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Judith Tello és enginyera per casuali-
tat. Quan anava a l’institut va tenir clar 
que volia estudiar disseny i moda, però 
els seus pares van recomanar-li cursar 
enginyeria tèxtil per tenir més oportu-
nitats laborals. Finalment, a la univer-
sitat, va descobrir que l’electrònica era 
el que més li agradava. Actualment, 
treballa com a professora en un insti-
tut, donant classes a cicles formatius.

Com recorda aquells anys a Terrassa? 
Éreu moltes noies? 
Van ser uns anys fantàstics. A classe 
érem tres noies d’un total de 100 es-
tudiants, parlo dels anys noranta... La 
relació amb els meus companys i els 
professors va ser molt bona. No re-
cordo haver tingut problemes, només 
alguna situació incòmoda amb algun 
professor masclista i que semblava no 
recordar que a classe també hi havia 
noies. Elles, per cert, portaven a la 
sang això de ser enginyeres.

Quins van ser els seus primers passos 
al món laboral?
Vaig començar treballant en un labo-
ratori de qualitat. Després, vaig can-
viar de registre i me’n vaig anar a tre-
ballar a un teatre, on m’encarregava 
de la il·luminació. De fet, vaig acabar 
sent la responsable dels muntatges 
d’il·luminació del Liceu. Era dur, ja 
que treballava tots els caps de setma-
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na i les nits de molts dies feiners, però 
m’agradava molt i m’omplia, tot i que 
també em cremava. Fa cinc anys vaig 
decidir fer un canvi: iniciar-me en el 
món de la docència. 

Imagino que és un sector amb força 
respecte envers la dona...
Sí, entre els professors no hi ha pro-
blemes ni distincions. En som unes 
quantes; al departament d’electricitat 
de l’Institut Rambla Prim de Barcelo-
na som cinc dones. En canvi, a l’IES 
Mollet era l’única professora del meu 
departament. Quan he donat classes 
de Tecnologia a l’ESO, no he tingut 
cap problema. A cicles, en canvi, la 
cosa canvia. És el meu segon any fent 
classes a un cicle formatiu de grau su-
perior d’electricitat, on no hi ha cap 
alumna. Entre els alumnes de cicles 

La revista THEKNOS inicia en 
aquest número un cicle 
d’entrevistes a dones 
enginyeres, una proposta de la 
Comissió Funcionem Junts. En 
aquest espai coneixerem 
diverses col·legiades, però 
sobretot descobrirem 
l’experiència de les dones en el 
món de l’enginyeria, un àmbit 
amb una gran presència 
d’homes. Judith Tello és la 
primera protagonista 
d’aquesta secció.

Judith Tello dóna 
classes al Cicle  

Formatiu de Grau 
Superior d’Electricitat 

en un institut.

formatius de grau mitjà algun cop sí 
que he sentit algun comentari, ja que 
se’ls fa estrany que una dona els doni 
classe. Tot i això, s’han anat adaptant. 

Algun cop ha patit alguna discrimina-
ció a la feina pel fet de ser dona?
Per sort, no ha passat sovint. Quan 
treballava els estius algun cop no 
m’havien volgut agafar per ser una 
dona malgrat ser la millor candidata. 
De fet, un cop, l’empresa s’ho va ru-
miar molt abans de seleccionar-me ja 
que no veien gaire clar que una dona 
pogués assumir aquella feina. M’ho 
van confessar temps després. En el 
món del teatre, cap problema! Sap 
greu que, a vegades, les dones hàgim 
de demostrar el doble que un home. 

Considera que les dones enginyeres 
aporten valors i qualitats diferents 
de les que aporta un home enginyer?
La visió de les dones és diferent de la 
dels homes. Per mi, que hi hagi barre-
ja és el més positiu, i tampoc no veu-
ria eficient un grup format únicament 
per enginyeres. Quan he treballat més 
còmoda és quan he estat en equips 
compensats. Les visions diferents 
d’homes i dones enriqueixen sempre 
qualsevol projecte.

La conciliació familiar és un dels te-
mes que més preocupa el sector fe-
mení. Com el viu?
Jo no sóc mare, però durant aquests 
anys de feina he vist companyes engi-
nyeres amb por de comunicar als seus 
caps que estaven embarassades. I 
també he vist com algunes dones han 
vist truncada la seva carrera després 
de tenir fills. Ens queda molt camí per 
recórrer en aquest camp. l

“A Terrassa érem tres noies  
d’un total de 100 estudiants”

Judith Tello, enginyera tècnica industrial electrònica, col·legiada 15.389

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  Primera feina  
en un laboratori 
de qualitat.

•  Va ser 
responsable dels 
muntatges d’il·luminació  
del Liceu.

•  Actualment és professora 
d’institut. 
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