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Francina Vila visita Israel per conèixer les seves 
polítiques de foment del talent de les dones en l’àmbit 
de la ciència i la recerca 
 
» La regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha viatjat a Israel convidada pel 

Weizmann Institute of Science per reunir-se amb els responsables del programa 
Women in Science, que afavoreix la conciliació laboral en el camp de la investigació 
científica i fomenta el talent de les dones 

» El Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes 
vol promoure el talent femení a través d’accions que fomentin l’accés de les dones al 
món laboral i professional en igualtat de condicions 

 
Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, ha viatjat a Israel per visitar el Weizmann Institute 
of Science i el seu programa Women in Science, que afavoreix la presència de les dones en el 
món de la recerca científica i tecnològica a través d’aspectes que afavoreixen la conciliació 
personal i professional i potencia la carrera professional de les dones.  Aquets programa va ser 
homenatjat en els Premis 8 de Març d’enguany que premiaven la projecció del talent femení.  
La regidora ha destacat que "Israel és un país que destaca en l'àmbit de la recerca aplicada 
per les polítiques públiques que fa molts anys que promouen en el sector de la recerca i, 
en aquest sentit, és un bon model per a Barcelona i Catalunya". 
 
Durant la seva visita, Vila s’ha reunit amb el president del Weizmann Institute of Science, el 
professor Daniel Zaifman, i  amb el vicepresident per al Desenvolupament de Recursos i degà 
de l’activitat educativa, el professor Israel Bar-Joseph. La regidora també ha fet una trobada 
amb la responsable del  programa de Dones i Ciència de l’Institut, la professora Varda Rotter, 
on han pogut intercanviar idees sobre els mecanismes de promoció de les dones en el món de 
la recerca científica. 
 
Durant la seva visita, la regidora ha senyalat que les dones a Catalunya representen el 54% de 
les matrícules universitàries i el 59% de les titulades, però només representen el 37% de les 
persones que es dediquen a la recerca. “L’institut Weizmann”, ha destacat Vila,” està 
fomentant el talent femení  a través del programa “Women in Science, que afavoreix la 
presència de les dones en el món de la recerca a través d’un programa de beques que 
facilita la dedicació de les dones en aquest camp científic. Aquest programa és una 
aposta pel talent femení, però també pel talent humà en general”.  
 
Francina Vila ha ressaltat que “en un moment on Barcelona està apostant pels sectors de 
la innovació, la recerca i el coneixement, hem de promoure accions per facilitar que les 
dones que destaquen en aquests àmbits tinguin un paper destacat, i així, enriquir el 
capital humà de la nostra ciutat i societat en general”.  
 
La regidora de Dona i Dret ha afirmat que aquest és un model que treballa en la línia del que 
promou el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i Efectiva entre Dones i Homes 
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2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona a través de la promoció del talent femení i l’eradicació 
de totes aquelles circumstàncies que impedeixen a les dones desplegar plenament les seves 
capacitats, ja sigui per causa de la feminització de certs treballs considerats de baix perfil i de 
baixa remuneració, o bé per la impossibilitat de compatibilitzar la vida professional i la personal. 
En aquets sentit el Pla desplega tot un seguit d’accions amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les 
dones al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els homes, fomentant 
l’emprenedoria, l’autoocupació i noves formes d’organització del treball i l’ús generalitzat de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.  
 


