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La secretària autonòmica d'Universitat ha inaugurat el V Congrés Estatal de la Fundació Isonomia

Cambrer: “L'educació és la principal via que tenen les dones per a fer-se un buit en el món laboral”

Les llicenciades espanyoles entre 30 i 40 anys obtenen un 76% del sou d'un home, el millor resultat de tota l'OCDE

Un 54% dels alumnes matriculats en les universitats de la Comunitat en el curs 2007/08 van ser dones

(17-9-08) La secretària autonòmica d'Universitat i Ciència, Mª Amparo Cambrer, ha afirmat este matí en la seu de la UJI a Castelló que l'educació “constituïx la
principal via que tenen hui en dies les dones per a fer-se un buit en el món laboral”.

Cambrer ha realitzat estes declaracions durant la inauguració del V Congrés Estatal de la Fundació Isonomia, en el que s'ha tractat sobre la igualtat entre dones i
hòmens. La secretària autonòmica ha estat acompanyada pel rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, i la presidenta de la Fundació Isonomia, Asunción
Ventura.

“Actualment -ha explicat- és una realitat que les dones patixen unes taxes de desocupació superior a les dels hòmens en els països integrants de l'Organització per
a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic (OCDE), una tendència per a la que l'única solució és la formació. En este sentit, està demostrat que com més
elevat és el nivell d'estudis de les dones, es produïx menys taxa de desocupació i menys bretxa salarial”.

Cambrer ha informat que les llicenciades espanyoles entre 30 i 40 anys “obtenen un 76% del sou d'un home, mentres que les que tenen menor titulació cobren, de
mitjana, el 64% de la paga masculina”.

“Ambdós dades se situen al capdavant de tota l'OCDE, per damunt de països com a Estats Units, on les llicenciades tan sols perceben el 56% de salari d'un home;
Itàlia, amb el 57%; o Portugal, amb el 72%”. Esta xifra és encara menor en el cas de les dones sense estudis superiors, entre les que la mitjana salarial en països
com Gran Bretanya descendix fins a la mitat que la dels hòmens”, ha assenyalat.

Més dones que hòmens en les universitats valencianes

Respecte a la presència de les dones en les universitats de la Comunitat Valenciana, Cambrer ha indicat que un 54% dels alumnes matriculats en el curs 2007/08
(un total de 74.677) van ser dones, mantenint-se així la mitjana dels últims anys que està fixada en el 55%.

Així mateix, la taxa femenina de graduades se situa, segons les dades de què disposa la Conselleria d'Educació, entorn al 60% del conjunt d'alumnes que finalitzen
els seus estudis superiors.

La secretària autonòmica s'ha referit en concret a la Universitat Jaume I de Castelló, en la que un 63,3% dels graduats en 2006/07 van ser dones. Així mateix, el
38% del professorat de la UJI també són dones, la taxa més alta de les cinc universitat públiques de la Comunitat.

“No obstant -ha indicat- només el 13% de les càtedres estan ocupades per dones, enfront del 39% de les places de titulars, el 44% de catedràtic d'escola o el
43% de titulars d'escola, la qual cosa ens servix d'exemple per a comprovar que és necessari continuar treballant per la igualtat”.
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1,3 milions d'euros per a congressos científics i tecnològics

L'organització del congrés que s'està celebrant a Castelló compta amb el suport econòmic de la Conselleria d'Educació que enguany destinarà més d'1,3 milions
d'euros per a recolzar la celebració d’este tipus de trobades de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic en la Comunitat Valenciana.

D'esta manera, es contribuïx a refermar el paper de la Comunitat Valenciana com referent a nivell mundial en el camp científic, tecnològic i artístic.


