 162.089 107.811 54.278 
1995 162.650 107.688 54.962 
1996 165.560 108.340 57.220 
1997 168.240 107.060 61.180 
1998 171.494 109.031 62.463 
1999 174.916 110.193 64.723 
2000 179.033 111.320 67.713 
2001 180.417 110.237 70.180 
2002 185.908 111.851 74.057 
2003 190.665 113.077 77.588 
2004 194.668 114.138 80.530 
2005 199.123 115.296 83.827 
2006 203.091 116.037 87.054 
2007 208.098 117.360 90.738 
2008 213.977 119.018 94.959 
2009 219.031 120.216 98.815 
2010 223.484 121.232 102.252 
2011 226.424 121.439 104.985 
2012 228.917 121.565 107.352 
2013 232.816 122.113 110.703 
2014 238.240 122.862 115.378 
2015 242.840 123.558 119.282 
2016 247.958 124.602 123.356 
2017 253.796 125.817 127.979 
2018 260.588 127.446 133.142 

Figura 77 Institut Nacional d’Estadística (2018). Taula de dades l’estadística de professionals sanitaris 
col·legiats a Espanya per any (1952-2018) i per sexe. [Taula de dades]. Consultat des de 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/serie/l0/&file=s01001.px  
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     El camp de la investigació és essencial en el món de la medicina perquè representa la 

possibilitat de trobar cures a certes malalties o millorar la qualitat de vida de la població. Tot 

i així, es tracta d’un àmbit on les dones han estat molt invisibilitzades. Un exemple 

paradigmàtic n’és la científica francesa Rosalind Franklin, qui aprèn la tècnica de difracció 

dels rajos X i, més tard, l’aplica a la molècula d’àcid desoxiribonucleic. Això li permet 

estudiar la seva estructura i obtenir-ne certes fotografies juntament amb altres científics. Tot 

i així, Watson i Crick publiquen un article el 1951 sobre la seva proposta respecte 

l’estructura de l’àcid desoxiribonucleic. Tanmateix, no mencionen a Franklin ni a les 

fotografies ni a les dades obtingudes per la dona, de manera que se subestima la seva 

investigació i no se li dóna el mèrit que es mereix. 

     Amb el pas del temps s’ha evolucionat progressivament pel que fa a aquest aspecte. Cal 

remarcar que certes cienífiques arreu del món han estat guardonades pels seus 

descobriments amb premis com els Nobel, els quals han estat esmentats anteriorment a 

l’apartat “La dona i la ciència a Occident”. 

     A més a més, entre les entrevistades hi ha dones que s’han dedicat a la investigació i 

se’ls ha reconegut el seu esforç, tot i que hi ha certs factors que encara avui dia alenteixen 

que la dona tingui el protagonisme que es mereix, no només en àmbits cientifics, sinó a 

nivell general. A continuació es destaquen alguns paràmetres estretament relacionats amb 

el món mèdic. 

     En primer lloc, la signatura del nom i cognom en articles indexats és clau. Fins a dia 

d’avui, es considera que no cal anotar el nom complet de la persona que signa l’article 

(també en altres àmbits d’investigació). Això va en detriment de la visibilització de la 

investigació femenina, perquè no es dóna a conèixer la seva aportació a la ciència. Ho 

ratifiquen les investigadores Susana Rives i Carme Valls. Totes dues han publicat 

abundantment.  

     D’una banda, Susana Rives, qui lidera l’equip d’investigació que el 2019 aconsegueix 

utilitzar aquest tipus d’immunoteràpia per curar un infant de cinc anys amb leucèmia 

limfoblàstica, ha publicat sobre teràpia amb limfòcits T-CAR. D’altra banda, Carme Valls 

investiga sobre les diferències en la salut dels homes i les dones i, a més de publicar 

diversos articles, també és l’autora d’un nombre considerable de llibres sobre la mateixa 
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temàtica. Ambdues coincideixen en les entrevistes en el fet que, de vegades, no se sap si 

les persones que han escrit un article d’investigació mèdica són homes o dones i que 

caldria canviar-ho. 

     En segon lloc, l’ordre de les signatures dels articles indexats és també important i, des 

de fa relativament poc, comença a evolucionar favorablement per les dones. Segons Rives 

(2019), actualment la posició del primer nom en un article està molt igualat homes i dones, 

perquè hi ha força dones joves que tenen la iniciativa de començar projectes. Tanmateix, 

val a dir que sovint són els sèniors els que condueixen la recerca. També considera que, 

amb l’augment de la presència de les dones investigadores, ha canviat l’ordre. 

     En tercer lloc, des de 1990 l’objecte d’estudi deixa de ser únicament el gènere masculí. 

Per exemple, en aquest moment, arran d’exercir en el món assistencial, Valls comença a 

estudiar en què difereix la salut segons el gènere. És així com, a partir dels seus 

comentaris, es dedueix que la invisibilitat de la dona no es dóna només en les persones que 

duen a terme una investigació, sinó també en allò que s’investiga. Val a dir que, si 

anteriorment s’havien realitzat una gran quantitat d’experiments on els subjectes eren 

únicament masculins, Valls (2019) afirma que els resultats no podien ser representatius per 

tota la població.  

     Com ja s’ha observat, les dones no han estat reconegudes al llarg de la història. Aquest 

fet ha afectat, a més de la carrera professional de les metgesses, a la salut de tot el 

col·lectiu femení. És així com els anys 90, a Catalunya, s’aconsegueix dur a terme el Primer 

Congrés de Dona i Qualitat de Vida. Valls hi presenta un document sobre morbiditat 

diferencial, treballant a partir del cicle menstrual i les malalties autoimmunes de predomini 

femení. Per tant, es pot afirmar que, gràcies a organitzacions sense ànim de lucre 

científiques, com per exemple el Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris, es pot millorar la 

qualitat de vida de la dona i també la manera en què són considerades les metgesses pels 

seus companys. 

     Per acabar, és important recordar el paper de la política en la posició de les dones en el 

món de la medicina i en la societat en general. Segons Valls (2019), abans d’entrar al 

Parlament com a diputada ja té una visió de gènere clara, però és, en el moment que passa 

a formar-ne part, que pot participar en la política per canviar la situació, perquè té la 

possibilitat de legislar fent interpel·lacions al voltant de la salut de les dones.  

     Així mateix, Geli (2019) afirma que, en els seus anys com a consellera de salut, té molt 

sentit de responsabilitat i de canvi, perquè és conscient que tota acció compta, fins i tot allò 
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que no es fa. És així com explica que, al llarg de la seva època exercint aquest càrrec, es 

prenen decisions que tenen una relació directa amb les dones. Un clar exemple del seu 

impacte és que s’aconsegueix augmentar l’accessibilitat de l’anticoncepció d’emergència als 

centres d’atenció primària, entre d’altres polítiques. 

5.2. Gestió hospitalària i necessitat de quotes 

Segons un estudi realitzat pel Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (2007), hi ha clares 

diferències de gènere en la ocupació de càrrecs de poder que no es poden justificar per 

altres motius (edat, antiguitat o tipus de centre de treball). És cert que, al llarg dels anys, i 

especialment aquesta última dècada, s’han produït canvis en aquest aspecte perquè s’ha 

procurat reivindicar la posició de la dona, però, en la majoria de casos, s’ocupen més 

homes que dones de la gestió hospitalària. És a dir, no s’ha arribat a l’anomenada paritat: la 

participació equilibrada en posicions de poder i presa de decisions entre homes i dones.  

     De fet, set anys més tard de l’estudi ja esmentat, Pilar Arrizabalaga, Rosa Abellana, 

Odette Viñas, Anna Merino i Carlos Ascaso (2014) publiquen un article amb el títol “Gender 

inequalities in the Medical profession: are there still barriers to women physicians in the 21st 

century?”, on es comenta la feminització que s’ha donat a la medicina en les últimes 

dècades, passant de menys d’un 10% de dones estudiant medicina a una plantilla formada 

per un 50% femení. D’altra banda, també es ressalta el fet que els ascens, càrrecs i 

posicions d’alt poder, com per exemple la gestió hospitalària, són més baixes en dones que 

en homes. Cal remarcar que Rives (2019) considera que els homes són més competitius, 

mentre que les dones no donen tanta importància al lideratge. Així mateix, Fumadó també 

reflexiona: 

El fet que les dones hagin entrat al món laboral de ple ha fet que canviïn les coses 
completament, però s’arrosseguen factors culturals i educacionals a nivell de societat que 
influeixen el lideratge, però no per les capacitats que pugui tenir o no un home o una dona. 
(Fumadó, V., comunicació personal, 4 de juliol de 2019) 

     A l’hora d’analitzar el percentatge d’homes i dones en posicions de gestió hospitalària, 

també cal tenir en compte la conciliació familiar. Promoure-la és, de fet, un repte pel qual 

treballa el Govern de la Generalitat de Catalunya: és difícil trobar un equilibri entre la vida 

personal, professional i familiar. En un estudi de l’organització Save the Children elaborat 

per María José López et al. (2013),  “La conciliación de la vida laboral y familiar en España: 

una oportunidad para promover y proteger los derechos de la infancia”, s’afirma que la taxa 

de dones empleades a nivell espanyol ha augmentat progressivament, però segueix sent la 

figura femenina la que assumeix la cura familiar. Consta també que la normativa sobre la 
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conciliació a Espanya s’ha desenvolupat al voltant de garantir la igualtat d’oportunitats i la 

no discriminació laboral de la dona, però, a l’actualitat, els càrrecs de poder els exerceixen 

encara més homes que dones. 

     Segons Cabral (2019) això es deu, en part, a què els horaris no són conciliadors i, per 

tant, aquest fet frena a les dones quan han de prendre un càrrec. No obstant això, explica 

que hi ha diversos factors que influeixen, com per exemple que els homes tenen tendència 

a buscar més el poder i ascendir en l’escala professional. És a dir, es tracta d’un fet cultural 

que les dones, pel fet de ser mares, sempre hagin tingut el rol cuidadores. Hi ha casos en 

què poden ser acusades de no ser bones mares si ocupen un càrrec de poder, fet que no 

passa si aquesta situació es dóna amb un home en la mateixa posició. Tot i així, aquest 

motiu no hauria de ser un fre a l’hora de participar en la gestió hospitalària en la mateixa 

mesura que els companys homes. 

     Al document Justice and fundamental rights, de la Comissió Europea, la igualtat de 

gènere consta com a dret fonamental, valor comú de la Unió Europea i condició necessària 

pels objectius de creixement, ocupació i cohesió. La participació igualitària de dones i 

homes en la presa de decisions simbolitza la maduresa política de les societats. És per tal 

de garantir la paritat que, en alguns casos, s’han implementat les quotes de gènere, que 

consisteixen en reservar per les dones un percentatge determinat de llocs de presa de 

decisions o candidatures polítiques. Malgrat tot, no tothom considera que són necessàries.  

     D’una banda, Rives (2019) afirma que es tracta d’un tema que causa debat i neguit, 

perquè l’ideal seria eliminar-les. La metgessa considera que actualment es necessiten per 

compensar les clares diferències en el percentatge d’homes o dones en els càrrecs. No 

obstant, afegeix que l’objectiu ha de ser arribar a una meritocràcia completa, perquè només 

així es pot garantir que la persona en una posició és l’adequada. Segons la mateixa Rives 

no haurien de ser del 50%, sinó del mínim necessari perquè es doni a conèixer que les 

dones també tenen les qualificacions necessàries. 

     D’altra banda, Valls (2019) afirma que la medicina s’ha feminitzat molt, però, per 

exemple, encara hi ha conflictes de reconeixement als centres i diferències a l’hora de fer 

front a la maternitat. És, per això, que en situacions de desigualtat és partidària de les 

quotes. 
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6. CONCLUSIONS 

La medicina a Catalunya s’ha feminitzat en menys de mig segle. A finals del segle XIX es 

llicencia la primera metgessa catalana, anys després comença a augmentar el nombre de 

dones a les facultats i, actualment, a més de representar dos terços de l’alumnat cursant el 

grau de Medicina a les facultats catalanes, hi ha una majoria femenina en el total de metges 

col·legiats a Catalunya. A data de 2018, d’un total de 42.647 col·legiats, 22.396 són dones i, 

20.251, homes. Tot i així, la posició de la dona en la medicina, així com en altres àmbits, no 

és valorada en la mesura que es mereix. És per això que, per mitjà d’estudis descriptius i 

analítics, en aquest treball, s’ha proposat visibilitzar el paper de les metgesses catalanes 

dels darrers 150 anys.  

     En primer lloc, han estat presentats els antecedents de la dona i la ciència a Occident. 

S’han analitzat els premis Nobel atorgats a científiques arreu del món i, d’aquesta manera, 

ha estat possible reconèixer que, malgrat les seves aportacions a la ciència, majoritàriament 

segueixen sent els homes els que reben honors a les investigacions compartides que duen 

a terme. També s’ha descrit breument la presència de la dona i la ciència a Catalunya des 

de la Baixa Edat Mitjana fins a l’actualitat. Això ha permès determinar que, segles enrere, ja 

hi ha llevadores catalanes i, fins i tot alguna cirurgiana, totes molt rellevants a la seva 

època. 

     En segon lloc, s’ha portat a terme un apunt historiogràfic de les pioneres de la medicina 

a Catalunya a partir del segle XIX fins la Guerra Civil. A partir d’aquesta investigació s’ha 

observat que la seva experiència universitària, entre d’altres qüestions, és molt diferent a la 

que viuen les estudiants de Medicina actuals. Ha estat possible identificar que alguns dels 

obstacles que afronten les primeres metgesses al territori català són principalment 

burocràtics, androcentristes i sexistes, fins al punt que, en algun cas, com el d’Elena 

Maseras, no arriben a exercir mai en el món de la medicina. Posteriorment, s’ha fet un 

estudi biogràfic de cinc metgesses catalanes contemporànies de diferents generacions i 

especialitats, a qui també s’ha entrevistat. Amb elles s’ha vist l’evolució de la presència 

femenina des dels anys 60 fins avui. 

     En tercer lloc, s’ha analitzat l’evolució de la feminització dels estudis de medicina a 

Catalunya a partir d’estadístiques publicades per les universitats catalanes que imparteixen 

el grau a l’actualitat. Val a dir que s’ha considerat rellevant descriure breument la història de 

les facultats de medicina de cada universitat per tal de prendre consciència des de quan són 

disponibles els estudis de Medicina a cada una. Després d’interpretar els documents on 

figuren els percentatges d’homes i dones matriculades o de nou ingrés al grau de Medicina 

desglossats per anys, s’ha pogut deduir que hi ha una clara majoria femenina en aquests 
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estudis d’aproximadament un 70% del total, depenent del curs. Tanmateix, hi ha hagut 

casos en què no s’han trobat les xifres específiques que es buscaven, de manera que s’han 

consultat organismes oficials nacionals amb l’objectiu de trobar una tendència general que 

coincidís amb les dades recuperades de la resta de facultats catalanes. 

     En quart lloc, s’ha realitzat un estudi de la feminització de la professió a Catalunya. 

Aquest és format per una part estadística obtinguda a partir d’informes publicats per l’Institut 

Nacional d’Estadística d’Espanya des del 1952 fins l’actualitat a nivell espanyol i català. Fan 

referència al nombre de metges i metgesses col·legiats a l’Estat espanyol per sexe i als 

col·legiats a Catalunya per províncies i per sexe. Ha estat possible concloure que s’ha 

produït una feminització progressiva de la medicina al llarg dels anys, fins al punt que, 

actualment, el nombre de dones col·legiades supera el d’homes amb la mateixa titulació. 

     Finalment, s’han fet apunts sobre la feminització en el món assistencial i en la 

investigació, l’efecte de la política en la medicina des d’una perspectiva de gènere, i la 

presència femenina a la gestió hospitalària, a més d’una anàlisis sobre la necessitat de 

quotes als càrrecs de poder. Cal remarcar que, tot i exercir més dones que homes en la 

medicina, els càrrecs de gestió hospitalària són ocupats majoritàriament encara avui pel 

col·lectiu masculí. No obstant això, la implementació de quotes en situacions de biaix de 

gènere per tal d’aconseguir la paritat és una qüestió que causa debat a favor i en contra. 

D’una banda, establir quotes no és la solució idònia, ni per aconseguir una societat 

igualitària, ni per evitar la predominança d’un sexe en una posició de poder únicament per 

ser home o dona. Per aquesta raó, hi ha persones que consideren més adient implantar un 

sistema basat en la meritocràcia. D’altra banda, abans d’assolir aquest objectiu, segurament 

les quotes són necessàries per tal que es reconegui a la dona com a igual a l’home.  

     En general, es conclou que la hipòtesis formulada a l’inici del treball és certa: la 

feminització de la medicina a Catalunya ha progressat ràpidament els darrers 50 anys, 

malgrat quedar esculls importants relacionats amb les quotes de poder. Per tal de 

demostrar-ho, s’han portat a terme els objectius plantejats a la introducció: contribuir a 

visibilitzar el paper de les dones a la medicina catalana al llarg dels darrers 150 anys; 

recuperar i donar a conèixer les metgesses catalanes pioneres i actuals; investigar i 

analitzar les estadístiques referents a la feminització en l’àmbit de la medicina, i estudiar 

l’evolució de la feminització dels estudis de medicina al territori. Els objectiu s’han assolit 

gràcies a les dades obtingudes a partir de les fonts consultades, a més de la informació 

proporcionada per les cinc metgesses catalanes entrevistades (Carme Valls, Marina Geli,  

Vicky Fumadó, Mireya Cabral i Susana Rives), que han brindat una visió més personal i 

subjectiva al costat de les xifres i estadístiques objectives referents a la medicina. 
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     Com ja s’ha comprovat, la feminització de la medicina ofereix moltes possibilitats de 

recerca futures. Una de les més interessants seria, per exemple, estudiar la taxa de 

feminització de la medicina a Catalunya especialitat per especialitat i segons la franja 

d’edat. Val a dir que, a l’actualitat, hi ha algunes especialitats de predomini femení 

(al·lergologia, geriatria, hematologia, medicina familiar, etc.) i d’altres de predomini masculí 

(cardiologia, cirurgia plàstica, otorrinolaringologia, urologia, etc.).  

     Per acabar, aquest treball ha estat una oportunitat immensament valuosa per conèixer 

els antecedents i la situació actual de la medicina en femení a Catalunya. Ha suposat una 

ocasió per conèixer més a fons una de les possibles opcions acadèmiques plantejades per 

a un futur: els estudis de medicina.  
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ANNEXOS: ENTREVISTES A LES CINC METGESSES 

Per tal de donar suport a les dades obtingudes a través de pàgines oficials, llibres i articles 

entre d’altres, s’han dut a terme cinc entrevistes a dones llicenciades en medicina nascudes 

entre els anys 1950 i 1970. Les metgesses en qüestió són Carme-Valls Llobet, Marina Geli i 

Fàbrega, Vicky Fumadó, Mireya Cabral, i Susana Ribes.  

La medicina pot tenir moltes sortides, de manera que les entrevistades han estat escollides 

pel fet que, malgrat haver cursat el mateix grau, han acabat exercint càrrecs molt diferents 

entre elles. 

	

ANNEX I. Carme Valls i Llobet (1945)2 

	
Figura 78 Font pròpia (2019). Entrevista a Carme Valls el 4 de setembre de 2019. [Fotografia]. 

D’entrada moltes gràcies per concedir-me l’entrevista.. D’altra banda, després de 

llegir molt sobre vostè, m’agradaria felicitar-la per la trajectòria professional que ha 

portat a terme com a política i metgessa. 

 

 

 
																																																								
	
2	Entrevista del 4 de setembre de 2019 a Carme Valls, a qui agraeixo les informacions i la disposició.	
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Per tant, abans de tot, i mirant-ho en perspectiva, considera que la seva trajectòria ha 

estat una evolució o ha estat fruit de la casualitat que hagi tractat la medicina des de 

posicions diferents? 

Crec que ha estat una evolució fruit d’una realitat que he anat veient al llarg de la meva 

vida. No vaig començar sent metgessa, sinó metge: és el que em van ensenyar a la 

universitat. Va ser després, exercint en el món assistencial, que vaig adonar-me de 

l’existència de diferències en malalties entre homes i dones. Diria que va ser cap als 40 

anys que vaig començar a ser metgessa. 

 

On va néixer? On va cursar primària i secundària? Havent anat a una escola sota el 

règim franquista, quines mancances va trobar-hi com a estudiant? 

Vaig néixer al barri de Gràcia de Barcelona, i a partir dels quatre o cinc anys vaig acabar a 

l’Eixample, al carrer Bailèn. Vaig estudiar en una escola de monges propera a aquest 

mateix carrer anomenada Divina Pastora, tot i que ara es diu La Mare del Diví Pastor. Hi 

vaig ser fins que vaig ser pre-universitària, quan vaig passar a una altra escola de monges, 

les Teresianes. Quan vaig entrar a la universitat tenia setze anys. 

 

Qui o què la va empènyer a escollir medicina com a carrera a estudiar? Va ser per una 

influència familiar, d’una admiració per algú en concret, o senzillament va ser 

vocacional?  

Diria que per una influència familiar. El meu pare era cirurgià cardiovascular, i en l’època 

que no hi havia mitjans de transport com a tal, quan hi havia una urgència, jo 

l’acompanyava. Ho vaig fer des dels nou anys aproximadament, anant per tot Catalunya 

amb ell. Com que la meva mare em deia que parlés amb el meu pare per tal que no 

s’adormís, un cop acabada la urgència ell me l’explicava, i jo vaig arribar a la conclusió que 

arribar a temps era molt important en la seva professió. En el cas del meu pare la seva feina 

era vocacional, i en el meu també, però tinc clar que hi va haver una forta influència del meu 

pare. 
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Com van ser els anys en què va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona? Té 

algun pare o mare simbòlic de la carrera? Quin percentatge d’homes i dones 

aproximadament hi havia a classe, així com entre el personal docent? 

Els anys d’universitat van ser un canvi total respecte la forma que jo havia pensat i viscut. 

La meva educació fins al moment havia estat en una escola religiosa. A l’entrar a la 

universitat vaig patir una crisi quasi bé política sobre la mirada crítica a la vida al descobrir 

que estava vivint en una dictadura política, i que no era bo que Franco hagués entrat a les 

esglésies. La segona crisi va ser sobre la democràcia: vaig ser elegida com a membre del 

consell de curs després de presentar-m’hi, i vaig veure que no ens deixaven penjar talons 

d’anuncis a la sortida de les classes perquè ens els treien. Jo no entenia per què no podíem 

estar informats. 

Entre l’alumnat érem un 15% dones i la resta homes. Hi ha hagut una evolució espectacular 

en això: ara és just al revés. D’altra banda em vaig adonar que tots els professors que 

teníem eren homes menys una dona, la doctora Carme Venasco, que era metgessa 

d’anatomia patològica: va ser la meva mare simbòlica.  

 

Per què va escollir l’endocrinologia? Era una especialitat masculina o femenina 

aleshores? Ara potser és completament diferent a anys enrere... 

Inicialment vaig escollir pediatria. Des de cinquè de medicina vaig realitzar una oposició per 

fer pediatria, i a l’acabar vaig anar a una clínica que existia en aquell moment anomenada el 

Nen Jesús de Sabadell, el primer hospital pediàtric del moment. Quan vaig acabar no existia 

el MIR, sinó que cadascú havia de decidir com continuar. Jo vaig formar-me entre dos i tres 

anys en aquest hospital que, de fet, ara no és infantil, sinó geriàtric. 

En una ocasió vam atendre el cas clínic d’una nena d’un any i mig aproximadament. El meu 

professor em va dir que la nena era rara i molt lletja, al qual jo vaig respondre que potser 

tenia un problema de salut perquè havia vist la cara al llarg de la carrera (era molt rara). Ell 

em va contestar que senzillament era lletja, però jo vaig anar a la biblioteca per fer recerca, 

concloent que la nena tenia algun problema amb els tiroides. No hi havia proves, només un 

centre a Barcelona en el primer pis que hi havia medicina nuclear. Les monges de la clínica 

em van ajudar a portar la nena a Barcelona, descobrint que havia nascut sense tiroides. 

Més endavant em vaig adonar de la importància dels tiroides, arribant a la conclusió que si 

no s’hagués trobat la nena sempre tindria problemes.  
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Ara es realitza la prova del taló al néixer, però als anys 60 no existia. Precisament gràcies a 

la discussió d’aquest cas es va incloure la prova del tiroides a la prova que es fa als nadons 

a Catalunya. Va ser a partir d’aquí que em vaig interessar en la endocrinologia. 

Gràcies a aquell cas vaig descobrir la importància de les hormones al cos, i posteriorment 

vaig anar a estudiar endocrinologia a Madrid, on vaig assistir a l’Escola Iberoamericana 

d’Endocrinologia, recent oberta. Allà es feia teoria i practica, a més d’atendre pacients. Estic 

contenta d’haver-me especialitzat de la manera que ho vaig fer perquè va ser de forma molt 

ambulatòria. Vaig veure concretament l’endocrinologia de la dona, el cicle menstrual... a 

més de donar-me classe els professors que havien descobert les primeres hormones com la 

hormona estimulant de la hipòfisis, l’LH, l’LFSH. Vaig poder aprofitar molt aquells anys 

perquè va passar en aquell moment i aquell tipus de curs no es va repetir. 

L’especialització funcionava de forma diferent: alguns companys de curs van entrar a 

l’Hospital Vall d’Hebron perquè hi començava a haver casos de residència, però no era 

comú. Jo vaig fer una espècie d’auto residència: treballava als caps de setmana, amb el que 

em pagava els estudis que vaig cursar durant tres anys a Madrid. Vaig poder trobar una 

formació molt especial que potser no hauria aconseguit aquí.  

 

Hi ha alguna especialitat que sigui de predomini femení? 

Endocrinologia és una especialitat de predomini femení. D’altra banda, cirurgia és una 

especialitat on hi ha més homes malgrat haver-hi dones molt bones exercint. Pediatria i 

Atenció Primària són exemples d’especialitats que també són més de dones. 

 

Al llarg dels anys en què va exercir com a diputada del Parlament de Catalunya va 

obtenir una visió de la medicina diferent a la que tenia fins al moment? 

Vaig obtenir una mirada diferent sobre la medicina abans, i va ser aquesta la que em va 

ajudar posteriorment a l’hora d’exercir. Considero que el que em va atorgar per dir-ho 

d’alguna manera, aquesta mirada, va ser el fet de formar part d’una ONG científica sense 

ànim de lucre anomenada CAPS (Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris). Abans de ser 

diputada era membre d’aquesta organització no governamental. Va ser aquí on vaig 

començar a veure la possibilitat de fer el primer Congrés d’Angiologia Mèdica i Qualitat de 

Vida, dut a terme l’any 1986. Els anys 90 es va dur a terme el primer congrés de Dona i 
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Qualitat de Vida, pel qual vaig poder escriure un document sobre morbiditat diferencial. A 

partir d’aquí vaig començar a buscar si hi havia diferències entre les malalties d’homes o 

dones. Vaig treballar partint del cicle menstrual, el dolor, i la gran quantitat de malalties 

autoimmunes que són de predomini femení. 

D’altra banda, vaig estudiar les carències de ferro que es donen a causa de la regla i les 

anèmies. A més a més, vaig investigar sobre les malalties que poden resultat en anèmia, 

perquè no són només la carència de ferro, sinó que també es pot donar anèmia a causa de 

talassèmies, per exemple. 

Aquest tipus de recerca va ser a partir de l’any 1986 fins als voltants de l’any 1996, moment 

que es va poder organitzar el primer congrés de dona salut i treball. 

Quan vaig entrar al Parlament ja tenia una perspectiva de gènere clara, de manera que si 

participava en política era per canviar la situació. El Parlament em va permetre intentar 

legislar, però la visió ja la tenia. 

La primera interpel·lació que vaig fer al Parlament va ser l’any 2000, quan vaig presentar-ne 

una sobre la violència de gènere. Aquesta em va permetre arribar a un acord amb tots els 

grups polítics parlamentaris per aconseguir un número de telèfon per trucar en cas de 

violència de gènere. Es va dir que no trucaria ningú, però resulta que avui dia encara 

truquen 1000 dones al mes.  

Més tard vaig fer unes altres interpel·lacions al voltant de la salut de les dones. Als Centres 

d’Atenció Primària hi havia uns subgrups dedicats a “l’atenció a la dona”, però en el fons era 

només atenció ginecològica: sexual i reproductiva. Va ser arrel d’això que li vaig dir al 

conseller que no era acurat, i que calia especificar que era dirigit a l’atenció sexual, perquè 

la dona era i és molt més que la matriu. De fet consta al diari de sessions que vaig dir que 

“la dona no és una matriu amb potes”. Es va acceptar i ara s’anomenen ASIRs, Centres 

d’Atenció Sexual i Reproductiva.  

Com a política podia fer canvis en la legislació, però va ser essencial el fet de tenir una visió 

prèvia. 
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Vostè que té una trajectòria llarga i ha tingut accés a estadístiques sobre la 

feminització en el camp de la medicina, com veu l’evolució des del temps en què 

vostè estudiava a la universitat fins ara, que un percentatge molt alt de noies ocupa 

les aules? 

Ha canviat radicalment. Quan era jove i visitava a un nen, per exemple, l’acabava de visitar i 

els pares demanaven quan vindria el metge, perquè la visió que es tenia de les dones no 

era de metgessa. A l’adonar-se que érem igual de bones i efectives, vam començar a 

demanar per les doctores. 

Ara comencen a arribar moltes metgesses als 50 anys, són les sèniors i adjuntes. Tot i així, 

els caps de servei i catedràtics són majoritàriament homes. De fet, fins fa poc no hi havia 

hagut mai cap catedràtic de ginecologia ni pediatria a l’Estat Espanyol. Tot i tractar-se 

d’especialitats feminitzades, s’atorga aquest títol a homes més freqüentment.  

Un altre fet a remarcar és que les persones acompanyants dels infants a la consulta eren 

fonamentalment les mares. Els temps als quals em refereixo, als anys 60, eren èpoques en 

què van arribar molts immigrants d’Andalusia a treballar a Catalunya, i en aquella època els 

pares també acompanyaven als fills al metge. Actualment, encara que ja no em dediqui a la 

pediatria, les dones venen soles, i als homes els acompanya la dona. 

 

Vostè forma part de l’ONG Centre d’Anàlisis i Programes Socials, un dels objectius de 

la qual és visibilitzar a les dones  professionals de la salut. Em podria comentar 

alguna acció en concret que s’hagi dut a terme per tal d’aconseguir-ho? 

Es va començar l’any 1992, i actualment, l’any 2019, hi ha una xarxa d’unes 500 metgesses 

infermeres, psicòlogues..., a nivell espanyol que ens comuniquem cada un o dos dies, cada 

cop que alguna té alguna cosa a comunicar, o compartim bibliografia.  

Hem treballat per introduir la visió de gènere a les universitats, el qual està costant molt. 

Només hi ha màsters posteriors de gènere i salut, o de formació especifica de gènere a 

Madrid i Barcelona, per exemple. No s’ha aconseguit una idea que fa temps que tenim, la 

qual és que s’introdueixi en les assignatures troncals de la universitat. És molt difícil, però si 

s’exigeix que la gent sàpiga anglès, un punt del currículum hauria de ser perspectiva de 

gènere.  

 



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat  Curs 2019-2020 
	

VII 

Creu que la figura de la dona en l’àmbit de la medicina hauria de ser més 

representada als mitjans de comunicació, per exemple? 

Considero que tot allò que faci visible a la dona anirà bé. Els mitjans de comunicació 

acostumen a preguntar a homes i dones, però segueixen estant poc representades 

públicament.  

Estaria molt bé que a les publicacions mèdiques constés el nom en femení i en masculí, ja 

que és molt difícil identificar quines són fetes per homes i quines per dones pel fet que 

només s’escriu la inicial del nom. Si s’especifiqués facilitaria la tasca de determinar si hi ha 

més publicacions fetes per homes o per dones. 

La poca representació en mitjans públics és pitjor en la jerarquització, que encara és 

masculina. El catedràtic, el que dirigeix una recerca..., segueix sent un home, malgrat haver 

augmentat el nombre de dones en aquestes posicions al llarg dels últims anys. 

 

A l’hora de signar els articles d’investigació, els homes ocupen posicions més 

rellevants que les dones? 

Molts cops són els homes els que ocupen posicions rellevants a l’hora de signar articles, 

però és molt difícil d’analitzar perquè només s’escriu la inicial de la persona i el cognom. 

Tanmateix, cada vegada augmenta l’esforç dirigit a que es doni visibilitat a la diferència.  

 

Per quin motiu va decidir començar a investigar sobre les diferències en la salut dels 

homes i de les dones? 

M’ha motivat sempre el fet que mai he deixat d’exercir en el món assistencial. Molts cops la 

indignació arrel de trobar pacients que no els han diagnosticat allò que pateixen 

correctament malgrat no trobar-se bé, ha estat suficient. És tot això que em motiva per 

visibilitzar un problema que s’ha mantingut a l’ombra.  

Es duen a terme un gran nombre d’investigacions, però no són poques les vegades que 

només s’ha dut a terme un experiment únicament amb subjectes masculins. Fins l’any 1990, 

la majoria de treballs de recerca només contenien homes, el qual no és representatiu de 

tota la població.  
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Abans d’aquest any només hi havia un treball sobre el colesterol que contingués homes i 

dones: en tota la resta, fossin sobre infarts o altres tipus d’investigacions, només es 

treballava amb homes. Tenint en compte que la meitat de la població és femenina, no es 

tractava d’un estudi científic perquè no es recollien dades suficients com per treure’n una 

conclusió acurada per tota la població.  

En quant a publicacions de mortalitat cardiovascular, per exemple, s’ha passat de 0% a 

38% aproximadament, però no estem al 100% ni al 50%.  

En cardiologia, cap als anys 90 es van adonar que s’havia comès un error, error que 

s’intentà corregir als congressos, per exemple.  

La Marcia Angell, directora del New England Journal of Medicine va ser una pionera amb 

això: va dir que no es publicaria res si no s’incloïen homes i dones. Avui dia les revistes 

mèdiques bones actualment no publiquen si no s’inclouen homes i dones.  

En aquest moment encara hi ha una inèrcia a què els homes predominin: és una ciència 

bastant androcèntrica 

 

Quins obstacles s’han presentat al llarg de la seva carrera en termes de gènere? 

(maternitat i cura dels infants...). Considera que la conciliació familiar és real 

actualment?  

A l’hora d’escollir una especialitat moltes dones tenen en compte la conciliació familiar, 

decidint en base quina li permetre poder passar més temps amb els fills, per exemple. Una 

especialitat que compliria aquest requisit seria la medicina familiar. 

Hi ha altres problemes de gènere complexes: hi ha més assetjament sexual a les dones en 

les especialitats masculinitzades. Aquest any, per primera vegada s’ha publicat a una 

revista famosa anomenada The Lancet  una versió feminista, agrupant tots els problemes 

de la professió relacionats amb les dones: des de la desigualtat en la recerca, com amb 

l’assetjament sexual a diferents llocs del món incloent l’Àsia, l’Àfrica... 
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Parlant de més obstacles i barreres personals, ha tingut algun entrebanc per part 

d’algun company masculí al llarg de la seva carrera? 

Veient en perspectiva la meva carrera professional em vaig trobar obstacles al principi a 

nivell de tenir o no una plaça a la seguretat social: jo tardava més a visitar que els meus 

companys pel mateix sou. Segons ells estant-m’hi més estona els feia quedar malament i, 

per tant, no era correcte. El fet era que jo no en tenia prou, visitant en cinc minuts.  

Precisament aquest va ser un estímul per buscar-me un espai propi. Cap als 45 anys en 

comptes de viure del diner públic vaig passar a tenir el meu propi espai, realitzant una part 

social amb la ONG CAPS. Considero que a l’àmbit de sanitat pública no es valora prou el 

temps que es dedica a escoltar al pacient abans d’arribar a un diagnòstic. És més, 

professionals de medicina familiar i d’atenció primària demanen més temps per atendre als 

pacients. 

A l’estar al meu propi despatx no tinc problemes de gènere, i pel que fa a l’ONG CAPS, 

també està molt feminitzada.  

 

Creu que les quotes en medicina, especialment càrrecs, són necessàries per arribar a 

una societat igualitària? 

La medicina s’ha feminitzat molt, i en el cas de caps de direcció també, però encara hi ha 

conflictes de reconeixement i a l’hora d’entendre la diferència de la maternitat, i són aquests 

els que s’han d’adreçar. Conec casos concrets que han passat al segle XXI en què no es va 

deixar fer repòs a la mare, fent guàrdies i acabant amb la mort de la mare i del nadó. Cal 

reconèixer que al llarg d’una maternitat no es poden fer les mateixes hores de guàrdia que 

en condicions normals. 

Sóc partidària de les quotes quan hi ha una situació molt difícil, ja que els centres d’atenció 

primària, per exemple, no són democràtics. Així com en un centre d’estudis hi ha una 

direcció escollida pel claustre de professors, als CAPs es dirigeix des de dalt, inclòs el 

director del centre. Això condueix a no poder expressar amb llibertat els problemes que hi 

pot haver, o suggeriments sobre com fer funcionar millor el centre perquè la persona 

dirigint-lo no el coneix internament. L’estrès laboral de les metgesses catalanes no és degut 

a tenir un nombre elevat de fills, sinó al fet que no poden decidir res sobre la seva feina: 

tenen moltes visites programades i no les poden modificar ni allargar.  
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Quina és la diferència entre el lideratge femení o masculí en l’àmbit mèdic?  

El plantejament d’un líder és bastant masculí. Considero que s’hauria d’escoltar la opinió de 

les persones que realitzen una feina, i que aquestes puguin decidir sobre les condicions a la 

seva feina. És essencial que hi hagi la possibilitat d’escoltar a tothom, i que les decisions es 

puguin prendre a partir d’un benefici col·lectiu: pensar que un líder serà qui condueixi a l’èxit 

no és un ideal a  seguir. Seria millor algú que fos moderador, capaç de resoldre conflictes 

que sorgeixin a partir de les aportacions de cadascú, però sense ser de forma jerarquitzada.  

 

Quina innovació mèdica per part d’una investigadora/metgessa catalana destacaria 

dels últims anys? 

No puc dir un nom en concret perquè no vull deixar-me a ningú: cada especialitat té una 

persona que destaca. La Margarita Salas és una referent en la bioquímica, la Gabriela 

Morreale de Escobar, una endocrina que va estudiar molt l’efecte del tiroides al cervell. A 

nivell català caldria destacar la Susan Webb de Sant Pau, amb qui vaig publicar algun 

article. Són les que conec per la meva pràctica i experiència. 

Considero que hi ha homes que són molt reconeguts en el seu camp perquè són molt bons, 

però també perquè saben promocionar-se a nivell mediàtic.  

Moltes gràcies! 
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ANNEX II. Marina Geli i Fàbrega (1958)3 

	
Figura 79	Font pròpia (2019). Entrevista a Marina Geli el 26 de juny de 2019. [Fotografia] 

D’entrada moltes gràcies per concedir-me l’entrevista en un moment del curs una 

mica intens. També la voldria felicitar pel seu recent nomenament de directora 

general de la FESS. D’altra banda, després de llegir molt sobre vostè, m’agradaria 

felicitar-la per la trajectòria professional que ha portat a terme en tres àmbits molt 

diferents però alhora complementaris d’una mateixa base, la medicina: l’àmbit 

assistencial, polític i universitari i de recerca.  

On va néixer? On va cursar primària i secundària? Havent anat a una escola sota el 

règim franquista, quines mancances va trobar-hi com a estudiant? 

Vaig néixer a Sant Gregori. En aquella època la meva mare, que era llevadora, ajudava a 

néixer al món rural, però jo vaig néixer en un hospital. Vaig anar a l’escola pública de Sant 

Gregori i a l’institut públic de Girona Vicenç Vives.  

Per generació sí que vaig estar sota el franquisme, però pel fet de tractar-se d’una escola 

rural, i sobretot gràcies a una mestra anomenada Assumpció Soler, vaig aprendre català. 

No tinc clar com ho va aconseguir sense represàlies, però malgrat haver viscut una vida 

dura, ens va ensenyar a llegir i parlar en català malgrat ser obligat el castellà. 

Malauradament va morir fa uns anys, i s’ha publicat una història molt interessant sobre ella, 

una mestra d’escola rural pel fet d’haver-se exiliat. Sempre s’havia cregut que simplement 

era una dona soltera, però la raó per la qual s’havia exiliat era que era mare soltera. En 

																																																								
	
3 Entrevista del 26 de juny de 2019 a Marina Geli, a qui agraeixo les informacions i la disposició.	
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aquell moment calia que fos d’amagat: ningú sabia que tenia un fill, i s’ha descobert molts 

anys després.  

Potser és perquè el món rural estava més protegit, però no vaig viure una infantesa 

impregnada de moments i actes religiosos, mai a la meva vida. 

 

Per tant, abans de tot, i mirant-ho en perspectiva, considera que la seva trajectòria ha 

estat una evolució o ha estat fruit de la casualitat, que hagi tractat la medicina des de 

posicions diferents? 

Crec que ha estat una evolució, tot i que sempre hi ha factors de l’atzar que canvien la vida. 

Jo sempre havia pensat que seria una metgessa assistencial, però hi va haver certs 

elements importants, qüestions com la sida, que em van canviar molt la vida professional. 

D’altra banda, l’activisme comunitari per intentar prevenir-la i altres qüestions generacionals, 

havent començat com a regidora del meu poble. Aquest salt a la política va estar bastant 

influenciat per la meva visió comunitària. De fet, si no hagués començat la sida segurament 

seria una metgessa d’hospital, com vaig ser durant molts anys. 

 

Qui o què la va empènyer a escollir medicina com a carrera a estudiar? Va ser per una 

influència familiar, d’una admiració per algú en concret, o senzillament va ser 

vocacional?  

Des de petita jugava “a metges”, sempre havia volgut ser metgessa. La meva mare era 

llevadora i infermera, i el meu pare veterinari. Era un factor familiar, però també vocacional. 

No en tenia cap dubte, estava totalment convençuda que volia ser metgessa i que ho seria. 

En aquest cas no considero que fos fruit de l’atzar. Segurament l’ambient hi va influir 

malgrat no haver-hi metges a la meva família per cap de les dues bandes, ni paterna ni 

materna. La meva mare segurament va influir pel fet de ser una llevadora i infermera molt 

rural que havia fet molts parts a domicili, i a qui acompanyava. 

M’agradaria afegir que, a secundària, en algun moment vaig pensar que hauria d’haver 

escollit lletres. Els de ciències tenim un dèficit en aquest aspecte i també m’agradava. Hi va 

haver molts professors que em van marcar, però la professora Codina en concret, una 

extraordinària professora d’història.  
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Com van ser els primers anys a la Universitat de Barcelona durant la transició 

democràtica? Té algun pare o mare simbòlic de la carrera? Quin percentatge d’homes 

i dones aproximadament hi havia a classe, així com entre el personal docent? 

Vaig estudiar al Clínic. Començant l’any 1975, l’any de la mort de Franco, érem 1000 a 

primer de carrera. Recordo que entre primer i segon vam fer molt poques classes perquè la 

universitat es va centrar molt en recuperar la democràcia, però jo estava molt aïllada perquè 

en aquell moment era molt poc política. Estava interna amb un servei de l’Hospital Clínic, on 

des de primer no anava a classe i veia malalts al llarg de tot el curs. D’altra banda, l’estiu el 

passava a l’Hospital Santa Caterina de Girona amb el doctor Viladiu, un oncòleg que va 

morir de Parkinson bastant jove. Vaig aprendre què era la vida i la mort, i que no només es 

cura, sinó que s’acompanya i existeix la mort. 

Hi havia moltíssims més homes que dones. De fet s’han invertit els percentatges respecte 

l’actualitat, perquè en aquella època eren un 80% homes i un 20% dones. Aquest fet té 

relació amb la Selectivitat: el fet que no hi ha vocació masculina és fals, el que passa és que 

les noies tenen millors currículums en aquesta època, el qual els permet entrar per nota de 

tall. 

 

Per què va escollir la medicina interna? Era una especialitat masculina o femenina 

aleshores? Ara potser és completament diferent a anys enrere... 

Jo volia ser metgessa internista. Després la vida em va portar a fer malalties infeccioses, i 

m’he dedicat pràcticament sempre a aquestes a nivell hospitalari, per tal d’esbrinar el tipus 

d’infeccions que el propi hospital genera. Alhora també he treballat amb malalties 

infeccioses com la tuberculosis i la síndrome d’immunodeficiència adquirida.  

Era una especialitat molt masculinitzada, i considero que avui dia el percentatge d’homes i 

dones en aquesta és més o menys igual. Considero que existeixen especialitats on encara 

predominen els homes, però en aquell moment la medicina en general era masculinitzada. 

Tot està canviant.   
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Com van ser els seus anys en la política? 

Com a política no tenia un paper clàssic, ja que tendeixo a discutir de manera més tècnica, i 

cal dir que era la part que m’agradava, la política sanitària. Jo era considerada una política 

sectorial abans del procés, i després de cop va canviar la imatge que es tenia de mi. Fins 

als anys 2010-2012 tothom es referia a mi com una política que es dedicava a la salut 

únicament, tant en l’època de diputada com en la de Consellera.  

 

En la seva etapa com a consellera de salut, va prendre decisions que tenien impacte 

directe en la salut de la ciutadania i de les dones en concret? 

El sentit de la responsabilitat el tenia molt: per omissió tot allò que no es fa també compta. 

Algunes decisions han tingut un impacte a la vida de la gent molt important, tals com el codi 

infart, el codi ictus, el circuit ràpid pel càncer, el codi poli trauma..., de fet la mortalitat per 

infart de miocardi a Catalunya és de les més baixes del món: es truca al 112 i tothom sap 

com reaccionar, resultant en un impacte molt fort. 

Es van prendre dues decisions que tenen una relació directa amb les dones i que van costar 

molt. En primer lloc es va aconseguir fer més accessible l’anticoncepció d’emergència als 

CAPs i gratuïtament, als hospitals... aquesta decisió ha reduït les intervencions voluntàries 

de l’embaràs. L’altra decisió va ser la d’iniciar les interrupcions voluntàries de l’embaràs fins 

les 8 setmanes al centre de salut decidint la dona l’aplicació. Abans era únicament per 

absorció (quirúrgicament) a les clíniques, però es van analitzar mètodes en altres llocs del 

món i es va descobrir un fàrmac efectiu amb pocs efectes secundaris. S’ha obtingut un 

resultat molt interessant, perquè actualment s’informa a les noies de tot el que n’han de 

saber i tenen un període de temps per decidir.  

Han baixat les interrupcions voluntàries de l’embaràs, i més del 40% d’aquestes són 

anteriors a les sis setmanes, que és totalment diferent, perquè es dóna al centre de salut, i 

el ginecòleg i la llevadora són els que segueixen aquest procés. També aquests són els qui 

acompanyen a la dona a la revisió de sexualitat segura per prevenir embarassos no 

desitjats. Mirant l’avaluació del que va passar m’adono que han canviat molt les coses. Un 

clar exemple és que abans les interrupcions voluntàries de l’embaràs derivades de la 

pública només es feien a la privada, i ara es poden fer a la pública, a més de sense fer-ne 

ressò.  



Treball de recerca  Les dones i la medicina a Catalunya els 
darrers 150 anys 

2n de Batxillerat  Curs 2019-2020 
	

XV 

Un debat més a nivell espanyol va ser si les noies entre 16 i 18 anys havien de consultar la 

interrupció de l’embaràs als seus pares. Es va seguir la política establerta a Catalunya del 

menor madur, que estableix que a aquesta edat s’ha de ser suficientment responsable per 

prendre decisions, però també es va acordar que es recomanava que els expliquessin la 

situació als pares.  

Hi ha un grup de dones amb càncer de mama anomenat ÀGATA que volia permetre l’ús de 

cànnabis terapèutic. Després de moltes discussions científiques va sortir com a fàrmac. Jo 

vaig entrar en molts debats amb el Parlament, però va ser possible. 

De fet al llarg del meu temps com a consellera es van prendre moltes decisions que no 

s’han arribat a conèixer tant com hauria estat possible. També n’hi ha d’altres que en el seu 

moment van tenir molt impacte. Recordo un estiu en què vam posar anticonceptiu 

d’emergència i molta gent hi va estar en contra degut al fet que es podia anar a buscar a les 

farmàcies sense prescripció mèdica a través d’un protocol. Es va considerar que tothom ho 

començaria a utilitzar com a anticonceptiu i no només d’emergència, a més d’augmentar les 

interrupcions voluntàries de l’embaràs en centres de salut.  

 

Quina és la diferència entre el lideratge femení o masculí en l’àmbit mèdic?  

Hi ha molta discussió sobre això, perquè hi ha gent que considera que hi ha diferència, i 

d’altra que no. Jo diria que culturalment sí que existeix per tot allò que s’aprèn de les 

generacions anteriors implícitament, però biològicament no. És veritat que encara avui en 

dia la societat es fixa, per exemple, en la forma en què la dona es vesteix, però no fa el 

mateix amb l’home.  

Tanmateix, el problema no és el lideratge de la dona, sinó que la valoració de cada tipus és 

diferent. La societat demana valors pel lideratge que en algun cas no considero adients, 

però presidents que penso que són anti líders són votats, i també per dones. 
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Vostè que té una trajectòria llarga i ha tingut accés a estadístiques sobre la 

feminització en el camp de la medicina, com veu l’evolució des del temps en què 

vostè estudiava a la universitat fins ara, que un percentatge molt alt de noies ocupa 

les aules? 

Això és bastant recent. És potser els últims 10-12 anys que fins i tot els col·legis 

professionals i les universitats estan avaluant i analitzant la feminització, un canvi radical. 

Considero que ve donada per la forma en què s’accedeix a la universitat. Està comportant 

canvis extraordinaris en la pràctica clínica. En general el sistema sanitari té obert les 24 

hores del dia i, evidentment, els hospitals són oberts els 365 dies de l’any, mentre que a la 

primària de vuit a vuit hores o matins i tardes. 

Ha canviat molt la conciliació i l’exercici del poder. En el meu temps com a consellera tenia 

reunions amb els degans de Medicina de les universitats i començava a observar aquests 

canvis, sobretot els últims 15 anys. Penso que no sabem què suposa tot això.  

A més a més, generalment hi ha moltes dones joves que volen tenir fills i moltes coses que 

fan que veiem una evolució. Hi ha molts debats a tot arreu pel que fa a aquests aspectes al 

voltant de la feminització. 

 

D’altra banda, com veu l’evolució de la feminització a la medicina en hospitals i 

centres d’atenció primària?  

Hi ha un debat sobre si la feminització de la medicina va en detriment de la imatge 

mediàtica de la dona pel fet de tenir més o menys autoritat. Als centres d’atenció primària, 

per exemple, hi ha més dones, mentre que als hospitals és més igualat. Amb el temps, 

però, no serà així perquè ja d’entrada accedeixen a les universitats més dones que homes. 

Hi ha més dones com a metgesses de família. Hi ha factors múltiples, però clarament als 

mitjans de comunicació no surten els metges de família, mentre que a les enquestes se’ls 

valora moltíssim.  
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A l’hora de signar els articles d’investigació, els homes ocupen posicions més 

rellevants que les dones? 

Es tracta d’un tema de focus d’interès: les dones no tenen tanta visió competitiva. Considero 

que és, en part, perquè volen fer moltes coses alhora i són persones que els agrada molt la 

clínica, de manera que no tenen el tret de barallar-se tant per una posició. També tinc la 

impressió que, per bé i per mal, això està canviant generacionalment.  

 

Quins obstacles s’han presentat al llarg de la seva carrera en termes de gènere? 

(maternitat i cura dels infants...). Considera que la conciliació familiar és real 

actualment?  

Jo tinc dos fills: un el vaig tenir quan feia la residència, i l’altre a l’acabar. Els vaig donar el 

pit tres mesos als dos, però patint per tornar. Després els vaig anar a buscar a les cinc de la 

tarda a l’escola, i, en aquest temps, tot i que el meu home també contribuïa, va ser un factor 

que va fer que durant una època de la meva vida tingués menys temps per anar a 

congressos, per exemple.  

Això es segueix donant actualment perquè no es té temps per dedicar sigui a la vida 

personal o professional en comparació als homes, tot i que es tracta d’un fet social. Moltes 

dones decideixen deixar de fer alguna cosa per cuidar als fills, mentre que els homes no. 

Penso que comença a haver-hi un canvi. 

No s’ha assolit la conciliació familiar. Aquest fet és observable en molts documents a nivell 

internacional perquè aquí es té un dels períodes de maternitat més baixos, i això no és bo 

per la mare ni el fill, però passa. Resulta en molts casos en què les dones retardin la 

maternitat i és un debat social, no únicament de les dones, perquè cal recordar que és més 

segur l’embaràs dels 30 als 35 anys que posteriorment. 

 

Parlant de més obstacles i barreres personals, ha tingut algun entrebanc per part 

d’algun company masculí al llarg de la seva carrera, com ara que li suggerissin no 

presentar-se per un càrrec? 

Vaig viure en l’època en què em deien nena. En el meu cas no em va passar perquè vaig 

passar a la política, però en altres casos tinc companyes que els ha costat més que als 
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homes fer una carrera acadèmica i tesi doctoral, a més de fer recerca o accedir a càrrecs de 

responsabilitat com caps de secció o de servei. De fet, tots els meus superiors eren homes, 

i això segueix sent així: ara és la primera vegada que es comencen a veure les primeres 

promocions de dones que accedeixen a càrrecs de poder. Tanmateix, pel que fa a 

coordinadors de recerca i gent que surt a mitjans de comunicació, entre d’altres, són 

majoritàriament homes. 

 

Creu que les quotes en medicina, especialment càrrecs, són necessàries per arribar a 

una societat igualitària? 

Tinc dubtes sobre el mètode utilitzat a l’hora d’entrar a medicina, perquè no és just. Es 

selecciona a partir de les notes de Batxillerat i la Selectivitat. En la meva època a primer 

érem 1.000, i després el nombre es reduïa per “selecció natural”. Hi ha llocs on es fa una 

barreja: nota i testos objectius (de personalitat, motivacions...) per excloure aquells que no 

tenen el perfil per ser metges. 

Estem evocats a que, en un període de 10 anys, un 90% o 95% de les facultats de medicina 

siguin ateses per noies. Això significa que d’aquí 15 anys el 80% dels metges de Catalunya 

serà femení.  

Actualment ens trobem a un 80% dones i un 20% homes. Es poden veure aquestes dades 

des del Col·legi de Metges. Hi ha hagut un canvi radical també en la col·legiació. 

Curiosament, quan falten metges s’importen metges homes. 

 

Quina innovació mèdica per part d’una investigadora/metgessa catalana destacaria 

dels últims anys? 

Són molt menys conegudes. La doctora Anna Veiga potser és la que ha sortit més amb 

temes de fecundació in vitro, etcètera. Hi va haver un salt extraordinari i ella ha estat una 

persona més reconeguda en comparació a les altres. D’altra banda, la doctora Felip, 

oncòloga de l’Hospital de la Vall d’Hebron, té un recorregut molt important, però si es 

pregunta a la gent, la majoria no la coneixeria malgrat ser una experta mundial en el pulmó. 

En canvi en referència el càncer es coneix el doctor Esteller, la Fundació Carreras... 
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Els últims quatre o cinc anys hi ha hagut un canvi i comencen a sortir dones als mitjans de 

comunicació i ser més reconegudes. No obstant, els més mediàtics segueixen sent els 

homes majoritàriament. Penso que hi haurà un canvi en els propers anys perquè les 

persones que fa anys començaven a investigar, ara han arribat a ser els líders dels equips 

amb els que treballaven. 

Moltes gràcies! 

	

ANNEX III.  Vicky Fumadó i Pérez (1959)4 

	
Figura 80	Font pròpia (2019). Entrevista a Vicky Fumadó el 4 de juliol de 2019. [Fotografia]	

D’entrada moltes gràcies per concedir-me aquesta entrevista. També la voldria 

felicitar per la seva trajectòria professional com a pediatra i com a experta en 

processos d’adopció internacional a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

On va néixer i on va cursar primària i secundària? 

Vaig néixer a Barcelona i primer vaig anar a l’escola Molina. Després vaig estar al Col·legi 

Alemany.  

 

																																																								
	
4	Entrevista del 4 de juliol de 2019 a Vicky Fumadó, a qui agraeixo les informacions i la disposició.	
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Qui o què la va empènyer a escollir medicina com a carrera a estudiar? Va ser per una 

influència familiar, d’una admiració per algú en concret, o senzillament va ser 

vocacional?  

Una mica les dues coses. Sempre m’ha agradat molt el món dels nens. Quan tenia 12 anys 

jo ja deia que estudiaria medicina i que treballaria amb nens a l’Àfrica. El meu pare era 

pediatra, i la veritat és que jo estava molt unida amb ell. Va ser el primer de la família en fer 

pediatria, també li agradaven molt els nens. No sé si va ser per la seva influència o pel 

simple fet que érem molt similars, ell i jo.   

 

Com van ser els anys a la Universitat de Barcelona en què va estudiar medicina? Té 

algun pare o mare simbòlic de la carrera? Quin percentatge d’homes i dones 

aproximadament hi havia a classe, així com entre el personal docent? 

La carrera va ser complicada, perquè els primers tres cursos em van anar molt bé, però vaig 

tenir un fill a quart i una filla a cinquè i em vaig separar una mica del grup amb qui estava. 

Recordo molt al doctor Ferrer Pi, un pediatra que em va donar bons consells i em va ajudar, 

a més de ser l’únic que va tenir en compte que estava estudiant i que alhora estava 

embarassada.  

No recordo exactament quin percentatge d’homes i dones cursaven medicina quan jo em 

vaig llicenciar, però ara que sóc professora a la Universitat de Barcelona puc afirmar que 

actualment entre l’alumnat hi ha un 85% dones i un 15% homes aproximadament. En una 

qüestió de 50 anys s’ha invertit la piràmide. Considero que ha anat bé que hagin entrat les 

dones perquè, d’aquesta manera, s’aporten dos punts de vista en comptes d’un de sol. 

 

Més enllà de pediatria, hi ha alguna raó concreta per la qual ha acabat especialitzant-

se en l’adopció internacional? Es tracta d’un àmbit paritari? 

Sempre m’havia cridat molt el tema de les adopcions, però ha estat pura casualitat. A 

l’acabar pediatria vaig fer un màster de pediatria tropical, vaig anar a treballar a l’Àfrica uns 

anys, i al tornar l’any 2000 vaig tenir l’oportunitat a l’Hospital Sant Joan de Déu de crear una 

unitat de referència de pediatria tropical i patologia importada. Em va sorprendre que molts 

dels infants nouvinguts que veia no eren immigrants, sinó nens d’adopció internacional.  
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Arran d’això em vaig informar molt més sobre tot el que implicava una adopció internacional, 

arribant a la conclusió que molts cops l’important no és la patologia importada a nivell mèdic 

(tot i que clarament he tractat nens amb tuberculosis, malària, parasitosis...), sinó el 

component social, que té un impacte molt fort en els infants depenent del país de 

procedència i els seus antecedents. 

 

Es poden observar diferències entre especialitats i càrrecs als hospitals catalans 

d’avui des del seu punt de vista? 

Quan vaig fer la residència hi havia molt masclisme, sobretot amb les rotacions, El tracte, 

els comentaris i les mirades, entre d’altres, no eren professionals. Actualment, al menys al 

meu entorn de treball hi ha molt respecte: ningú s’atreveix a tractar a una dona d’una forma 

diferent que a un home. 

 

Era real el fet d’incentivar a una dona a no presentar-se per aconseguir un càrrec? 

Sí, es feia de forma indirecta. A més a més hi havia una mica de sexisme, sempre es 

parlava de la part física de la dona en comptes de les seves capacitats. 

 

Considera que es dóna el reconeixement que es mereix a la figura de la dona en 

l’àmbit de la medicina, o caldria que fos més representada als mitjans de 

comunicació, per exemple? 

Considero que estem en un moment que es comença a reconèixer força el paper de la dona 

en la medicina. Cada vegada les dones estan més i més en comitès de direcció. Cal 

esmentar algunes metgesses d’aquí hem creat un grup de Metgesses de Catalunya que es 

troba a part del consell de la direcció del Col·legi de Metges. 

D’altra banda penso que la recent aparició de les metgesses als mitjans de comunicació no 

es tracta d’un fet puntual, perquè ja no es pot tirar enrere i les dones persistiran. S’ha 

aconseguit molt i encara s’ha d’aconseguir més.  
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Quins obstacles s’han presentat al llarg de la seva carrera en termes de gènere? 

(maternitat i cura dels infants...). Considera que la conciliació familiar és real 

actualment?  

En termes de gènere estàvem bastant equiparats, potser amb un percentatge de nois més 

elevat a 60% homes i 40% dones, però en aquest sentit no hi havia punt de comparació 

amb com havia estat en generacions anteriors. És veritat que hi havia més abandonament 

dins del col·lectiu femení.  

La conciliació familiar era inexistent en l’època en què jo estudiava la carrera. Com he 

comentat abans a cinquè estava embarassada, i de fet la meva filla va néixer un dijous, tot i 

haver de néixer dues o tres setmanes més tard. Tenia un examen de cirurgia poc més d’un 

dia després del part, així que me’l vaig haver de perdre. Tenia el primer parcial aprovat, i 

vaig anar a parlar amb el professor per preguntar si es podia guardar la nota del primer 

parcial i presentar-me més tard a l’examen, però em van dir que no perquè si es permetés 

“tothom s’embarassaria per aconseguir el tracte”. Va ser així com em vaig tornar a presentar 

a l’assignatura. 

Tanmateix, la conciliació familiar avui dia ha millorat moltíssim: es té molt respecte per la 

maternitat i per la paternitat. Es facilita al meu entorn, al menys. 

 

Creu que les quotes en medicina, especialment càrrecs, són necessàries per arribar a 

una societat igualitària? 

Crec que en el meu sector justament no cal. El que és realment necessari és ser bons 

professionals: al meu entorn allò que val són els mèrits. En altres sectors sí que és 

necessari que existeixin les quotes, perquè sinó potser no hi accedirien les dones.  

Penso que el que és necessari és demostrar que es té la capacitat per prendre una posició, 

i que si una altra persona independentment de si és home o dona, és millor i més adient, 

l’ha d’ocupar. De fet, el més important a fomentar és la professionalitat. 
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Quina és la diferència entre el lideratge femení o masculí en l’àmbit mèdic?  

Considero que el fet que les dones hagin entrat al món laboral de ple ha fet que canviïn les 

coses completament, però s’arrosseguen factors culturals i educacionals a nivell de societat 

que influeixen el lideratge, però no per les capacitats que pugui tenir o no un home o una 

dona. 

 

A l’hora de treballar amb especialistes d’arreu del món, ha observat si hi ha més 

metges o metgesses respecte Catalunya?  

Crec que a l’hospital on treballo jo, l’Hospital Sant Joan de Déu, som el primer a nivell 

espanyol on hi ha més dones que homes. No era així quan vaig arribar, però ha canviat. És 

cert que ha costat canviar el fet que als CAPS hi hagi més homes que dones, però s’està 

aconseguint. 

 

Quins projectes de futur té en relació amb la cooperació internacional i en general? 

Amb quins països? 

No parem de moure’ns. Un projecte que s’està duent a terme és un protocol per afavorir als 

menors no acompanyats que inclou, a més de la part purament mèdica en referència a 

l’atenció (venen amb més infeccions que els infants que venen amb les famílies), es vol 

incorporar un protocol d’atenció de salut mental per prevenir desajustos que poden tenir a 

causa dels factors de risc que els amenacen. 

A nivell de cooperació internacional hi ha molts projectes de projecció global, fent estudis en 

zones endèmiques de malalties transmissibles i no controlables, a més de fer estudis sobre 

com es poden intentar controlar. Algun exemple n’és Sierra Leone. La línia de cooperació 

s’ha obert fa pocs anys, hem treballat amb els refugiats a Grècia i ara estem més focalitzats 

en els menors no acompanyats. 
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Dels països amb els que ha treballat, amb quins ha tingut més dificultat en termes de 

gènere i sexisme?  

Al ser una societat més masclista, a països de l’Àfrica s’ha de saber on es va i cal entendre 

l’entorn. Allà hi ha dones amb molta força que estan canviant moltes coses, i cal donar-los 

suport, que son aquelles que hi viuen.  

En termes de gènere on ho vaig passar va ser en una missió a l’Iran en zona dels xiïtes, on 

per treballar a l’hospital i, de fet, per estar a la ciutat, havia d’anar vestida amb hijab i 

recoberta de negre fins als peus. A més a més no podia tocar als homes, els havia de 

saludar de lluny. Va ser un xoc cultural molt important 

 

Hi ha algun país en concret amb qui li agradi treballar especialment? 

No n’hi ha algun amb qui m’agradi especialment, però he treballat majoritàriament amb 

Sierra Leone i Moçambic. Vaig estar molt temps a Etiòpia i Tanzània, on l’experiència va ser 

molt intensa. 

Moltes gràcies! 

	

ANNEX IV. Mireya Cabral i Salvadores (1964)5 

	
Figura 81	Font pròpia (2019). Entrevista a Mireya Cabral el 5 de juliol de 2019. [Fotografia]	

																																																								
	
5 Entrevista del 5 de juliol de 2019 a Mireya Cabral, a qui agraeixo les informacions i la disposició.	
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D’entrada moltes gràcies per concedir-me l’entrevista. També la voldria felicitar per la 

seva trajectòria professional com a pediatra al Centre d’Atenció Primària de Manlleu. 

On va néixer? On va cursar primària i secundària? Havent anat a una escola sota el 

règim franquista, quines mancances va trobar-hi com a estudiant? 

Vaig néixer a Mèxic perquè els meus avis van haver de marxar per la guerra, sóc una néta 

de l’exili. Tot i així, només hi vaig viure el primer any de vida. El meu pare era canari, així 

que vam anar-nos-en a viure a les Illes Canàries. 

Vaig estudiar primària i secundària a les Illes Canàries Canàries, a Las Palmas. 

 

Qui o què la va empènyer a escollir medicina com a carrera a estudiar? Va ser per una 

influència familiar, d’una admiració per algú en concret, o senzillament va ser 

vocacional?  

Va ser per diverses coses, vocacional d’entrada no, no és el meu cas. Tinc una tieta 

anestesista i segurament m’ha influït, però recordo que a l’acabar COU i triar, vaig sentir 

que volia treballar amb persones i ajudar-les. A més, m’agradaven molt les ciències i volia 

estudiar una carrera que ajuntés aquests tres factors, tenia clar que no volia que fos de 

lletres, i per tant  vaig acabar escollint medicina.  

 

Com van ser els anys d’universitat en què va estudiar medicina? Té algun pare o 

mare simbòlic de la carrera? Quin percentatge d’homes i dones aproximadament hi 

havia a classe, així com entre el personal docent? 

La carrera la vaig estudiar a Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a Sant 

Pau, perquè la meva mare és catalana i els meus avis vivien aquí. El percentatge a la meva 

promoció, la promoció de l’any 1982 i acabant l’any 1988, ja hi havia bastantes dones. De 

fet diria que més d’un 50% era dones. Recordo dos o tres professors homes que em van 

marcar, la majoria de professors eren homes. Com a professores hi havia molt poques 

dones, només en recordo alguna d’hematologia... 
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Per què va escollir la pediatria? Era una especialitat masculina o femenina aleshores? 

Ara potser és completament diferent a anys enrere... 

A l’hora de fer el MIR no es pot tenir una porta molt tancada, perquè no se sap el número 

que s’obtindrà. Jo tenia clar que volia dedicar-me a una especialitat clínica, que no fos ni de 

laboratori ni de cirurgia. M’agradava molt endocrinologia, i malgrat obtenir un bon número, 

en aquella època calia una posició d’entre les 100 primeres, per tant que vaig haver de 

descartar aquesta opció. Aleshores vaig haver de pensar quina especialitat em permetria 

tocar diferents parts de medicina interna i treballar en més d’un àmbit, però donant-me la 

possibilitat d’especialitzar-me més posteriorment, així que vaig escollir pediatria. Tot i així, 

encara que ho hagués pensat en algun moment, al llarg de la carrera mai vaig pensar que 

acabaria sent pediatria. En una altra situació potser hauria escollit endocrinologia, però va 

ser pel MIR, que vaig escollir pediatria. Malgrat tot, vaig adonar-me ràpidament que si no 

triava endocrinologia em dedicaria a la pediatria, i sóc molt feliç com a pediatra, m’encanta i 

és preciós. 

 

On va fer la residència després dels estudis? Quin percentatge recorda de residents 

homes i dones aproximadament? 

Després de la carrera vaig fer el MIR i vaig escollir pediatria a l’Hospital Vall d’Hebron. Les 

diferències es notaven molt en els caps i la plantilla. A la meva promoció de residents érem 

majoria dones i, en el meu grup de guàrdia, només hi havia un noi. Tot i així, la majoria de 

caps de servei i adjunts eren homes. Hi havia algunes dones com, per exemple, la Fina de 

neonatologia. 

 

Entre el personal d’infermeria també s’observen diferències pel que fa a la quantitat 

d’homes o dones que exerceixen?  

Totalment. Les dones també tenen la cultura masclista, tot i que depèn de cadascú. Un clar 

exemple és d’una administrativa que anomenava a un company meu per doctor seguit del 

seu cognom, però per dirigir-se a mi simplement deia Mireya.  Li vaig comentar que volia 

que ens anomenés de la mateixa manera als dos, i ella em va respondre que no se n’havia 

adonat. És una qüestió cultural. 
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Es poden observar diferències entre especialitats i càrrecs als hospitals catalans 

d’avui? 

En la meva època sí, ara no sé com estan els hospitals. 

 

Què és més habitual, que els pares siguin els acompanyants dels infants a les visites, 

o que siguin les mares? 

He notat un canvi espectacular. Fa 25 anys que sóc pediatria, i quan vaig començar el 90% 

de les persones que acompanyaven als infants eren les mares, i per sort això ha estat un 

canvi molt gran. Continuen portant als nens i nenes les dones molt sovint (mares o àvies), 

però no de manera dràstica.  

Ara venen molt més els pares, i també d’altres cultures. Els pares marroquins sí que 

acompanyaven als infants a la consulta, però amb la mare també present i sense saber res 

del nen. Hi ha hagut un canvi espectacular. De fet, a diferència d’abans, ja no ens fixem en 

si l’acompanyant és el pare o la mare. Abans ho comentàvem amb expressions tals com 

“Ostres, ha vingut el pare! Que bé, no? Que modern!”. Actualment és totalment normal. 

També vull afegir que abans els pares tampoc empenyien el cotxet pel carrer, per exemple. 

Es pensava que “era de dones” i ara ho fa tothom. Un canvi molt i molt positiu!  

 

Hi va haver algun motiu concret pel qual va decidir canviar d’un gran hospital a un 

Centre d’Atenció Primària? Es tracta d’un sector paritari? 

Quan s’acaba la residència de pediatria es pot passar a treballar en diferents àmbits: la 

pediatria hospitalària, la primària (centres de salut), en àmbits de salut pública, o bé en una 

consulta privada. Jo tenia molt clar que volia treballar a la pública. Laboralment ara hi ha 

moltes sortides, però abans era molt difícil entrar a treballar a un hospital, calia fer guàrdies, 

era molt rígid, i els adjunts eren joves, per tant faltava molt fins la seva jubilació. Era molt 

més fàcil trobar feina fora de Barcelona, i principalment a primària. De fet, jo primer vaig 

treballar a l’Hospital de Vic i després vaig passar a un centre d’atenció primària.  
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Considera que es dóna el reconeixement que es mereix a la figura de la dona en 

l’àmbit de la medicina, o caldria que fos més representada als mitjans de 

comunicació, per exemple? 

Crec que és inferior, ja que molt poques vegades es veuen notícies sobre metgesses, i molt 

menys pediatres: quasi bé sempre són homes. Considero que és perquè els càrrecs de 

poder com per exemple els gerents d’hospital continuen sent homes.  

M’imagino que a medicina sí que hi haurà un canvi perquè, es vulgui o no, la majoria són 

dones i hi ha molt pocs homes. No hi ha suficients homes a les facultats ni enlloc com 

perquè segueixin ocupant sempre els càrrecs de poder. 

 

Quins obstacles s’han presentat al llarg de la seva carrera en termes de gènere? 

(maternitat i cura dels infants...). Considera que la conciliació familiar és real 

actualment?  

En termes de gènere dins l’administració pública no he tingut cap obstacle. Al llarg de la 

meva residència, però, considero que el resident del meu any que era noi ho va tenir més 

fàcil perquè la societat és masclista: les infermeres el tractaven millor a ell. A més, el tracte 

amb els metges adjunts mascles de la plantilla de l’Hospital de Vall d’Hebron era diferent: 

deien tonteries i intentaven lligar. D’altra banda, només ha estat a nivell personal, perquè a 

nivell professional a l’hora de valorar un pacient mai m’he sentit tractada pitjor per ser dona. 

La conciliació familiar és complicada. Ser mare també perjudica en certa manera, no en 

l’administració pública econòmicament ni a nivell de la carrera, però més en relació a la 

baixa maternal. 

 

Quina és la diferència entre el lideratge femení o masculí en l’àmbit mèdic d’un centre 

d’atenció primària?  

Penso que hi ha varis factors que influeixen en el fet que la major part de càrrecs els ocupin 

homes. Un d’ells és que els homes tenen més tendència a buscar-ho, perquè els agrada 

tenir poder i ascendir en l’escala professional: es senten més realitzats i sempre ha set el 

seu rol, triomfant i tenint diners. En canvi les dones sempre han tingut el rol de ser mares i 

cuidadores, de manera que si no té tants diners, per exemple, la dona no ho viu malament.  
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D’altra banda, la dona que busca poder es troba amb un obstacle en el moment en què té 

fills. A més a més, es posa en dubta la cura dels fills quan una dona adquireix un càrrec 

important. Són típics els comentaris tals com dir que és mala mare, o que qui cuida l’infant 

és l’àvia. De fet just ahir es va donar aquesta situació amb una companya que l’han 

anomenat gerent. 

Són justament aquests factors els que poden influir en la decisió d’una dona a l’hora d’optar 

per un càrrec o no, perquè aquesta no té por de les responsabilitats, però dóna molta 

importància a la família: ser mare agrada i es vol exercir sense abandonar als nens. Sigui 

algú home o dona, considero que s’hauria de donar la possibilitat de passar temps amb els 

fills: no es pot fer una jornada de 12 hores. El problema és que la perspectiva que es pren 

és molt diferent si un home amb família pren un càrrec important o si és una dona la que ho 

fa. 

 

Creu que les quotes en medicina, especialment càrrecs, són necessàries per arribar a 

una societat igualitària? 

Les quotes no són el canvi que jo escolliria. No considero que a l’hora de triar una persona 

determinada per realitzar una feina calgui fixar-se en el gènere. Cal mirar si n’és capaç o no. 

Tot i així, són necessàries per sensibilitzar la societat, cal introduir-les fins que estigui 

normalitzar. S’ha de donar un estímul per tal que, al final, els horaris siguin conciliadors, i la 

dona hi tingui més accés. Molts cops allò que frena a les dones quan han de prendre un 

càrrec és que no hi ha pausa i no hi ha possibilitat de conciliar la vida familiar amb la 

professional. 

 

Quina innovació mèdica per part d’una investigadora/metgessa catalana destacaria 

dels últims anys?  

Diria que cap. Conec pediatres i companyes catalanes que fan una feina espectacular i molt 

important, però amb molta rellevància no em ve al cap ningú.  

Moltes gràcies! 
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ANNEX V. Susana Rives i Solà (1970)6 

	
Figura 82	Font pròpia (2019). Entrevista a Susana Rives el 27 de juny de 2019. [Fotografia]	

D’entrada moltes gràcies per concedir-me l’entrevista. També la voldria felicitar pel 

seu recent èxit en el tractament de la leucèmia limfoblàstica a través de la teràpia 

CART. D’altra banda, m’agradaria felicitar-la per la trajectòria professional com a 

investigadora i hematòloga pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

On va néixer? On va cursar primària i secundària?  

Vaig néixer a Estats Units per casualitat, perquè és on eren els meus pares en aquell 

moment, però sempre he viscut a Barcelona i les rodalies. Vaig cursar tant primària com 

secundària a Barcelona. 

 

Qui o què la va empènyer a escollir medicina com a carrera a estudiar? Va ser per una 

influència familiar, d’una admiració per algú en concret, o senzillament va ser 

vocacional?  

Els meus pares eren metges, i un dels meus avis també, de manera que la influència 

familiar va ser important. Tanmateix, de nena ja m’agradaven les ciències en general, 

especialment la biologia i la medicina. Tot i així és cert que ho vaig viure de molt a prop. 

 

																																																								
	
6 Entrevista del 27 de juny de 2019 a Susana Rives, a qui agraeixo les informacions i la disposició.	
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Com van ser els anys a la Universitat de Barcelona en què va estudiar medicina? Té 

algun pare o mare simbòlic de la carrera? Quin percentatge d’homes i dones 

aproximadament hi havia a classe, així com entre el personal docent? 

Recordo els anys de la carrera amb afecte, però també recordo que va requerir molt esforç: 

medicina demana molt. No hi va haver un professor en concret que destaqués, però sí que 

en general n’hi ha uns quants que em van marcar. Des d’un punt de vista de gènere, cal dir 

que segurament vaig tenir molts més professors homes que dones. En quant al percentatge 

d’estudiants ja s’havia fet el tomb, i hi havia una gran majoria de dones: 70% dones i 30% 

homes. D’altra banda, en el cas dels professors era tot al contrari: 80% homes i 20% dones 

degut a la generació prèvia. En l’època que he viscut la dona ja era present en la medicina. 

 

Després de la carrera va realitzar la residència, especialitzant-se en hematologia. Era 

una especialitat masculina o femenina aleshores? Ara potser és completament 

diferent a anys enrere... 

Hematologia és una especialitat mixta de clínica i laboratori, i tradicionalment al laboratori hi 

ha més dones que homes. Segurament hi ha causes que han dut a aquest fet, però es 

tracta d’una posició menys visible i la dona ha estat més present en aquesta que a la 

clínica.  

Vaig fer la residència a l’Hospital Clínic. La meva promoció és una excepció: érem dos nois i 

jo a l’especialitat d’hematologia, però en anys anteriors i posteriors les dones predominaven, 

més o menys un 60-70% de residents d’hematologia eren dones.  

Malauradament, però, els metges adjunts, els quals eren de generacions prèvies, eren 

majoritàriament homes. Aquesta xifra s’ha anat igualant, i mentre que a l’hematologia de 

laboratori predominen les dones, a la clínica el percentatge d’homes i dones és més o 

menys el mateix. 
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Al llarg dels anys ha realitzat algunes estades a diferents serveis d’hospitals a nivell 

internacional..., ha observat diferències a nivell mèdic, de tracte amb el pacient, i 

entre els professionals (homes o dones, càrrecs...)?  

He fet petites estades de poques setmanes a Estats Units, motiu pel qual no tinc prou 

experiència com per donar una opinió, tot i que no recordo haver notat grans diferències 

respecte Espanya. De fet, com a aquí, els caps majoritàriament són homes tot i haver-hi 

moltes dones en càrrecs importants. Quan era estudiant vaig estar un mes a Itàlia, però 

pràcticament no vaig trobar diferències. Segur que en altres països del món seria possible 

identificar-ne moltes, però no ha estat el meu cas. 

 

A l’hora de signar els articles d’investigació, els homes ocupen posicions més 

rellevants que les dones? 

A vegades no es sap si les persones que han escrit un article són homes o dones perquè 

només s’anota la inicial del nom. El primer nom és el d’aquella persona que condueix la 

investigació, i l’últim és el responsable de tota la línia d’investigació. 

Penso que respecte al primer nom deu estar molt igualat. Actualment hi ha bastantes dones 

joves que comencen molts projectes. Pel que fa als sèniors que condueixen la recerca hi ha 

més homes perquè hi ha més caps de servei. És possible que hagi canviat l’ordre al llarg 

dels anys per l’augment de la presència de les dones en aquest camp. 

 

Des de la seva posició com a coordinadora d’un grup de treball de la Societat 

Espanyola d’Hematologia i Oncologia Pediàtrica, considera que el camp de recerca és 

paritari? 

Crec que les diferencies aplicades a l’assistència es poden equiparar a la recerca, tot i 

haver-hi moltes dones als laboratoris.  

 

És diferent el percentatge d’homes i dones que ocupen posicions de lideratge en un 

grup de recerca del percentatge d’integrants (homes o dones) del grup? 

Entre caps de servei actuals encara predominen els homes. 
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Considera que es dóna el reconeixement que es mereix a la figura de la dona en 

l’àmbit de la medicina, o caldria que fos més representada als mitjans de 

comunicació, per exemple? 

Ha estat al llarg dels últims tres anys que s’ha començat a parlar als mitjans de comunicació 

de rescatar la presència de la dona en la història en tots els àmbits. Ha començat la 

conscienciació, i encara que no calgui més, és necessari donar la visibilitat que no s’ha 

donat anteriorment. 

Espero que només sigui el principi de donar a conèixer la dona. Malauradament, la premsa 

és molt imprevisible i podria tractar-se d’un boom que desapareix després. És per això que 

considero que és un afer que està en mans de les dones joves que pugen: la mentalitat de 

la meva filla, per exemple, és molt oberta i proactiva. Jo sempre m’he considerat feminista, 

però penso que ara és un concepte molt més integrat a la mentalitat de les joves. Encara 

que d’aquí un temps no estigui tant present a nivell mediàtic, aquest moviment ja ha crescut 

i és feina de la dona que segueixi creixent.  

 

Quins obstacles s’han presentat al llarg de la seva carrera en termes de gènere? 

(maternitat i cura dels infants...). Considera que la conciliació familiar és real 

actualment?  

Penso que els obstacles es van reduint, ja que els pares tenen un rol cada cop més gran en 

l’educació dels fills i amb les feines de la casa, per exemple. En el meu cas concret puc dir 

que estan molt distribuïdes les tasques, i de fet fins i tot podria afirmar que l’horari del meu 

marit és més flexible que el meu, de manera que potser ha estat més present amb els 

nostres fills que jo.  

Evidentment, però, encara que es vagi pel bon camí, queden moltes barreres, fins i tot un 

sentiment tant insignificant com el de culpabilitat influeix. Considero que és així perquè 

aquesta mateixa sensació mai l’he vist en un home. 
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Creu que les quotes en medicina, especialment càrrecs, són necessàries per arribar a 

una societat igualitària? 

El tema de les quotes sempre causa debat i neguit degut al fet que l’ideal seria eliminar-les: 

mentre hi hagi la necessitat de les quotes significa que les dones estan per sota. La fita és 

que s’eliminin per falta de necessitat, però alhora avui dia encara són necessàries per tal de 

compensar les clares diferències en el percentatge d’homes o dones que tenen un càrrec.  

De moment cal que existeixin per equilibrar les desavantatges que es presenten per ser 

dona. Tanmateix, és important que no siguin allò que determini una posició, perquè que és 

necessari escollir una persona per un càrrec en base a la meritocràcia: no pot ser que 

només per ser dona s’obtingui una feina, per exemple. És per això que considero que les 

quotes siguin 50/50 és exagerat, senzillament cal un mínim a partir del qual es pugui donar 

a conèixer que les dones tenen les qualificacions necessàries. 

 

Quina és la diferència entre el lideratge femení o masculí en l’àmbit mèdic?  

És una precisió meva, però em dóna la sensació que els homes són més competitius, 

mentre que la dona no dóna tanta importància a ser líder.  

Com mare considero que amb la maternitat les prioritats canvien: la feina és molt important, 

però es redueix l’ambició d’arribar a ser cap de servei en comparació als homes. És 

possible que sigui per la maternitat en si, a causa de la pròpia mentalitat, o bé per la 

societat. No es tracta de dedicar massa temps als fills, sinó del fet de sentir-se culpable per 

no passar el temps suficient amb ells. Ser metgessa absorbeix molt temps i energia, el qual 

ha fet que en algun moment em sentís així.  

 

Pensa que a vegades hi acaba havent més caps de servei homes no perquè es 

mostrin més competitius, sinó perquè es valora el gènere més que altres habilitats? 

Sí, sempre es té la sensació que la dona ha de demostrar de què és capaç dues vegades, 

mentre que en el cas d’un home ja s’assumeix que té certes habilitats. A una dona li és més 

difícil pujar perquè l’esforç cal que sigui doble. De totes maneres, un dels obstacles que es 

posen les dones mateixes a l’hora de pujar és degut a la societat i a la percepció cultural 

que es té: arriba un moment en què es frena. 
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Quina innovació mèdica per part d’una investigadora/metgessa catalana destacaria 

dels últims anys?  

Sóc investigadora relativa. Em dedico principalment a la clínica, així que no estic al món de 

la recerca com per destacar a algú. Tampoc podria destacar a un home a nivell català ni 

espanyol, de manera que no es tracta d’una qüestió de gènere. 

 

Ara que ha obtingut el reconeixement amb el seu treball amb limfòcits T-CAR, què 

està investigant? 

De fet continuem en la mateixa línia. Es tracta d’una teràpia molt nova i ja no s’aplica com 

un tractament d’investigació, sinó que ha estat demostrada la seva eficàcia i forma part de 

teràpies ofertes en casos concrets. D’altra banda, hem de continuar investigant per 

descobrir en quins casos pot ser millor, per exemple.  

Moltes gràcies! 


