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RESUM 
 
Introducció: 
La desigualtat de gènere en les publicacions científiques és un fet molt estudiat i del qual 
se’n tenen clares evidències. L’objectiu principal, però, d’aquest estudi és determinar si 
existeixen diferències de gènere en la producció científica en l’àmbit farmacèutic a 
Espanya durant un període d’anàlisis determinat (2018 – 2021). 
 
Metodologia: 
Es descarreguen de la base de dades Web of Science 5.354 articles que corresponen al 
període desitjat d’anàlisis, a l’àmbit farmacològic i farmacèutic i que estan escrits a 
Espanya. 
Després de realitzar una neteja de les dades amb OpenRefine per obtenir el primer autor 
de cada article i identificar-ne el gènere amb Gender-API i NamSor, s’obtenen 3.687 
articles en el quals el primer autor forma part d’una institució Espanyola. 
 
Resultats: 
Els articles van ser escrits per 2.983 autors diferents dels quals 1.783 eren dones 
(59,77%) i 1.198 homes (40,16%). En el període d’estudi s’ha observat com l’autoria dels 
articles ha passat de ser d’un 60,47% al 2018 a ser d’un 56,67% al 2021 pel que fa a les 
dones autores. 
El mateix s’ha observat amb el nombre de citacions per article el qual era més elevat en 
les dones que els homes en els anys 2018 i 2019 amb un 9,7 i 8,5 de rati respectivament 
pel que fa a les dones autores, mentre que pels homes el rati era d’un 9,0 i un 7,1 
respectivament. Però, en els dos últims anys d’estudi, 2020 i 2021, han estat els homes 
els que han obtingut un rati superior al de les dones, essent 6,3 i 4,3 pels anys esmentats, 
mentre que les dones presenten una davallada fins al 5,6 i 4,1 pels anys 2020 i 2021, 
respectivament. 
 
Conclusions: 
En l’àmbit farmacèutic les dones primeres autores tenen una participació més elevada 
tan en nombre d’autores com en nombre d’articles al llarg del període 2018 - 2021 i, per 
tant, es pot confirmar el seu gran lideratge en la producció farmacèutica a Espanya. 
 
 
Paraules clau: Anàlisis de gènere, Bretxa de gènere, Dona i ciència, Anàlisis bibliomètric, 
Prodicció científica, Àmbit farmacèutic, Espanya 
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ABSTRACT 
 
Introduction: 
Gender inequality in scientific publications is a well-studied fact, of which there is clear 
evidence. The main objective of this study is to determine whether gender differences 
exist in pharmaceutical production in Spain during a period of determined analysis 
(2018–2021). 
 
Methodology: 
They download Web of Science 5.354 articles corresponding to the desired period of 
analysis, in the field of pharmacological and pharmaceuticals and written in Spain. 
After cleaning up data with OpenRefine to obtain the first author of each article and 
identifying the genre with Gender-API and NamSor, 3.687 articles are obtained in which 
the first author is part of a Spanish institution. 
 
Results: 
Articles were written by 2,983 different authors of which 1,783 were women (59.77%) 
and 1,198 men (40.16%). In the period of study, it has been observed that the authorship 
of articles has gone from 60.47% in 2018 to 56.67% in 2021 as far as women authors are 
concerned. 
The same has been observed with the number of citations per article which was higher 
in women than men in 2018 and 2019 with a 9.5 rati respectively with respect to female 
authors, while for men the rati was 9.0 and 7.1 respectively. However, in the last two 
years of study, 2020 and 2021, it has been men who have obtained a higher rate than 
women, with 6.3 and 4.3 for the years mentioned, while women have decreased to 5.6 
and 4.1 for the years 2020 and 2021, respectively. 
 
Conclusions: 
In the pharmaceutical field, first female authors have a higher participation in both the 
number of authors and in the number of articles in the period 2018–2021, and their 
great leadership in pharmaceutical production in Spain can therefore be confirmed. 

 
 
Keywords: Gender Analysis, Gender bias, Women in science, Bibliometric Analysis, 
Scientific Production, Pharmaceutical field, Spain  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball pretén estudiar i analitzar la producció científica en l’àmbit farmacèutic a 
Espanya a través de l’anàlisi bibliomètric i des d’una perspectiva de gènere.  
 
Aquest estudi té un enfocament sobre com l’anàlisi estratègica de la informació juga 
un paper important en la promoció de polítiques d’igualtat en l’àmbit de la recerca, no 
discriminació i accessibilitat universal en l’àmbit científic i donar a conèixer així la 
situació de les dones científiques respecte a la dels homes, tal i com exposa la llei Reial 
Decret 1401/2018, de 23 de novembre (BOE-A-2018-16905)(Real Decreto 1401/2018 
-  BOE-A-2018-16905  -  Mujer, Ciencia e Innovación., n.d.). 
 
Com és sabut i així s’explica en diferents estudis(Aladro Vico et al., 2014), anys enrere 
les dones científiques tenien una presència molt minoritària en comparació amb els 
homes ja que el seu paper com a científiques es veia emmascarat pels vincles familiars 
fet que les deixava en un segon pla i treballant a l’ombra. 
Existeixen estudis que demostren que tot i que des de 2007 hi ha més dones 
investigadores (53,3%) que homes, aquesta té una presència menor que els homes en 
la producció científica perquè ocupen majoritàriament posicions de baix prestigi 
(adjuntes, assistents, etc.) i no llocs de responsabilitat com investigadores principals o 
superiors que ho fan només en un percentatge molt minoritari (23,0%)(Ana M. Franchi, 
2019). 
Per altra banda, s’han trobat articles on s’explica que les diferències entre gèneres en 
els ordres d’autoria d’articles i en el nombre de publicacions segueixen persistint 
actualment com feia anys enrere, fet que corrobora el que s’ha comentat anteriorment. 
S’assenyala, però, que això no és només degut al fet que ocupin llocs de menys 
responsabilitat i quedin amagades a l’ombra, sinó al fet que no totes les publicacions 
tenen la mateixa rellevància o finalitat dins de la bibliografia científica i això fa que 
augmenti o disminueixi la visibilitat de l’autor. Aquesta rellevància depèn, en gran part, 
de la revista on es publiqui i del tipus de publicació del qual es tracti (Nguyen et al., 
2021a).  
 
La literatura analitzada mostra com la relació de la dona i la ciència, des de la perspectiva 
de gènere en la qual es tracta la desigualtat que hi ha hagut al llarg del temps, ha estat 
ja força estudiada a nivell global. Però, aquesta relació no ha estat tan analitzada si es 
tracta de certes disciplines científiques de forma específica, i, encara menys si l’estudi 
es fa a nivell de país.  
 
És per això, que es considera d’importància estudiar la producció i activitat científica en 
una disciplina científica determinada i a nivell d’Espanya en el present treball per tal de 
veure com a través de l’anàlisi estratègic de la informació es pot aportar un valor científic 
per tal de contribuir en polítiques científiques d’igualtat de gènere a Espanya. 
 
Per poder estudiar degudament aquesta producció científica a Espanya, s’efectua uns 
anàlisis estadístics de tipus bibliomètric en els quals mitjançant una sèrie d’indicadors 
es poden obtenir dades del creixement i la distribució de la bibliografia científica, i, 
aconseguir així, millorar-ne diferents aspectes com seria la comunicació, propagació o 
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ús de la literatura científica (Sancho, 1990). També, se’n poden extreure altres 
conclusions interessants com és el fet de veure com aquesta distribució de la literatura 
està feta i quines són les autores més productives o les que publiquen més 
freqüentment, entre d’altres. 
  
 

2  JUSTIFICACIÓ 
 
 
En els últims 25 anys el nombre d’articles científics sobre investigacions de l’àmbit 
farmacèutic ha augmentat de forma exponencial degut al gran augment de l’activitat 
científica(Andrés-Rodríguez et al., 2021). És per això, que diferents estudis bibliogràfics 
s’han dut a terme per analitzar la qualitat de l’activitat científica d’aquests articles. A 
diferència d’aquest treball, però, aquests s’han centrat en analitzar els articles d’una 
determinada revista científica farmacèutica. En canvi, aquest estudi, basat en anàlisis 
bibliomètric, es centrarà en l’anàlisi d’un conjunt d’articles que engloben totes les 
revistes de l’àmbit farmacèutic durant els últims 4 anys sencers (2018 – 2021) i, a més a 
més, es focalitza a Espanya, on no s’han trobat estudis previs existents en aquesta línia. 
 
D’altra banda, l’anàlisi de l’avaluació de l’activitat científica, és un element clau per a 
l’avaluació i selecció dels investigadors en centres de recerca i universitats a nivell 
espanyol, i poden comportar biaixos de gènere de forma directa o indirecta(Lara, 2007), 
i, és important poder establir sistemes transparents d’avaluació de la producció 
científica, així doncs en aquest estudi no només es contextualitzarà la producció 
científica en l’àmbit farmacèutic des de la perspectiva de gènere sinó que també 
s'assenten les bases per poder desenvolupar una metodologia que ajudi a l’avaluació de 
la producció científica de l’àmbit farmacèutic des de la perspectiva de gènere. 
 
Aquest estudi, podria ajudar també a contribuir, en el diagnòstic fiable, vàlid i 
complementari a altres estudis ja realitzats, o bé, que estiguin realitzant-se actualment 
per part de l’Observatori “Mujeres, Ciencia e Innovación”, el qual és un òrgan que té la 
responsabilitat d’analitzar l’impacte de la situació de les dones en l’àmbit de la 
investigació, el desenvolupament i la innovació(Observatorio Mujeres, Ciencia e 
Innovación, n.d.). 
 
A l’inici d’aquest treball, s’ha comentat que la finalitat i el que es pretén obtenir amb 
aquest, és l’estudi de la literatura científica i més concretament la farmacèutica. Més 
endavant, també s’ha explicat de la importància d’enfocar el treball en una disciplina 
científica determinada i, per tant, s’ha escollit l’àmbit farmacèutic com a ciència en la 
qual es centrarà aquest anàlisis. El motiu pel qual s’escull aquest camp i no qualsevol 
altre és pel simple fet que sóc química de professió i estic especialitzada i treballo en la 
química farmacèutica.  
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A més a més, existeixen estudis previs (Nguyen et al., 2021) on s’afirma que la producció 
de literatura científica de les dones en l’àmbit farmacèutic en els últims 10 anys han 
augmentat la seva aparició en la literatura farmacèutica com a principals autores. En 
alguns estudis es demostra, també, que la dona científica de l’àmbit farmacèutic té una 
presència igual o, fins i tot, en alguns casos major en la producció científica que els 
homes(Nguyen et al., 2021). 
 
 

3 PROBLEMA I PREGUNTA DE RECERCA 
 
Es parteix de la hipòtesis que la promoció professional de la carrera investigadora és 
influenciada per l’avaluació de la producció científica dels investigadors, i que aquesta 
avaluació pot estar esbiaixada des d’una perspectiva de gènere, ja que hi ha estudis que 
demostren que existeix una bretxa de gènere en la producció científica. En aquest 
estudi, doncs, es parteix d’aquesta idea però es focalitza la recerca en el sector 
farmacèutic i quina presència té la dona investigadora a Espanya en aquesta disciplina. 
Per la qual cosa es plantegen diferents preguntes de recerca: 
 

• Existeixen polítiques d'avaluació científica amb perspectiva de gènere a 
Espanya?  

• Existeixen bretxes de gènere en la producció científica en l’àmbit farmacèutic a 
Espanya? 

• Quin impacte té la producció científica en l’àmbit farmacèutic a Espanya? 
• Quina és la participació de la dona en l’àmbit de la recerca farmacèutica a 

Espanya? Quin percentatge de dones representa la producció científica de 
l’àmbit farmacèutic durant els darrers 4 anys? Quin percentatge de dones són 
primeres autores?  

• En quines línies de recerca del sector farmacèutic publiquen més les dones? 
Existeix diferència entre línies de recerca des d’una perspectiva de gènere?  

 
En aquest estudi doncs, s'incorporarà una perspectiva de gènere a una recerca que 
contempla des d’un nou punt de vista de sector i país, on es parteix d’una explotació i 
anàlisis de resultats a través d’un estudi de tipus bibliomètric i bibliogràfic que tindrà en 
compte les metodologies existents aplicades en estudis previs similars, tal i com 
s’exposa en l’apartat metodològic.  
 
 

4 OBJECTIUS 
 
Estudis previs realitzats en l’àmbit de la ciència farmacèutica sobre l’autoria dels articles 
de les revistes més importants del sector, mostren que hi ha una gran afluència 
d’autores en aquest àmbit i, per tant, són majoritàries als homes amb un 51,1% de rati 
(Nguyen et al., 2021). Però la majoria d’aquests estudis previs, a diferència de l’actual, 
han estat realitzats focalitzant-se, tan sols, en determinades revistes i, per tant, sense 
tenir en compte la globalitat del sector. Afegir també, que aquests no han estat realitzats 
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a nivell d’Espanya, ni tampoc en els darrers últims anys ja que els estudis previs trobats 
realitzats en altres països daten fins al 2017(Hoover et al., 2019). 
 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest estudi és determinar si existeixen diferències de 
gènere en la producció científica en l’àmbit farmacèutic a Espanya i, per donar-hi 
resposta, es plantegen els següents objectius específics: 
 

1. Identificar i descriure polítiques d'avaluació científica amb perspectiva de gènere 
a Espanya. 

 
2. Obtenir una visió actual de les dades bibliomètriques dels estudis farmacèutics 

a Espanya durant els darrers 4 anys, i comparar-ho amb altres estudis previs 
realitzats en perspectiva de gènere per aportar coneixement nou, ja que els 
estudis previs que s’han trobat en l’àrea, tracten amb articles escrits fins a finals 
del 2017. 
 

3. Trobar quins són els indicadors analítics més rellevants per avaluar la producció 
científica en l’àmbit farmacèutic des d’una perspectiva de gènere. 
 

4. Examinar les diferències de gènere que es troben en l’autoria principal dels 
articles publicats en l’àmbit de la ciència farmacèutica a Espanya al llarg dels 
últims quatre anys complerts (2018 – 2021) i l’impacte d’aquests articles des 
d’una perspectiva de gènere. 
 

5. Analitzar les àrees de recerca científiques identificades en la producció científica 
dels estudis farmacèutics a Espanya i veure si existeixen diferències entre elles 
des de la perspectiva de gènere. 

 
 
Amb aquests objectius s’espera poder corroborar altres estudis previs on s’afirma que 
les dones en l’àmbit farmacèutic segueixen sent majors productores científiques o veure 
si per contra, existeix alguna disminució. Cal clarificar, que els estudis previs existents 
fan referència a nivell global (internacionals) i aquest estudi el valor obtingut serà a nivell 
nacional (Espanya). Tot i això, es poden utilitzar les dades obtingudes per estudiar 
l’evolució a grans trets i conèixer la situació a Espanya i si es correspon a la tendència 
global existent actualment i, quines línies de recerca dins del context farmacèutic 
predominen en la producció científica de les dones científiques a Espanya en els darrers 
anys. 
 
El que es vol aconseguir també en aquest treball, és posar en pràctica les diferents 
tècniques d’anàlisis bibliomètric com a tècnica d’anàlisi estratègica de la informació i 
obtenció de coneixements, i, veure quins dels diferents indicadors analítics són més 
rellevants per a la finalitat principal de l’estudi. 
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Així doncs, les taques que es plantegen per aconseguir aquests objectius es divideixen 
en dos grans apartats que són els que conformen aquest estudi: 

 
1. Estudi bibliogràfic per conèixer i contextualitzar l’avaluació de la producció 

científica des d’una perspectiva de gènere, tot estudiant casos existents en 
l’àmbit farmacèutic a nivell mundial i nacional, i, conèixer les polítiques 
nacionals en matèria d’avaluació científica enfocades al desenvolupament 
professional dels investigadors, específicament, des de la perspectiva de 
gènere.  

 
2. Estudi de cas: anàlisis bibliomètric de la producció científica a Espanya del sector 

farmacèutic des d’una perspectiva de gènere, incloent-hi aquells articles on el 
primer autor sigui una dona.   

 
 

5 MARC TEÒRIC 
 

5.1   Conceptes i definicions 
 
Per entendre millor els conceptes, l'impacte i la importància de la igualtat de gènere en 
la producció científica en l’àmbit farmacèutic, es presenta a continuació el marc teòric 
que sustenta l’estudi. 
 
Primerament, per començar a contextualitzar l’estudi, cal tenir clar a què ens referim 
quan parlem d’igualtat de gènere en la recerca científica. Així doncs, aquest concepte, 
tal i com l’explica la Unió Europea d’igualtat de gènere, fa referència al fet que tan dones 
com homes, en tota la seva diversitat, siguin lliures de seguir el seu propi camí a la vida, 
que tinguin les mateixes oportunitats uns i altres per prosperar i que tots puguin 
participar i liderar per igual en la nostra societat (Gender Equality Strategy | European 
Commission, n.d.). 
 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment i com s’explica en molts estudis, la igualtat de 
gènere en el món de la recerca científica no ha vist la llum fins als darrers 30 anys on, a 
partir de llavors, cada vegada augmenta més i més el nombre de dones en aquests 
àmbits(Handelsman, 2 C.E.). Així doncs, les dones han petit sempre una desigualtat de 
gènere en l’àmbit de la ciència i la tecnologia majoritàriament deguda als estereotips de 
gènere(Jael Carrasco Mercado, 2018). Entenem, per tant, com a desigualtat de gènere 
el fet que les dones hagin d’ocupar llocs amb menys poder que els homes i, a més a més, 
tinguin una retribució salarial més baixa(Jael Carrasco Mercado, 2018; Shen, 2000). 
 
Per tal d’aconseguir aquesta igualtat de gènere, es va definir un nou concepte en la 
matèria. Aquest es tracta de la perspectiva de gènere, o gender mainstreaming, i la seva 
definició més acceptada, la qual cita i és adoptada pel Consell Econòmic i Social de les 
Nacions Unides, diu que la perspectiva de gènere és el procés d’avaluar les implicacions 
per a les dones i els homes de qualsevol acció planificada, inclosa la legislació, les 
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polítiques o programes, en totes les àrea i en tots els nivells(Mehra & Rao Gupta, 2006; 
Verge Mestre & Cabruja Ubach, n.d.). La perspectiva de gènere implica també que totes 
les estructures, processos i valors d’una institució tinguin en compte les necessitats i els 
interessos tant de dones com d’homes i així s’eliminin les barreres que sostenen la 
desigualtat de gènere(Verge Mestre & Cabruja Ubach, n.d.). 
Per altra banda, per tal de poder veure quin impacte tenen les dones en l’àmbit de la 
ciència i la tecnologia és dur a terme el procés d’avaluació científica. Aquest consisteix 
en avaluar les activitats científiques i tecnològiques (per exemple, articles i documents) 
per tal de veure les noves idees i poder avaluar els autors d’aquestes i també la difusió 
i impacte que tenen. A més a més, la majoria de països utilitzen de forma habitual 
l’avaluació de les activitats científiques per tal d’establir les prioritats a l’hora de destinar 
els recursos i poder obtenir un benefici màxim(Luisa & Sánchez, 2006). 
Tot i que el procés d’avaluació científica utilitzi uns criteris d’avaluació concrets i neutres 
respecte al gènere (iguals per a tothom), aquests no estan exempts de presentar biaixos 
de gènere ja sigui de forma directa o indirecta. Segons estudis previs realitzats(Lara, 
2007), els criteris d’avaluació no premien ni la productivitat científica objectiva d’un 
grup ni la qualitat, el mèrit o excel·lència d’aquest, sinó que tan sols premien el tamany 
del grup (número de persones que el componen). Ens trobem doncs, que com els grups 
liderats per dones són majoritàriament grups petits, de poques persones, aquests tenen 
problemes per captar recursos.  Així doncs, fins i tot criteris d’avaluació aparentment 
neutres respecte al gènere, poden tenir un impacte de gènere en els sistemes o procés 
d’avaluació científica.  
 
Una vegada s’han comentat i argumentat els diferents conceptes que ajuden a entendre 
les diferències de gèneres en les autories de les publicacions científiques, cal entrar a 
entendre com es mesura la producció científica.   
 
Tradicionalment, les publicacions científiques s’estudien mitjançant anàlisis 
bibliomètrics i que, tal i com la defineixen en el Medical Subject Headings (MeSH) de 
MEDLINE, la bibliometria és una disciplina mètrica de la informació la qual utilitza 
mètodes estadístics en l’anàlisi de la bibliografia per mostrar el desenvolupament 
històric dels camps científics i els patrons d’autoria, publicació i ús(Bibliometrics - MeSH 
- NCBI, n.d.). Així doncs, aquesta s’ha convertit actualment en l’eina essencial per poder 
obtenir el coneixement de l’activitat investigadora i obtenir dades de la situació 
científica d’un país o d’un tema d’investigació determinat. Aquest fet permet avaluar el 
rendiment de l’activitat científica i l’impacte que té en la comunitat (Tomás-Górriz & 
Tomás-Casterá, 2018). 
 
Per poder mesurar l’impacte de l’activitat científica s’han creat una sèrie d’indicador 
bibliomètrics que s’exposaran més endavant. Primer, però, cal definir el que s’entén per 
impacte científic. Aquest, fa referència a la influència que una publicació té en l’àmbit 
de la investigació durant un període de temps en el qual els treballs són citats(Evaluación 
de La Ciencia, n.d.). El podem definir també de forma més extensa dient que l’impacte 
científic ens indica que les investigacions que s’han dut a terme han produït productes 
científics de qualitat i han estat acollits per la resta de la comunitat investigadora de 
forma positiva i, per tant, han influenciat en aquesta. Aquesta influència, però, pot estar 
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condicionada per varis factors com poden ser el prestigi de l’autor o institució, la llengua 
de publicació, la revista on es publica, etc.(Evaluación de La Ciencia, n.d.) 
 
Tal i com es comenta anteriorment, existeixen una sèrie d’indicadors bibliomètrics 
mitjançant la qual s’obté informació quantitativa sobre la producció i l’impacte 
d’aquesta. Els indicadors bibliomètrics permeten analitzar el tamany, el creixement i la 
distribució de la bibliografia d’un determinat àmbit. Aquests indicadors, també 
s’utilitzen per analitzar els processos de generació, propagació i ús, així com identificar 
els agents implicats en la seva producció i utilització, com per exemple, autors, grups 
d’investigació, xarxes de col·laboració, revistes, etc.(Tomás-Górriz & Tomás-Casterá, 
2018).  
 
Existeixen molts tipus diferents d’indicadors bibliomètrics. Els més utilitzats en els 
diferents estudis previs (Indicadores Bibliométricos de La Actividad Científica Española 
(2005-2014), 2016; Sancho, 1990; Tomás-Górriz & Tomás-Casterá, 2018) realitzats i 
mitjançant els quals s’obté informació rellevant són els següents: 
 

- Indicador de productivitat científica 
- Indicador de col·laboració 
- Indicador d’impacte normalitzat de cites 
- Índex h 

 
L’indicador més utilitzat de tots els existents és l’indicador de productivitat científica. 
Aquest mesura la quantitat d’articles que s’han publicat en un país o sobre un tema 
determinat o un autor o institució. És el més senzill d’utilitzar i aporta informació sobre 
com evoluciona aquella àrea d’estudi. 
Si es contextualitza aquest indicador en aquest treball de recerca, cal avaluar com 
l’activitat científica ha evolucionat al llarg dels darrers anys a Espanya.  
 
Respecte a l’índex de col·laboració, aquest s’utilitza per determinar l’activitat i 
cooperació científica entre institucions o grups científics. Des de que van aparèixer les 
primeres societats científiques fins a l’actualitat, s’ha observat un gran augment en el 
nombre d’autors que col·laboren en la realització de treballs. En part, aquest increment 
s’ha vist propiciat pel fet que des d’una perspectiva sociològica, es creu que si en 
l’elaboració d’un treball hi ha participat varis autors, és conseqüència de la 
professionalització de la comunitat científica(Sancho, 1990).  
Cal diferenciar els diferents tipus d’índex de col·laboració existents depenent de com 
sigui aquesta col·laboració. Tenim doncs tres tipus d’índexs els quals són excloents entre 
ells(Indicadores Bibliométricos de La Actividad Científica Española (2005-2014), 2016): 
 

- Índex de col·laboració nacional. Es produeix quan els autors de la publicació 
estan afiliats a diferents centres del mateix país. 

 
- Índex de col·laboració internacional. Es produeix quan els crèdits d’autoria 

inclouen autors que estan afiliats a centres de, com a mínim, dos països 
diferents. 
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- Índex de col·laboració institucional. Es produeix quan els autors de la publicació 
pertanyen al mateix centre. 

 
A nivell d’aquest estudi, l’ús d’aquest indicador es centraria en analitzar la col·laboració 
nacional, ja que la recerca es centra amb la comunitat farmacèutica espanyola. 
A nivell global, a Espanya, segons l’anàlisi de la FECYT d’entre els anys 2005 i 2014 es va 
produir un gran ascens de la col·laboració internacional i, per contra, un descens de la 
taxa de col·laboració institucional. Els resultats d’aquest estudi, mostren un augment 
molt marcat de la col·laboració internacional la qual va creixent sense parar sobretot 
amb Estats Units, Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia(Indicadores Bibliométricos de La 
Actividad Científica Española (2005-2014), 2016). 
 
 
Per altra banda, tenim l’indicador d’impacte, el qual s’obté a partir de l’anàlisi de cites i 
referències. Aquest, és l’indicador principal per avaluar la qualitat de la producció 
científica d’un determinat àmbit i en un lloc, revista, autor o institució concrets. 
Concretament, es tracta d’una mesura de la freqüència amb la que un article d’una 
revista ha estat citat en un període determinat de temps. És a dir, mesura la relació entre 
el nombre de citacions rebudes i els articles publicats en una revista(Tomás-Górriz & 
Tomás-Casterá, 2018).  
 
Tot i que sembla un índex molt senzill de calcular, la realitat no és aquesta ja que no es 
poden comparar les citacions entre diferents àrees temàtiques. A més a més, els 
diferents tipus de documents tenen diferents graus de citacions. I, com és evident, les 
publicacions més recents no han pogut ser citades tantes vegades en comparació amb 
les més antigues. Així doncs, per tots aquests motius exposats, s’ha hagut de crear un 
índex que corregeixi tots aquests factors i normalitzi el nombre actual de cites previst 
en les publicacions de la mateixa àrea temàtica, del mateix tipus de document (article, 
revisió, etc.) i del mateix any de publicació. Finalment, s’obté un nou índex anomenat 
indicador d’impacte normalitzat de cites (FWCI, per les seves sigles en anglès) 
(Indicadores Bibliométricos de La Actividad Científica Española (2005-2014), 2016). 
Aquest, es defineix sempre en comparació a una base de referència mundial de 1,00, 
per tant, si l’indicador obté un valor superior a 1,00 voldrà dir que les publicacions 
d’aquell país superen l’impacte mig. 
 
Si posem aquest indicador en el context d’Espanya, tenim que des del 2005 fins al 2014 
Espanya va tenir un augment any rere any del FWCI tot aconseguint un augment final 
de gairebé 0,2% arribant així ha assolir un FWCI del 1,31 en el 2014. Al aquest indicador 
està per sobre de 1,00, significa que l’impacte de les publicacions espanyoles estan per 
sobre de la mitja mundial en un 31%, però, tot i això, Espanya no es troba en el top 10 
mundial de països investigadors prolífers(Indicadores Bibliométricos de La Actividad 
Científica Española (2005-2014), 2016). 
 
 
L’últim indicador més utilitzat en l’avaluació de la producció científica, és l’anomenat 
índex h. Aquest va ser introduït l’any 2005 pel físic Jorge E. Hirsch (Universitat de 
Califòrnia) i tot i que anteriorment s’ha comentat que l’indicador d’impacte és el 
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principal per avaluar la qualitat de les publicacions, s’observa com cada vegada està 
agafant més força l’índex h com a indicador bibliomètric vàlid per mesurar la trajectòria 
d’una persona, equip o entitat investigadora(Túñez López & Pablos Coello, n.d.).  
El Dr. Hirsch el defineix en el seu article com un índex d’extrema simplicitat però 
d’extraordinària elegància. 
 
L’índex h, es defineix com un sistema de mesura de la qualitat professional dels científics 
basat en la rellevància de la seva producció científica ja que només té en compte el 
conjunt de treballs més citats d’un investigador i el nombre de cites de cada un d’aquests 
treballs (Índice h - Evaluación de Investigadores y Publicaciones - Biblioguías at 
Universidad Autónoma de Madrid, n.d.).  
Resumint-ho, l’índex h es pot definir com el nombre n d’articles d’un investigador que 
han rebut almenys n citacions(Rivera, 2011). Per tant, un investigador té un índex h si h 
de les seves Np publicacions tenen almenys h citacions cada una(Díaz, n.d.). Per exemple, 
per entendre-ho millor, si h = 8  significa que un investigador té 10 articles que tenen 8 
o més cites. 
 
Tal i com comentava el propi Hirsch en la presentació d’aquest indicador, existeix una 
correlació entre l’índex h de productivitat d’un investigador i l’èxit d’aquest, així com un 
valor predictiu d’èxit futur (Hirsch, 2007; Dorta-González & Dorta-González, 2010). Per 
tant, es tracta d’un indicador que considera tant aspectes quantitatius com qualitatius i 
sovint s’utilitza per detectar als investigadors més destacats d’un àmbit determinat. 
Per contra, però, és un índex que no discrimina entre els investigadors situats en nivells 
intermitjos i, per tant, penalitza als que tenen pocs textos però molt referenciats i, en 
canvi, promociona als grans productors (Túñez López & Pablos Coello, n.d.). A més a 
més, es centra en una àrea científica determinada i, per tant, no permet fer 
comparatives. Sumant un altre inconvenient, es troba el fet que el valor de l’índex h pot 
tenir diferents valors en funció de qui ho calcula i del repertori de revistes, fonts i bases 
de dades es consultin per a comptabilitzar les citacions. 
 
A continuació, es tractarà el marc normatiu d’aquest treball en el qual es posarà en comú 
les diferents polítiques adoptades tant per la Unió Europea (UE) com pel govern 
espanyol per fomentar la igualtat de gènere en tots els àmbits però especialment en el 
de la ciència, la tecnologia i la innovació. 
 
 

5.2   Marc normatiu 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment en diverses ocasions, l’efecte que té el gènere de la 
persona per a que aquesta pugui entrar en la comunitat científica, s’hi mantingui i se la 
reconegui és desproporcionat en pràcticament totes les ocasions. Tot i que la presència 
de les dones en el món científic cada vegada augmenta més, molt poques opten a tenir 
una igualtat d’oportunitats i beneficis en la seva carrera. És per això, que des de la Unió 
Europea s’ha decidit posar remei a aquesta desigualtat de gènere i fomentar-ne la seva 
igualtat. Per fer-ho, la Comissió de la UE ha creat una política d’integració de la igualtat 
entre gèneres, també anomenada mainstreaming, en totes les institucions i polítiques. 
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Aquesta té com a finalitat la igualtat entre dones i homes en l’organització i la seva 
cultura en tots els programes, polítiques i pràctiques, així com en la manera de veure i 
fer les coses.  
A més a més, la Unió Europea ha creat, també, recentment la aprovació de l’Estratègia 
per la Igualtat de Gènere 2020-2025(Comisión Europea, 2020) amb la finalitat 
d’aconseguir una Europa igualitària des del punt de vista de gènere en el qual la violència 
de gènere, la discriminació sexual i les desigualtats estructurals entre dones i homes no 
existeixin(Ciencia E Innovación, 2020). 
 
Per altra banda, l’estat espanyol en l’any 2007 va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2007, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la qual té per objectiu fer efectiu el dret 
d’igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres i eliminar la discriminació de la dona. 
A més a més, tres anys més tard es va aprovar una nova llei la qual és d’especial interès 
per aquest treball ja que aquesta nova llei, la Llei Orgànica 14/2011, és la llei de la 
Ciència, la Tecnologia i la Innovació, i la qual inclou la integració de l’enfocament de 
gènere amb caràcter transversal al sistema de ciència i tecnologia i innovació com a 
primera de les noves mesures per situar la legislació espanyola a l’avantguarda 
internacional, i que dedica la seva disposició addicional a concretar mesures i actuacions 
per fer-ho(Ciencia E Innovación, 2020). 
 
 

6 METODOLOGIA 
 
 
Aquest estudi es divideix en dues parts fonamentals. La primera part conta d’un anàlisis 
qualitatiu el qual inclou l’estudi de l’estat de l’art i la segona de l’anàlisi quantitatiu el 
qual inclou un estudi de cas. 
 
La primera part, tal i com a s’ha comentat, es centra en l’anàlisi de l’estat de l’art sobre 
diferents àmbits d’interès per a la recerca que ajuden a contextualitzar l’estudi i a 
desenvolupar una metodologia de treball adequada per a l’execució de l’estudi de cas. 
L’estudi de l’estat de l’art es centra doncs en conèixer el paper de l’avaluació del talent 
humà en la gestió del coneixement i la competitivitat en l’àmbit de la recerca pública 
(centres de recerca i universitats), conèixer metodologies, indicadors i mesures 
d’avaluacions del talent (investigadors) a Espanya i a Europa, estudis existents sobre 
avaluació de la dona en la ciència i conèixer concretament estudis previs sobre dones 
científiques en l’àmbit farmacèutic (presència, impacte, línies de recerca, etc.). Tota 
aquesta informació ajuda a fonamentar el procés d’avaluació de la producció científica 
que es desenvolupa en la segona part de l’estudi, així com conèixer la situació actual per 
avaluar el coneixement sobre la dona i la ciència, i identificar llacunes en la matèria.  Per 
a la identificació de l’estat de l’art s’utilitza la base de dades científica Web of Science 
(WoS), es van fer testos a l’inici amb Scopus però havia un nivell de recuperació de la 
informació similar, i presentava bastant més soroll documental que Web of Science en 
aquesta matèria.  
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La segona part de l’estudi, es centra en un estudi de cas, on s’avalua la producció 
científica de l’àmbit farmacèutic a través d’un anàlisi bibliomètric mitjançant la base de 
dades Web of Science (WoS). Aquest estudi es focalitza només en l’àrea de 
“Pharmacology”, per la qual cosa s’aplica un filtre a la base de dades que identifica la 
categoria que estableix WoS per a aquest àmbit, “Pharmacology Pharmacy”.  
 
Finalment, s’analitzaran totes les publicacions fetes a Espanya i durant els últims 4 anys 
complerts (2018 – 2021), tal i com s’ha comentat ja en diverses ocasions.  
L’aplicació d’aquesta metodologia, l'anàlisi bibliomètric, ajuda a mostrar 
quantitativament i estadísticament la investigació respecte al tema d’estudi (Gómez et 
al., 2019) i la causa de les seves qualitats per diversificar el coneixement. A més, aporta 
de forma holística, una versió actual de la literatura existent d’un tema d'interès 
(Torraco, n.d.; Webster & Watson, 2002). Les variables escollides per fer aquest anàlisi  
bibliomètric, es basen amb les avaluacions estandarditzades dutes a terme pel Ministeri 
de Ciència i Innovació, concretament per la Fundació Espanyola per la Ciència i la 
Tecnologia (FECYT), ja que aquesta ha definit quatre indicadors (producció, impacte, 
col·laboració i àrees) els quals s’apliquen a totes les institucions universitàries i de 
recerca (FECYT Lanza Una Nueva Plataforma de Indicadores, 2021). La producció 
científica i l’avaluació bibliomètrica d’aquesta és un punt fonamental en els informes 
d’avaluació tant a nivell institucional com a nivell estatal ja que permeten veure quins 
són els àmbits més explorats i quins necessiten de més recursos i, a més a més, serveixen 
per saber en quina posició nacional o internacional es troba una institució. 
 
Existeixen també diversos estudis que demostren la relació existent entre el capital 
intel·lectual i la generació de valor a les organitzacions amb l'objectiu de proporcionar-
los un avantatge competitiu que els distingeixi de les altres (Guthrie & Dumay, 2015; 
Marr et al., 2003). 
 
Cal dir, que en l’estudi de cas només s’han utilitzat tres dels quatre indicadors proposats 
per la FECYT (producció, impacte i àrees), excloent l’anàlisi de col·laboracions per una 
qüestió de limitació de la recerca en temps i recursos. En la secció de l’estudi de cas, 
s’amplia la metodologia específica per a l'execució de l’anàlisi bibliomètric. 
 

7 DESENVOLUPAMENT DE L’ESTUDI 
 

7.1 Estudi de l’art 
 
Diferències de gènere en la producció científica a Espanya i Europa 
 
Tal i com comentava (Ana M. Franchi, 2019) en el seu article, existeix a Espanya una gran 
bretxa de gènere en la producció científica. Aquesta bretxa però, no es tracta d’un fet 
salarial tan sols, sinó també del fet que tot i haver-hi més dones investigadores que 
homes (53,3%), aquestes ocupen llocs de rang inferior i, per tant, tenen menys prestigi 
i responsabilitats i això les fa menys visibles. 
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Per la seva banda, (Lluch Hernández, 2012) estudia el paper de les dones en l’àmbit 
científica en la Universitat de València, una universitat pública, i explica que tot i el 
nombre de dones és cada vegada major, encara queda molt per igualar al nombre 
d’homes. Lluch explica, també, que hi ha notables diferències en el nombre de dones i 
homes que tenen càrrecs de major rellevància, major reconeixement professional i 
majora capacitat de decisió. I comenta que són degudes únicament a raons de gènere i 
no als mèrits personals. 
 
Pel que respecte a la bretxa de gènere existent a Europa, en l’informe de l’ETAN (Política 
Científica de La Unión Europea Promover La Excelencia Mediante La Integración de La 
Igualdad Entre Géneros (ETAN), 2021) els seus autors comenten que tot i que les dones 
han de tenir els mateixos drets que els homes per ser investigadores i actuar en l’àmbit 
de la ciència i la tecnologia, tant històricament com actualment això no és així tot i les 
dones ser majoritàries, també a nivell Europeu, en el món de la investigació científica.  
Per altra banda, (Shen, 2000) també tracta la diferència de gènere que hi ha en l’àmbit 
de la ciència en la Unió Europea i, aquest comenta en el seu article que la diferenciació 
de gènere també s’estén a nivell salarial. Així doncs, assegura que les dones científiques 
cobren entre un 25% i un 40% menys que els homes científiques per a realitzar les 
mateixes tasques en el sector públic.  
 
 
Estudis de producció científica amb perspectiva de gènere 
 
Els estudis bibliomètrics que analitzen la producció científica a nivell mundial, i 
concretament els que es focalitzen en l’estudi de la diferència de gènere, contemplen 
diferents metodologies, tècniques, mètodes i eines que analitzen la producció científica 
des de diferents perspectives, com és el cas de l’estudi de la producció científica a nivell 
de país, a nivell institucional o a nivell de disciplina (ja sigui per categories temàtiques 
incloses en les bases de dades científiques, o bé, analitzant un títol de revista concret), 
i, molts cops els diferents punts de vista s’interrelacionen en un mateix estudi. 
 
Les bases de dades internacionals que serveixen per analitzar la producció científica, i 
tal i com indiquen els estudis analitzats (veure taula 1), són Web of Science (WoS) i 
Scopus. Cal tenir en compte, que cap de les dues contempla un camp que identifiqui el 
gènere dels investigadors i és necessari establir una metodologia que permeti extreure 
aquesta variable per poder fer estudis d’anàlisi de gènere. L’estat de l’art també permet 
identificar totes les metodologies i tècniques per a l’extracció d’aquests tipus de dades, 
així com els indicadors més rellevants per analitzar la producció científica des de la 
perspectiva de gènere.  
En aquest estat de l’art s’han inclòs estudis que venen de l’àmbit de la farmàcia i 
farmacologia però també s’hi troben articles d’interès com és el cas de l’àmbit de la 
psicologia relacionat amb la farmacologia o l’àmbit de la salut humana, entre altres 
ciències d’interès com l’STEM1.  
 

 
1 STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques). 
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L’anàlisi de bibliografia sobre producció científica des d’una perspectiva de gènere 
mostra com a nivell global tot i haver-hi moltes iniciatives per a la millorar de la 
desigualtat de gènere, aquesta encara està generalitzada i es troba en la majoria de 
disciplines com també en l’àmbit de la farmàcia i farmacologia o ciències afins (Larivière 
et al., 2013; Alonso-Arroyo et al., 2008; Astegiano et al., 2019). Alguns articles exposen 
que les diferències de gènere es deuen a molts factors, entre ells la carrera professional, 
el fet que les investigadores no sempre ocupen el lloc més alt en les organitzacions 
(Barrios et al., 2013; Cislak et al., 2018; Huang et al., 2020; Giner-Soriano et al., 2021), i, 
això pot ser un factor determinant per a que hi hagi menys dones que publiquen com a 
primeres autores, entre altres arguments que no estan consensuats per la comunitat 
científica (Larivière et al., 2013).  
 
D’altra banda, s’han trobat estudis que presenten resultats on les temàtiques amb un 
major nombre de documents produïts en les que participen les dones inclouen l’àmbit 
de la farmàcia i la farmacologia entre d’altres com són la ciència dels materials, 
bioquímica i biologia molecular, ciència dels aliments, física,  química i neurociències 
(“Análisis de La Presencia  de Mujeres  En La Producción Científica Española 2014-2018. 
FECYT” 2021).  La FECYT2, destaca també, almenys pel que fa a Espanya, que el 55% de 
documents on publiquen les dones es situen entre les revistes més rellevants del món. 
A continuació s’especifiquen algunes de les casuístiques que s’han trobat per àrees 
específiques dels coneixements: 
 

• En l’àmbit de la salut o ciències mèdiques: s’han trobat diversos estudis dins de 
l’àmbit mèdic que es poden agrupar de tal manera: 
 

1. Estudi de la producció científica a nivell institucional i geogràfic 
(Alonso-Arroyo et al., 2010): estudi que analitza la producció científica 
de professors universitaris de la comunitat valenciana i el seu nivell 
de col·laboració, incloent la perspectiva de gènere. Aquest estudi, es 
caracteritza per l’anàlisi del posicionament de l’autor (1r autor, 2n 
autor, 3r autor, etc.), i si es mostraven diferències significatives entre 
homes i dones, essent les dones les que menys publicacions tenien, i 
també amb menys presència com a primeres autores. A destacar però 
que no hi havia diferència en quant es parlava de col·laboració 
científica, les dones tenien presència en els 10 clústers que s’havien 
format. I també, cal assenyalar que relació de l’evolució de la 
producció científica al llarg dels anys estudiats (2003-2007), l’autor 
demostra com hi ha una evolució positiva, és a dir que a mesura que 
van passant els anys la dona té més presència en publicacions 
científiques de l’àrea de les ciències de la salut en la comunitat 
valenciana.  

 
2. Estudis específics per revistes (López-Padilla et al., 2021; Giner-

Soriano et al., 2021; González-Álvarez & Cervera-Crespo, 2017): 
estudis identificats en l’àmbit mèdic i des de la perspectiva de gènere 

 
2 FECYT: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
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centrats en l’anàlisi de la producció científica de revistes específiques. 
Els resultats dels estudis, mostren que les dones són major o igual 
productores que els homes i no hi ha diferència de gènere. També els 
resultats sobre l’impacte són similars. 

 
• En l’àmbit de la psicologia: s’han trobat estudis que analitzen la contribució de 

les dones en la producció científica d’aquest àmbit, on s’estudien els patrons a 
nivell de col·laboració investigadora, el contingut científic i l'impacte científic des 
d'una perspectiva de gènere (González-Álvarez & Cervera-Crespo, 2017), 
(González-Sala et al., 2021), (Barrios et al., 2013). Els estudis revisats tenen un 
enfocament geogràfic a Espanya (un regional i l’altra nacional), aquests estudis 
demostren que no hi ha bretxa de gènere en aquesta disciplina.  
 

1. Estudi centrat en València (González-Álvarez & Cervera-Crespo, 
2017): mostra que hi ha paritat de gènere en la producció científica 
d’homes quan les dones són primeres autores (54,8% dones i 45,2% 
homes) i es produeix una lleugera disparitat de gènere quant 
s’estudia la darrera posició d’autoria en un article, l’autor apunta que 
això es deu a un tema de l’edat ja que les darreres posicions és on es 
situen les persones sèniors.  

 
2. Estudi centrat en (González-Sala et al., 2021; Barrios et al., 2013): en 

l’estudi de (González-Sala et al., 2021), no s’observen diferències en 
quant a producció científica entre homes i dones (56,44% dones 
autores enfront el 41,9% d’homes autors), mostrant també que hi ha 
un augment de dones que treballen en aquesta disciplina (psicologia 
evolutiva), però que sí és cert que si es mesura el volum de producció 
les dones es situen dintre el grup de productors mitjans (realitzen 
entre 2-10 publicacions) i els homes estan situats dintre del grup de 
grans productors (més de 10 publicacions). Tampoc s’observen 
diferències a nivell de col·laboració, tots els autors/es treballen de 
forma col·laborativa. En canvi, l’estudi de (Barrios et al., 2013), sí es 
mostren més desequilibris de gènere en la producció científica. D’una 
banda, l’estudi mostra que les dones van ser les primeres autores 
d'una proporció de treballs inferior a l'esperada i que van signar com 
a autors de referència o contacte (corresponding autors) amb menys 
freqüència que els homes, destacant que aquesta figura normalment 
sol ser el cap o persona visible de l’equip de recerca. A nivell de xarxes 
també s’observen desigualats significatives, els estudis realitzats en 
col·laboració amb altres institucions espanyoles o internacionals van 
tenir menys autores femenines que els estudis realitzats per un 
mateix centre (anàlisi de co-autories). No obstant aquestes xifres, en 
quant a l’impacte dels articles (mesurat amb el factor d’impacte de la 
revista i el nombre de citacions) va ser independent del gènere dels 
autors o de la proporció d’autores.  
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• En l’àmbit de la farmàcia i la farmacologia: l’àmbit farmacèutic és un àmbit 
predominat també per les dones, com l’àmbit mèdic, però les xifres dels estudis 
analitzats no sempre mostren que sigui significatiu. No obstant, tots els estudis 
recuperats mostren com al llarg dels anys hi ha més presència femenina a nivell 
d’autoria de les publicacions científiques. En l’àmbit farmacèutic es troben 4 
estudis bibliomètrics que avaluen la producció científica des d’una perspectiva 
de gènere, 3 d’àmbit americà (Dotson, 2011;  Nguyen et al., 2021) i un d’àmbit 
canadenc (Sketris et al., 2021). En relació als estudis recuperats tot i arribar a 
conclusions similars presenten objectius i perspectives diverses a considerar:  
 

1. L’estudi d’àmbit canadenc (Sketris et al., 2021) persegueix un propòsit 
doble, avaluar les publicacions d’autores de la Canadian Network for 
Observational Drug Effect Studies (CNODES), comparant també amb la 
resta de dones autores en el mateix àmbit i la resta de literatura citada 
entre el període 2012-2017, utilitzant una eina semiautomàtica per a la 
identificació de gènere (gender-API). Els resultats tot i ser òptims des del 
punt de vista institucional, perquè les autores de CNODES obtenien una 
major puntuació en quant a producció i posicionament (1res autores o 
autores de contacte, de referència de les publicacions) respecte la resta 
de literatura, des de la perspectiva de gènere la seva producció científica 
de les dones (com a 1res autores) en aquest camp era inferior que la dels 
homes (36% producció amb autoria dones, 62% producció autoria 
homes). També identifiquen que hi havia un 14% d’articles del CNODES 
on no hi ha presència de dones. L’estudi no aporta altra informació 
d’interès com xarxes de col·laboracions o altres indicadors.  

 
2. (Dotson, 2011): l’estudi analitza les tendències en quant a producció 

científica en l’àmbit de la farmàcia per part de les dones, en tres 
publicacions rellevants del sector (American Journal of Health-System 
Pharmacy, Annals of Pharmacotherapy, and Pharmacotherapy) i els 
resultats observen una evolució positiva al llarg dels 3 anys estudiats, 
amb una presència de 1res autores dones del 29% al 1989, del 44,3% en 
1999 i del 52% en 2009, com es pot observar no hi ha una paritat de 
gènere fins al 2009. També s’estudia la presencia d’autores que signen 
l’article en darrera posició (corresponding autor), i tot i que es pot 
observar una evolució al llarg dels anys, les xifres són menors que quan 
es tracta d’autoria en primera posició, els resultats mostren els següents 
percentatges: 16,8% al 1989, 37% al 1999 i 33,8% al 2009.  

 
3. (Hoover et al., 2019): Com a l’anterior estudi d’àmbit americà s’observa 

també una evolució positiva d’autores productores durant el període 
2007-2017 de l’estudi. En aquest cas, s’estudien 8 revistes especialitzades 
en farmàcia i farmacologia que inclouen un total de 19.116. Les dones 
van aparèixer com a primeres autores en el 52,7% dels articles que es van 
analitzar al llarg del període 2007-2017. Només va haver una revista que 
no mostrava unes xifres amb una evolució tan òptima (Journal of the 
American Pharmacist). Els resultats de les dades, segons els autors, eren 
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esperats degut a un augment també en la proporció de dones que 
treballen en aquest sector. 

 
4. (Nguyen et al., 2021b): igual que el cas anterior, l'objectiu d'aquesta 

recerca ha estat determinar els canvis en la distribució de dones com a 
primeres autores per tipus de publicació al llarg del temps en 8 revistes 
de pràctiques farmacèutiques. Aquest estudi comparteix una autora de 
l’article anterior (Hoover, RM) i és un estudi que parteix de l’anterior, la 
única diferència és que inclou anàlisis d’autores per tipologia documental 
(articles de recerca, ressenyes, material editorial, cartes). Els resultats 
mostren que hi va haver un augment estadísticament significatiu en el 
nombre d'articles i ressenyes on el primer autor eren dones, i en canvi 
per altres tipologies de documents no va haver-hi un augment significatiu 
de la proporció de dones com a primeres autores. 

 
A nivell europeu no es recuperen articles científics que estudien la producció científica 
farmacèutica des de la perspectiva de gènere. A Espanya trobem un autor que estudia 
la producció científica d’àmbit farmacèutic però que no incorpora indicadors de 
perspectiva de gènere (Bordons et al., 1992, 1996, 1998; Bordons & Barrigón, 1992; 
Bordons & Zulueta, 1997). En dos dels seus estudis (Bordons et al., 1998; Bordons & 
Zulueta, 1997), l’autor realitza anàlisis bibliomètrics on s’estudien els grups de recerca 
més productius, anàlisis de co-autories, el factor d’impacte, línies de recerca i patrons 
de col·laboració al llarg del temps. Entre les conclusions d’un dels estudis (Bordons et 
al., 1998) es conclou que l’àrea de farmàcia i farmacologia és una àrea on augmenten el 
nombre d’investigadors amb el pas dels anys, però no es fa diferència de gènere. En 
l’estudi previ realitzat (Bordons et al., 1996) ja concloïa que la recerca espanyola en 
aquest àmbit té un creixement quantitatiu important a nivell internacional, tot i que no 
sembla augmentar ni l’impacte ni la influència d’aquesta en la comunitat científica 
internacional.  
 
Altres àmbits:  
 
Altres estudis d’interès i que s’han recuperat dintre de les cerques sobre producció 
científica amb perspectiva de gènere i dintre l’àmbit de ciències trobem 2 articles 
d’interès: ciències naturals i química (Bordons et al., 2003) i STEM (Huang et al., 2020)). 
 

1. Ciències naturals i química (Bordons et al., 2003), davant la necessitat 
existent de millorar la presència de dones en la recerca, i l’interès polític 
que apareix tan a nivell espanyol com europeu durant el 1999 i 2000, i la 
necessitat existent de crear grups de treball i mesures per tal d’integrar 
les dones en el sistema de recerca de les institucions, com seria el cas del 
CSIC3, a Espanya es planteja un estudi que avaluï la producció científica i 
el seu impacte per gènere en les àrees de Química i Ciències naturals 
durant els anys (1994-1999) al Consell de Recerca Espanyol. L’estudi 
combina dades de publicacions científiques més dades demogràfiques i 

 
3 CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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personals  dels investigadors per tal d’obtenir quina és la productivitat de 
cada un dels investigadors durant el període estudiat. Les dades són 
extretes del SCI4 i analitzades utilitzant mètodes interns. Els resultats que 
s’obtenen de la base de dades de recursos humans del CSIC és que 363 
són investigadors del centres de Ciències Naturals, els quals només un 
24% són dones. I pel que respecte al centres de Química, es troben 255 
investigadors i només un 35% són dones. És a dir, el nombre de dones 
científiques és inferior en tots dos casos. S’estudia també la productivitat 
i l’índex d’impacte per gènere i es troba que en les dues àrees de recerca 
estudiades la productivitat dels homes és major a la de les dones però 
que el seu impacte no té diferències. On sí es troba diferència en 
l’impacte ocasionat és quan varia la categoria dels investigadors en l'àrea 
de Ciències Naturals, ja que com més categoria té l’investigador més 
impacte s’aconsegueix. Mentre que en l’àrea de química no s’hi detecta 
diferències en l’impacte per categoria. Relacionant el gènere, la categoria 
i l’impacte s’acaba obtenint que en l’àrea de Química sí hi ha diferències 
raonables en la productivitat ja que la dels homes és més elevada en les 
categories més altes i la de les dones en la més baixa; el mateix passa 
amb l’impacte d’aquests. En l’àrea de les Ciències naturals no es troben 
grans diferències en la productivitat ni impacte per gènere i categoria. Els 
resultats obtinguts són similars. Aquest fet constata que depenent la 
disciplina científic l’impacte i la productivitat de les dones pot ser major 
o menor a la dels homes. Resumint, els resultats obtinguts a partir de 
l’anàlisi de l’estat de l’art, mostren com la presència de dones en la 
producció científica dependrà molt de la disciplina i país que s’estudiï. En 
general, l’estudi presenta com a nivell global encara no hi ha una paritat 
de gènere en la producció científica i que cal enfortir polítiques 
institucionals i nacionals en quant a perspectiva de gènere i promocionar 
més investigadores en càrrecs de comandament dintre les organitzacions 
de R+D+i. 

 
2. STEM (Huang et al., 2020): es realitza un estudi de gènere ampli de 

producció científica que inclou 83 països i 13 disciplines (física, ciències 
de la salut, biologia, química, agronomia, física aplicada, medi ambient, 
enginyeria, ciències polítiques, psicologia, matemàtiques, ciències 
computacionals i altres), entre 1955 i 2010. Els resultats d’aquests estudis 
són sorprenents perquè paradoxalment, l'augment de la participació de 
les dones en la ciència durant els darrers 60 anys va anar acompanyat 
d'un augment de les diferències de gènere tant en productivitat com en 
impacte. Es descobreix que homes i dones publiquen a un ritme anual 
comparable i tenen un impacte professional equivalent per a la mateixa 
mida de treball. Demostren també que les diferències en la durada de la 
carrera productiva (producció científica) i les xifres d’abandonament 
expliquen una gran part de les diferències de productivitat i impacte de 
la carrera, tot i que encara es mantenen diferències de productivitat. 

 
4 SCI: Science Citation Index 
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Aquest estudi mostra diferents elements que mostren una desigualtat de 
gènere globalitzada i que cal re-formular la conversa amb les institucions 
i òrgans de govern en relació a la sostenibilitat de les carreres de les 
dones en l’àmbit acadèmic i de recerca, i les conseqüències importants 
que pot haver per a les institucions i responsables polítics. 
Algunes dades rellevants a destacar: 

 
§ Troben que els homes científics reben un 30% més de cites per les 

seves publicacions que les dones científiques (s’han extret auto-
cites i es calcula 10 anys desprès de la publicació, es fan càlculs de 
cites acumulades). 

 
§ En relació a l’impacte total també trobem una gran diferencia: els 

autors masculins del 20% superior en impacte professional reben 
un 36% més de citacions que els seus homòlegs femenins. La 
disparitat d'impacte persisteix a gairebé tots els països i totes les 
disciplines, i, es pot trobar, en menor mesura, a totes les 
afiliacions independentment del rang de afiliació. 

 
§ L’estudi demostra que l'augment gradual de la fracció de dones 

en STEM va anar acompanyat d'un augment de les disparitats de 
gènere en productivitat i impacte. És especialment preocupant 
que la bretxa de gènere sigui la més pronunciada entre els autors 
altament productius, els que formen les noves generacions de 
científics i els que serveixen de models a seguir. Tanmateix, també 
s’han trobat dos invariants de gènere, que revelen que els 
científics actius tenen un rendiment anual en gran mesura 
indistingible i reben un nombre comparable de cites per a la 
mateixa mida del treball. Aquestes quantitats invariants de 
gènere van permetre demostrar que una gran part de les bretxes 
de gènere observades estan relacionades amb les taxes 
d'abandonament específiques de gènere i les posteriors bretxes 
de gènere en la durada de la carrera editorial i la productivitat 
total. Aquesta troballa suggereix que hem de re-formular la 
conversa sobre la desigualtat de gènere al voltant de la 
sostenibilitat de les carreres de les dones a l'àmbit acadèmic, amb 
importants implicacions administratives i polítiques. 

 
§ L’estudi també apunta que sovint s'argumenta que per reduir la 

bretxa de gènere, la comunitat científica ha de fer esforços per 
fomentar les dones investigadores júniors. Però exposa que el 
sistema acadèmic està perdent dones a un ritme més elevat en 
cada etapa de la seva carrera, cosa que suggereix que centrar-se 
només en científics joves pot no ser suficient per reduir el 
desequilibri de gènere observat en la carrera professional. 
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L'impacte acumulat d'aquest efecte a tota la carrera augmenta 
dràsticament la disparitat de gènere per als mentors sèniors a 
l'àmbit acadèmic, perpetuant el cicle de menor retenció i progrés 
del professorat femení. 

 
 
A continuació s’exposa la taula resum (taula 1) amb la bibliografia inclosa en l’estat de 
l’art exposat anteriorment i que ha permès també identificar els indicadors més 
estudiats en estudis de producció científica des de la perspectiva de gènere: 
 
 
 

REFERÈNCIA TEMA FONT 
INFORMACIÓ INDICADORS SOFTWARE 

GENERAL 

(Larivière et al., 
2013) 

Anàlisis bibliomètric 
multidisciplinari i 

global 
Web of Science 

Productivitat per 
gènere; 

Col·laboració; 
Impacte de les 
publicacions 

US Social Society --> 
Per identificar 

gèneres 

(Cislak et al., 
2018) 

Anàlisis bibliomètric 
articles diferència de 

gènere 

EBSCO search 
engine; 
WoS; 

PsycINFO & 
PsycARTICLES 

databases 

Factor d’impacte 
publicació; No aplica* 

(Astegiano et al., 
2019) 

Anàlisis bibliomètric 
 en l’àmbit científic Web of Science 

Diferències entre 
gènere: 

Productivitat; 
Èxit; 

Impacte científic; 
Biaix de gènere; 

Biaix de publicació. 

Hedges’d; 
Registre de la relació 

de productivitat; 
Índex-H; 

Regressió de Egger’s. 
 

(“Análisis de La 
Presencia  de 

Mujeres  En La 
Producción 
Científica 

Española 2014-
2018 - FECYT”, 

2021) 

Anàlisis de la 
producció científica 

a Espanya 
Web of Science 

Nº Documents; 
Impacte normalitzat; 

Percentatge 
d’excel·lència; 
Percentatge 

publicacions d’alta 
qualitat (revistes 

quartil 1, Q1); 
Percentatge 
col·laboració 
internacional 

No aplica* 



 

GEMMA ROURA GARCÉS  

 

29 

PSICOLOGIA    

(Alonso-Arroyo et 
al., 2008) 

Anàlisis bibliomètric 
a Espanya en revistes 

de l’àmbit  de la 
psiquiatria 

Web of Science 

Distribució d'homes i 
dones en relació: 

1. Anys de publicació 
del treball 

2. Tipologia 
documental 
3. Nivells de 
productivitat 

4. Segons ordre de 
firma en els treballs 

5. Segons participació 
en les institucions 

6. Segons participació 
per comunitat 

autònoma 

Microsoft 
Access 2003 --> per 
normalitzar autors i 

anàlisi. 

(Barrios et al., 
2013) 

Anàlisis bibliomètric 
a Espanya en l’àmbit 

psicològic 
Web of Science 

Proporció de dones 
autores i primeres 

autores; 
Col·laboració nacional 

i internacional; 
Impacte de les 

revistes (depenent del 
gènere del primer 

autor) 

SPSS 17 --> 
programa anàlisis 

estadístic 

(González-Sala et 
al., 2021) 

Anàlisis bibliomètric 
a Espanya en revistes 

de l’àmbit  de la 
psicologia 

Web of Science 

Productivitat per 
gènere; 

Col·laboració 
científica; 

Distribució H i D; 
Reconta de 

freqüències; 
Càlcul de 

percentatges; 
Diferències 

estadístiques entre H i 
D en nº treball i 

firmes/any 

No aplica* 

SALUT 

(González-
Álvarez & 
Cervera-

Crespo, 2017) 

Anàlisis bibliomètric 
a Espanya en revistes 

de l’àmbit de la 
neurociència 

Web of Science  
- 

Revistes amb 
major impacte 
dels últims 30 

anys de l'àmbit 
de les 

neurociències 

Es duen a terme 
diferents anàlisis per 

veure la influència del 
gènere en la 

producció científica 
des de varis punts: 
1. Col·laboració en 

articles 
2. Coautories 

GenderChecker 
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(Giner-Soriano et 
al., 2021) 

Anàlisi bibliomètric a 
Espanya en una 
revista concreta 

Articles Revista 
Atención 
Primaria  

- Tot manual 

Determinar el 
percentatge d’autores 
femenines en X anys. 

Identificar gènere → 
Catàleg noms 

femenins Wikipèdia 
(Manualment); 

Google; 
LinkedIn.  

(López-Padilla et 
al., 2021) 

Anàlisis bibliomètric 
sobre la diferència 

de gènere en l’àmbit 
de la 

bronconeumologia i 
Espanya 

Web of Science 

Primeres autores; 
últimes autores; 
Autors mitjans i 
autors mentors; 

Co-autories; 
Anàlisi per 

especialitats autors, 
finançament rebut, 

estudis multicèntrics, i 
estudis d’àrees 

d’especialitzacions 

SPSS anàlisi 
estadístic; 

Diferència de gènere 
→ manual 

FARMACOLOGIA I FARMÀCIA 

(Bordons et al., 
1992) 

Anàlisis bibliomètric 
sobre l’activitat 

científica a Espanya 
en l’àmbit de la 

farmacologia 

Science Citation 
Index 

Núm. publicacions; 
Institucions; 

Revistes; 
Índex de Co-autoria; 
Rati de col·laboració 

No aplica* 

(Bordons & 
Barrigón, 1992) 

Anàlisis bibliomètric 
sobre l’activitat 

científica a Espanya 
en l’àmbit de 
farmacologia 

Science Citation 
Index 

Índex Esperat 
d’Impacte; 

Posició normalitzada 
de la revista; 

No aplica* 

(Bordons et al., 
1996) 

Anàlisis bibliogràfic a 
Espanya en l’àmbit 

farmacologia i 
farmàcia 

Web of Science 

Distribució de la 
producció; 

Les principals revistes 
de publicació; 

El caràcter bàsic o 
aplicat de la recerca; 
El factor d'impacte 

esperat (FIE) 

No aplica* 

(Bordons & 
Zulueta, 1997) 

Anàlisis bibliogràfic a 
Espanya en l’àmbit 

farmacologia i 
farmàcia i 

cardiovascular 

Web of Science 

Analitzar estructura i 
rendiment del grup; 
Analitzar rendiment 

del grup 

Programes propis; 
Coeficient de 

correlació i test no 
paramètrics 
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 (Bordons et al., 
1998) 

Anàlisis bibliogràfic a 
Espanya en l’àmbit 
de la farmacologia i 

farmàcia 

Web of Science 

La mida de l'equip; 
La producció 

científica; 
La productivitat; 

El factor d'impacte 
esperat; 

El patró de 
col·laboració dels 

equips més 
productius; 

La seva evolució en el 
temps. 

Programes interns 
basats en la 
co-autoria 

(Hoover et al., 
2019) 

Anàlisis bibliomètric 
sobre autores en 

l’àmbit farmacèutic 

Revistes 
especialitzades 
en farmàcia a 
Estats Units 

(estudi 2007-
2017); 

 
Web of Science 

Nª autors, 
Nº publicacions, 

Anàlisi 1a autoria, 
Anàlisi per anys, 

% acumulatius de 
dones que apareixen 
en cadascuna de les 
Revistes analitzades 

www.genderize.io 
(sistema per a la 
determinació del 

gènere), Excel i SPSS 
per a l’exportació i 

anàlisi de dades 

(Sketris et al., 
2021) 

Anàlisis bibliomètric 
en l’àmbit Farmaco- 

epidemiologia a 
Canadà 

Scopus i  
SciVal 

Comparar proporció 
dones autores amb la 

literatura  
(2012 -2017); 

Associar el gènere 
amb la posició de 
l'autor (primer, 

corresponding, etc.) 

Gender-API 

(Nguyen et al., 
2021) 

 

Anàlisis bibliomètric 
sobre autores en 

l’àmbit farmacèutic 

8 Revistes 
especialitzades 

en farmàcia 
àmbit Estats 
Units (estudi 
2007-2017); 

 
Web of Science 

Nº Revistes; 
Nº Articles;  

Tipologia documents 
(research articles, 
reviews, editorial 

material and letters); 
Nº autors per tipus de 

publicació; 
Dades de gènere 

(indicadors anteriors) 

www.genderize.io  
(sistema per a la 
determinació del 

gènere), Excel i SPSS 
per a l’exportació i 

anàlisi de dades 

(Dotson, 2011) 
Anàlisis bibliomètric 

sobre autores en 
l’àmbit farmacèutic 

3 Revistes 
especialitzades 

en farmàcia 
àmbit Estats 
Units (estudi 
1989,1999 i 

2009) 

Nª autors; 
Nº publicacions; 

Anàlisi 1a autoria; 
Anàlisi per anys; 

% acumulatius de 
dones que apareixen 
en cadascuna de les 
Revistes analitzades 

No aplica* 
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(Barrigón & 
Bordons, n.d.) 

Anàlisis bibliomètric 
sobre l’activitat 

científica a Espanya 
en l’àmbit de la 

farmacologia 

Science Citation 
Index 

Productivitat 
científica; 

Visibilitat i difusió 
internacional; 

Tipus d’investigació; 
Col·laboració; 

Internacionalització 
de la investigació; 

No aplica* 

ALTRES ÀMBITS DISCIPLINARIS 

(Bordons et al., 
2003) 

 

Anàlisis bibliomètric 
a Espanya en la 

institució CSIC i en 
l’àmbit químic i dels 

recursos naturals 

Web of Science 

Productivitat per 
gènere i categoria; 

Impacte dels 
investigadors per 
gènere i categoria 

Programes propis; 
SPSS per estudi 

analític 

(Huang et al., 
2020) 

Anàlisis bibliomètric 
global en l’àmbit de 

les ciències 

Web of Science; 
MAG; 
DBLP 

Productivitat total; 
Impacte total; No aplica*5 

Taula 1. Anàlisis d’indicadors i línies de recerca sobre estudis bibliomètrics en perspectiva de gènere 

 
 
Indicadors d’anàlisi bibliomètric des de la perspectiva de gènere  
 
 
Com s’ha exposat anteriorment en l’apartat de conceptes i definicions del marc teòric, 
existeixen molts indicadors bibliomètrics, tal i com s’ha pogut comprovar també en 
l’estudi de l’art (taula 1). Pel que fa a l’estudi de la producció científica des de la 
perspectiva de gènere, independentment de la disciplina a la que s’apliqui, tal i com s’ha 
vist en l’estudi de l’art, els indicadors més rellevants per representar estudis bibliogràfics 
on s’estudia la perspectiva de gènere són:  
 
 

- Indicador de l’evolució de la participació per gènere al llarg dels anys 
- Indicador de productivitat científica per gènere 
- Indicador dels anys de publicació per gèneres 
- Tipologia documental 
- Indicador d’impacte  
- Indicador d’impacte normalitzat de cites 
- Estudi posicional (estudi sobre el primer autor, el darrer autor o fins i tot la 

posició en que es troba un autor de gènere femení) 
- Indicador de co-autoria 
- Indicador de col·laboració científica nacional i internacional 
- Índex h (que tot i que no és molt comú en algun treball s’utilitza) 

 

 
5 * No aplica significa que en l’article esmentat no usen software, o bé no el mencionen. 
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Desprès, també hi ha altres indicadors o variables de tipus més genèric que també són 
habituals trobar-los en aquests estudis com en qualsevol anàlisis bibliogràfic que són els 
següents: 
 

- Nombre total de publicacions  
- Nombre de revistes  
- Indicador de les publicacions en revistes d’alta qualitat (quartils) 
- Evolució anual de la producció científica  
- Tipologia documental 
- Anàlisi d'àrees científiques 
- Afiliació institucional  

 
 
La identificació de gènere en la producció científica 
 
Actualment les bases de dades principals que serveixen per analitzar la producció 
científica són Web of Science i Scopus. Ambdues bases de dades no tenen un camp o 
variable que identifiqui els autors per gènere, i és per això que cal fer diferents processos 
d’extracció i anàlisis de dades per poder identificar el gènere dels investigadors que han 
publicat en revistes amb factor d’impacte i que estan dipositades a les bases de dades 
científiques esmentades. Les variables que habitualment s’utilitzen per identificar el 
gènere de l’investigador productor d’un article científic són: 
 

1. Primer autor 
 

Aquesta variable es troba en el camp autor, per poder fer l’anàlisi de gènere cal extreure 
els primers autors que consten a cada un dels articles seleccionats per a ser estudiats i 
diferenciar aquests pel seu sexe femení o masculí. El primer autor/a d’un article és 
aquella persona que contribueix més en l’article ja sigui dissenyant l’estudi, adquirint i 
analitzant les dades dels experiments o anàlisis realitzat i redactant l’article final. 
Una vegada s’han diferenciat el gènere de tots els primers autors dels articles a estudiar, 
es fa un recompte i se’n comencen a extreure els resultats i les conclusions. 
Per a la identificació del gènere es pot fer d’una forma manual (recorrent a llistats de 
noms d’àmbit nacional) o bé a través d’eines automàtiques o semiautomàtiques que 
inclouen vocabularis controlats sobre noms propis associats a un àmbit geogràfic.  
 
 

2. Autor de correspondència  
 
Aquesta variable, queda identificada per un camp específic que inclou la base de dades. 
Per identificar el seu sexe femení o masculí, caldrà extreure la informació del camp del 
de la base de dades anomenat corresponding author (o autor de 
correspondència).   L’autor/a de correspondència és aquell que servirà com a 
representant en nom de tots els co-autors i, per tant, establirà el contacte amb l’editor 
cap l’hora del procés de presentació, revisió i edició final. Aquest, no sempre ha de ser 
ni és el primer autor escrit en l’article però sí és el més important de tots els co-autors. 
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Diferenciats els gèneres de tots els autors de correspondència del articles a estudiar, es 
procedeix a fer el recompte i extreure’n els resultats pertinents. 
 
 

3. Co-autors 
 
Aquesta variable es troba en el camp autor de l’arxiu que s’obté directament de la base 
de dades. Els co-autors d’un article són aquells que col·laboren amb l’autor principal i 
generen de forma conjunta el treball tot contribuint-hi, normalment, en menys 
proporció que l’autor principal i el quals tampoc tenen les mateixes responsabilitats. La 
co-autoria d’articles proporciona informació útil sobre les estructures de col·laboració 
en la comunitat científica, amb les quals es formen xarxes de col·laboració entre 
investigadors i/o entitats o centres de recerca. 
 
 
Eines emprades per a l’anàlisi de dades des de la perspectiva de gènere 
 
Com s’ha exposat anteriorment en la secció de “identificació de gènere en la producció 
científica”, per dur a terme un anàlisis de dades mitjançant alguna de les variables 
descrites anteriorment (1r autor o autor de correspondència) és necessari l’ús d’eines 
especialitzades com bases de dades científiques i eines per a la identificació de gènere. 
Aquestes eines són les següents: 

 
- Bases de dades 

 
Mitjançant aquestes s’extrauran els articles de l’àmbit científic de recerca del qual es vol 
fer l’anàlisi d’autoria. 
 
Les bases de dades d’on extreure els articles científics més rellevants són Web of Science 
(WoS) de ISI Web of Knowledge, és la plataforma d’informació científica més amplia 
subministrada per Thomson Reuters iScopus, base de dades fundada per Elsevier S.L.  
 
WoS proporciona eines d’anàlisis que permeten valorar la qualitat científica de les 
publicacions. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index Expanded 
(SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (AHCI) a les 
que es va sumar al 2015 el Emerging Sources Citation Index (ESCI). 
 
Scopus és la base de dades més àmplia en referències bibliogràfiques amb resums i cites 
de literatura científica revisada (peer-review): 21.900 títols de revistes (1.800 en accés 
obert) de més de 5.000 editors internacionals i 55 milions de registres (incloent patents, 
webs, dades de producció científica de revistes de totes les disciplines). 
 
Ambdues bases de dades ofereixen eines per visualitzar indicadors i realitzar mètriques: 
 

WoS: 
 

• JCR: Journal Citation Reports, és l'indicador de qualitat més conegut i també més 
valorat per les organitzacions per avaluar l'activitat de recerca. 
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• InCites és una eina d'avaluació basada en cites que permet comparar la 

productivitat científica, la qual cosa és molt útil per als òrgans de govern i 
institucions acadèmiques i de recerca per analitzar la seva productivitat 
institucional. 

 
• Els indicadors de ciència essencials (ESI) disponibles a través d'ISI Web of Science 

permeten mesurar el rendiment científic i fer un seguiment de les tendències de 
recerca. 

 
• ResearcherID és la solució de Thomson Reuters per crear un perfil d'autor amb 

l'assignació d'un identificador únic, evitant repeticions i coincidències que 
dilueixen la identitat d'alguns autors que comparteixen noms i cognoms. 

 
SCOPUS: 

 
• CiteScore: és l'índex Elsevier més nou disponible per a la comunitat científica, 

que calcula el nombre mitjà de cites rebudes d'una publicació en un any 
determinat en comparació amb la mitjana de cites dels tres anys anteriors. 
S'actualitza mensualment, cosa que el diferencia del factor d'impacte de 
Thomson Reuters que és anual. 
 

• SJR (Scimago Journal and Country Rank): ofereix un rànquing de revistes el 
prestigi de les quals es reflecteix en el nombre de cites ponderades per 
document publicat en relació amb el nombre de documents publicats. 

 
• SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mesura l'impacte d'una cita segons 

les característiques de l'àmbit de coneixement on s'integra. 
 

• L'índex h: és una mitjana entre el nombre de cites i el nombre de publicacions 
d'un autor, molt utilitzat últimament en els sistemes d'avaluació de la recerca. 
 

• Scopus ID: dóna un número d'identificació per a cada autor a Scopus, això fa que 
cada autor es pugui identificar sense por de confusió causada per noms i 
cognoms sovint compartits per diversos autors. 

 
 

- Eines d’identificació de gènere 
 

Aquestes serveixen per detectar el gènere dels autors de cada un dels articles d’estudi. 
Mitjançant aquestes eines, s’accelera la recollida de dades sense haver de justificar 
necessàriament l’elecció del mètode utilitzat ni discutir les seves limitacions (Sebo, 
2021). 
L’elecció de l’eina d’identificació de gènere que s’utilitzarà es decidirà segons compleixi 
amb els criteris necessaris. Aquests criteris bàsics són els següents: 

o Ha d’acceptar la importació d’un fitxer de dades en format .xls o .csv. 
o Ha de ser senzill d’utilitzar i intuïtiu. 



Anàlisis de la presència de les dones en la producció científica  
espanyola en l’àmbit farmacèutic 2018 – 2021 

 
36 

o Ha de ser d’accés gratuït o parcialment gratuït. 
 

D’eines d’identificació de gènere que complexin amb els requisits anteriors n’hi ha vàries 
però les tres més comunes i utilitzades són Gender-API, NamSor i genderize.io. 
 
 

7.2 Estudi de cas 
 

7.2.1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest treball s’estudia quin és el percentatge de dones científiques primeres autores 
d’articles a Espanya durant els anys 2018 fins 2021 (ambdós inclosos) en l’àmbit científic 
de la farmàcia i farmacologia (Pharmacology Pharmacy categoria establerta en la base 
de dades Web of Science). 
 

7.2.2 METODOLOGIA 
 
 
Per al desenvolupament d’un anàlisi de la producció científica que inclogui la 
perspectiva de gènere existeixen diverses metodologies, però normalment inclouen la 
variable autor, estudiant el primer autor/a que apareix en un article, o bé el darrer autor 
i/o el corresponding author. Segons el que s’ha observat a la literatura, hi ha estudis que 
poden incloure totes les variables citades o només una d’elles, entre d’altres variables o 
indicadors que permetin analitzar la producció científica des de diferents òptiques. En 
aquest estudi s’ha escollit fer un anàlisi de gènere basat amb el primer autor/a, és a dir, 
a partir del primer autor que apareix en les publicacions seleccionades.  Aquest mètode 
ens permet saber quins dels articles publicats en l’àmbit farmacèutic i durant 2018-2021 
tenen una major contribució del gènere femení. Normalment el primer autor sol ser el 
que té més pes o participació en la publicació, i el darrera autor normalment és una 
figura sènior, evidentment sempre poden haver excepcions. Pel que fa al corresponding 
author pot variar la seva posició essent a voltes el 1r autor i a vegades el darrer, però 
aquesta figura sempre és la persona que té més responsabilitat i sol estar assignada o 
bé al responsable de la publicació o bé al responsable de l’equip de recerca.  
 
 
Selecció de la mostra 
 
Per dur a terme aquest estudi, s’escull la base de dades de Web of Science (WoS) per 
seleccionar i recopilar tots els articles. El principal motiu és perquè mitjançant aquesta 
s’obté de forma més senzilla i més esquematitzada tota la informació gràcies a les seves 
funcionalitats i les facilitats que ofereix. A més a més, és fàcil i senzill de filtrar i 
seleccionar els articles desitjats tant per tipus de document, per anys de publicació, per 
país, per àmbit de recerca o categoria, com en diuen en aquesta base de dades. També 
té un mòdul d’anàlisi bibliogràfic intuïtiu. 
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Molts dels articles tenen més d’un autor però com la metodologia escollida és la de 
primer autor, així doncs, la separació per gèneres es focalitzarà només en aquest primer 
nom. 
 
Primerament, abans de fer cap procés d’anàlisi cal seleccionar la mostra a estudiar, per 
aquest motiu, i un cop tenint clar l’objectiu de la recerca (estudi de gènere de la 
producció científica de l’àmbit farmacèutic a Espanya durant el 2018-2021), es va a la 
base de dades seleccionada per fer la cerca d’informació, en aquest cas, es realitzen les 
cerques a través la base de dades (WoS), la qual permet seleccionar la informació a 
través de diferents opcions de filtre, en aquest cas i sabent l’objectiu específica de 
l’estudi s'utilitzen els següents filtres:  
 

• Límit per categoria científica: selecció “Pharmacology & Pharmacy” 
• Límit per anys: període 2018 – 2021 
• Tipologia documental: selecció només d’articles científics (s’exclouen revisions, 

abstracts, capítols de llibre o qualsevol altre tipus de document diferent)  
• Límit geogràfic: Espanya  

 
En relació a la limitació per país, cal recordar que aquest filtre el que fa és que apareguin 
publicacions on ha participat Espanya, independentment de si Espanya és primer autora 
o no, i totes aquelles institucions que col·laboren amb España en una mateixa institució 
també apareixen, per tant el filtre de país no elimina institucions i autors que pertanyen 
a altres països si aquests estan participant en una publicació amb Espanya. 
 
 
Tractament de dades obtingudes de la WoS 
 
Com s’ha comentat a l'inici, com les bases de dades científiques no tenen una variable o 
camp que indiqui el gènere de l’autor, el primer que es fa és exportar la informació en 
un format que permet manipular les dades de forma senzilla, per després passar al 
processament i tractament de les dades, i poder separar el camp autor per poder fer els 
anàlisis de gènere. Finalment, un cop s’han obtingut ja tots els articles mitjançant els 
filtres aplicats, aquests s’exporten en un full de càlcul (format .xls o .csv) per tal de poder 
tractar les dades obtingudes (veure Annex 11.1).  
 
Un cop les dades són descarregades per ser manipulades, existeixen unes 
problemàtiques en les dades que cal afrontar per arribar a tenir unes dades netes, 
adequades i pertinents. 
 

• Autors: d’una banda es troba que cal extreure el primer autor del camp d’autors, 
ja que en el camp d’autor apareixen tots els autors que han col·laborat en la 
publicació i, a més, apareixen per ordre de signatura de l’article separats per 
punt i coma (;) 
 

• País: D’altra banda el camp país no existeix en l’exportació, les dades de país 
estan en el camp adreça, i el camp d’adreça conté informació alfanumèrica 
(carrer, número, codi postal, població, província/estat i país). I aquest camp està 
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associat al camp afiliació. És a dir el país que apareix, és el país d’origen de la 
institució on l’autor/a està associat. 

 
Per tant, abans de manipular les dades és necessari dur a terme un procés de neteja i 
organització de les dades important. En aquest sentit s’ha seleccionat una eina d’accés 
lliure, OpenRefine, que permet netejar i manipular les dades i al mateix temps serveix 
per detectar i corregir errors, crear camps nous si són necessaris, etc.  
Per veure més clarament el procés comentat anteriorment, es pot observar la figura 1. 
 

 
Gràcies a OpenRefine, es pot extreure informació d’autors, institucions i països.  
OpenRefine incorpora algoritmes de clusterització que permeten detecatar continguts 
repetits, per exemple detecta autories similars que poden ser el mateix autor, o 
institucions que s’han escrit de diversa manera i el sistema els compta com a institucions 
diferents, però gràcies a OpenRefine es poden arribar a detectar i corregir aquests 
errors. Així doncs que un dels primers processos és netejar les dades, és un procés 
semiautomàtic, ja que OpenRefeine detecta els errors, però el procés de validació és 
humà, és la persona que neteja les dades qui acaba classificant i corregint els errors, 
molts d’ells són errors de normalització de noms ja que una mateixa persona o institució 
ha pogut estar registrada a la base de dades de formes diferents, i molts copa cal cerca 
informació en fonts alternatives per validar la informació sobretot a nivell de normalitzar 
noms de persones o institucions (ORCID, Linkedin, Cercadors, pàgina web institucional, 
etc.). Un altre procés que cal fer ne OpenRefine és separa el país de la institució/autor 
productor del camp adreça. Aquest procés és més complexa i requereix de duplicar el 
camp adreça per extreure la informació pertinent mitjançant expressions regulars que 
s’apliquen per extreure informació i finalment obtenir un camp nou per país. És un 
procés també semiautomàtic i cal fer una revisió exhaustiva per detectar possibles 
errors (veure Annex 11.2).  
 
Un cop tenim la informació dels camps desgranada i es pot identificar qui és el primer 
autor, en quina institució pertany i de quin país, llavors es passa ja al tractament de les 
dades, llavors s’exporta la informació de nou a un format tabular (.csv o .xls) i es 
procedeix a seleccionar només aquells primers autors que són espanyols, per tl de 
procedir a tractar les dades amb una eina d’identificació de gènere.   
 
Seguidament, una vegada ja tots els primers autors són espanyols, és el moment de 
separar-los per gèneres. En el cas d’aquest treball, les dades són tractades mitjançant 
Gender-API i NamSor: 
 

Exportació

Export

Import

Neteja 
dades

✔ Autors
✔ Adreça
✔ País

Figura 1. Esquema del procés d'extracció i neteja de dades 
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- Gender-API: aquesta eina s’utilitza per extreure el gènere dels primers autors/es 
de cada article a partir del document exportat de la Web of Science en format 
Excel on hi consten tots els documents extrets en files i les seves principals 
característiques en les columnes (títol de l’article, autors, nom complert dels 
autors, adreça, DOI, WoS categoria, tipus de document, idioma, etc.). 
 

- NamSor: eina que s’empra per acabar de confirmar certs resultats obtinguts en 
el Gender-API ja que alguns dels resultats tenen uns percentatges de confiança 
iguals o pròxims al 50% i, així, mitjançant aquesta eina es pot acabar d’aclarir si 
el gènere predit és correcte o no.  

 
En cas d’obtenir el mateix sexe (F o M) tant en l’eina NamSor con en el Gender-API, es 
donarà per vàlid el resultat, però, per contra, si no coincideixen els gèneres o el 
percentatge de confiança és pròxim o inferior a 50% es donarà el resultat com a autor 
desconegut ja que no serà possible decantar-se per un gènere amb suficient fiabilitat. 
 
Inicialment, la teoria per seleccionar i trobar el gènere dels autors era aquesta i, és la 
que s’ha seguit des d’un inici. El que l’ha fet menys amena i n’ha dificultat el procés de 
separació per gèneres és el fet que molts dels autors que s’obtenien en les dades 
extretes directament de la Web of Science en format .xls no donaven el nom complert 
de l’autor sinó només la inicial i el cognom i, per tant, era pràcticament impossible 
determinar el gènere mitjançant una de les eines anteriors sense abans saber-ne el nom 
complert. Així doncs, es va haver de buscar en la WoS tots aquells articles el qual no se 
sabia el nom del primer autor i veure si sortien complerts una vegada estaves dins 
l’article. En cas contrari, es buscava mitjançant l’ORCID de cada autor, o bé, buscant-lo 
en la pàgina web de la institució a la qual pertany. 
 
Així doncs, revisant cada un dels articles obtinguts per veure si el nom de l’autor estava 
o no complert, es va veure que molts gèneres no estaven ben identificats per l’eina de 
Gender-API (per exemple, el nom de Begoña l’identificava com a masculí en comptes de 
femení) i, per tant, el que es va decidir finalment va ser fer una revisió manual de cada 
un dels articles obtinguts per assegurar-se que el gènere de l’autor era correcte i, en cas 
contrari, modificar-lo i, en cas de dubte, assegurar-se’n tot i tenir una fiabilitat elevada 
del gènere seleccionat des de Gender-API. Cal dir, però, que pràcticament la gran 
majoria d’autors els quals el gènere ha estat dictaminat automàticament mitjançant 
Gender-API amb una confiança superior al 80% eren correctes per part d’aquesta eina. 
 
Una vegada ja s’ha aconseguit extreure els gèneres dels autors de tots els registres 
trobats, es pot començar a fer el tractament dels resultats obtinguts mitjançant 
diferents índexs bibliomètrics.  
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Selecció d’indicadors bibliomètrics 
 
Per poder saber quins són els índex bibliomètrics que més s’utilitzen en un estudi 
bibliomètric com aquest, és a dir, un estudi que es focalitza en un àmbit de recerca 
científic com és l’àmbit de la Pharmacology & Pharmacy durant uns determinats anys 
(2018 – 2021) i en un país en concret (Espanya), s’ha de realitzar una recerca 
bibliogràfica més extensa que la realitzada inicialment al començar el treball ja que 
aquesta ha de ser focalitzada en trobar articles que tractin únicament d’anàlisis 
bibliomètrics i, si pot ser, que incloguin també el tractament de la diferenciació de 
gènere mitjançant aquests estudis. 
Així doncs, es va realitzar una cerca d’estudis ja publicats on s’exposaven diferents 
aspectes de les diferències en la producció científica entre dones i homes. Aquesta 
recerca es va dur a terme al mes de maig de l’any 2022 mitjançant la base de dades Web 
of Science Core Collection (WoS) i, més concretament, l’edició de Science Citation Index 
Expanded (SCI-Expanded). Per fer-la, es van utilitzar una sèrie de combinacions de 
termes que han estat les següents: 
 

1. (bibliometric* or scientometric* or "scientific production") near gender 
(Topic) not "gender violence" or sexuality* (Topic) and Articles (Document 
Types) 

 
Mitjançant aquesta cerca en la qual s’han aplicat els filtres pertinent a l’interès d’aquest 
treball que és l’obtenció d’articles els quals tractin l’anàlisi bibliomètric vora la 
diferenciació de gènere, s’han trobat 92 articles dels quals després de revisar un a un 
cada article amb els seus abstractes s’ha vist que, tan sols, 11 han són rellevants per al 
treball ja que contenen informació sobre anàlisis bibliomètrics de l’àmbit farmacològic 
o bé d’anàlisis duts a terme a Espanya d’altres àmbits científics. Una vegada revisant 
aquests 11, però es troben nous articles d’interès dins la bibliografia d’alguns d’aquests. 
 
 

2. gender near bibliometric* (Topic) or gender near scientometric* (Topic) or 
gender near "scientific production" (Topic) not violence* or cyberbullying* or 
bullying* (Topic) and Articles (Document Types) and USA or GERMANY or 
SPAIN or CANADA or ITALY or SWEDEN or ENGLAND or SWITZERLAND or 
AUSTRIA or FRANCE or GREECE or POLAND or BELGIUM or CROATIA or 
DENMARK or PORTUGAL or NORWAY or NETHERLANDS or HUNGARY 
(Countries/Regions) 

 
En aquesta recerca, els filtres aplicats per obtenir articles d’interès són els tòpics 
relacionats amb els anàlisis bibliomètrics els quals es relacionen amb el gènere 
mitjançant la conjunció “near”. També s’aplica el filtre d’articles per tal de no obtenir 
documents com revisions, cartes, etc. i, a més a més, es seleccionen tots els països que 
formen part de la UE i d’EEUU. Es selecciona EEUU perquè en la cerca anterior que no 
tenia filtre de país,  s’havien recuperat anteriorment articles d’interès per aquella regió, 
i també s’eliminen intencionadament països en vies de desenvolupament perquè la 
connotació de gènere aporta molt soroll a la cerca. 
 



 

GEMMA ROURA GARCÉS  

 

41 

Així doncs, una vegada aplicats tots aquest filtres, s’han obtingut 77 articles dels quals 
un cop feta la revisió d’aquesta mostra, s’obté que només 19 de tots ells tenen una 
rellevància per a l’estudi en qüestió. 
 
 

3. bibliometric* or scientometric* or "scientific production") near 
Pharmacology* (Topic) and Article (Document Type) and Spain (Address) 

 
Amb aquesta cerca es volia aconseguir, aplicant filtre adequats, estudis on es dugessin 
a terme anàlisis bibliomètrics en l’àmbit farmacèutic. I, a més, mitjançant el filtre 
d’adreça es volia veure els que s’havien fet a Espanya. Finalment, amb aquest filtres es 
van trobar, tan sols, 3 articles dels quals 2 complien amb les expectatives i, per tant, 
després de llegir-los atentament aporten contingut rellevant pel treball. 
 
Una vegada es va extreure tota la informació rellevant dels 32 articles rellevants trobats, 
ja es tenien clars quins eren tots els indicadors necessaris per dur a terme un anàlisis de 
les dades amb els que aconseguir els resultats desitjats i saber quin és l’impacte de les 
dones en l’àmbit farmacològic i farmacèutic a Espanya entre els anys 2018 – 2021. 
 
 
Processament de dades i selecció d’indicadors científics 
 
Per al processament i gestió de les dades es fa servir un document en format .xlsx, ja 
que a través del programa Excel, es poden realitzar diverses funcions que ajuden a 
l’anàlisi de dades i ofereixen també la possibilitat d’aplicació de filtres per tal de poder 
anar escollint les dades que més interessen per a cadascun dels anàlisis. 
 
Així doncs, es comença fent l’anàlisi dels índex bibliomètrics més importants i rellevant 
analitzant els valors que s’obtenen al calcular l’indicador de l’evolució científica al llarg 
dels anys d’estudi (2018 – 2021). Per fer-ho, es mira el nombre de publicacions que s’han 
realitzat durant els diferents anys per veure si han o no augmentat. 
 
Tot seguit, s’analitza la productivitat científica tot diferenciant-la per gènere i el que es 
fa és veure quin és el nombre d’investigadors o autors que s’han trobat del total 
d’articles. Una vegada es coneix el percentatge de dones primeres autores i homes 
primers autors en el total dels articles, es mira com aquests han anat canviant al llarg 
dels quatre anys d’estudi per tal de saber quina ha estat l’evolució que han tingut les 
dones en la producció científica a Espanya en aquests anys. Seguidament, per avaluar la 
productivitat científica es mira quin és el nombre d’articles escrits per dones i homes en 
total i, també, any rere any. Per finalitzar amb l’anàlisi de productivitat es calcula quin 
és el nombre d’autors separats per gènere que han escrit un determinat número 
d’articles. 
 
A continuació es dur a terme l’anàlisi de cites i l’impacte de les publicacions mitjançant 
el número total d’articles escrits per autores i autors i el nombre de citacions que han 
tingut aquests articles. En aquest anàlisis es diferència, a part de per gènere, per anys 
d’estudi (2018 – 2021). Pel que fa a l’impacte de les publicacions només es pot tenir en 
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compte si aquest es calcula mitjançant el total d’articles i el total d’autors, però per 
contra, tot i que sigui un indicador molt rellevant i important segons la literatura, no es 
pot calcula l’impacte normalitzat de cites ja que requereix de molt de temps d’anàlisis 
perquè s’han trobat molts autors i molts articles per analitzar.   
 
Pel que respecte a l’indicador que calcula la tipologia del document, no es té en compte 
en l’estudi ja que en aquest estudi tan sols es tenen en compte els articles, per tant, tots 
tenen la mateixa tipologia. Cal dir que tot i que no es tingui en compte en aquest estudi, 
és un indicador rellevant ja que depenent la tipologia del document pot tenir un impacte 
o un altre en la societat. 
 
Tot seguit, es mesurarà l’indicador que calcula el nombre de publicacions en revistes 
de qualitat i quina és l’evolució de la producció científica en aquestes revistes al llarg 
del període d’estudi. Per fer aquest anàlisis es mirarà el nombre d’articles que s’han 
publicat en les diferents revistes al llarg del període d’anàlisis així com també el gènere 
dels autors que hi han publicat. A més, també s’analitzaran el nombre de cites que han 
rebut els diferents articles així veure quin impacte han tingut tant els articles com la 
revista. S’analitzarà també l’evolució d’aquesta producció en les revistes per veure si és 
semblant en totes elles o no al llarg dels anys d’estudi. 
Finalment, es buscarà quina és la qualitat de les revistes per poder extreure conclusions 
una vegada s’hagi ja estudiat el nombre d’articles publicats i les citacions obtingudes ja 
que depenent de la qualitat de la revista aquests ocasionaran un impacte o un altre. 
 
Com és sabut que dins l’àmbit farmacèutic i farmacològic hi ha molta varietat d’àrees 
temàtiques, un dels anàlisis que es duran a terme serà veure quina és la distribució de 
les publicacions dins d’aquestes àrees durant els anys 2018 – 2021. Tot i que aquest no 
sigui un indicador habitual en la majoria de treballs perquè majoritàriament estan 
enfocats en una àrea de recerca determinada, com l’àmbit farmacèutic és molt ampli en 
aquest estudi si que es realitzarà per veure quines són les altres àrees més importants i, 
per tant, amb més nombre d’articles.  
 
Pel que respecte a l’indicador de co-autoria no serà estudiat en aquest cas ja que es 
tracta d’un estudi en el qual el focus d’interès estava en els primers autors i, per tant, 
les dades han estat netejades de tal forma que només s’ha tingut en compte el primer 
autor i, per tant, eliminat la resta d’autors d’un article. Així doncs, comportaria molta 
feina tornar a fer la neteja corresponent per tornar a tenir totes les dades llestes però 
aquest cop amb tots els co-autors dels articles. Com es té poc temps, es decideix que no 
serà estudiat ja que tampoc aportarà informació massa rellevant a l’estudi perquè tal i 
com s’ha comentat el que es vol estudiar són les primers autores i autors dels articles. 
És per això que el que sí es farà és un anàlisis dels primers autors espanyols amb més 
nombre d’articles redactats dins l’àmbit farmacològic i farmacèutic durant els anys 2018 
– 2021 i s’analitzarà el gènere d’aquests per veure quin hi predomina.  
 
Per altra banda, l’indicador de col·laboració científica tan nacional com internacional, 
tampoc serà analitzat en aquest estudi per un motiu força similar al cas anterior i és que 
aquest estudi es focalitza en els articles que han estat redactat per primeres autores 
espanyoles i, per tant, les dades han estat treballades per a aquest objectiu. Per tant, 



 

GEMMA ROURA GARCÉS  

 

43 

per poder estudiar les xarxes de col·laboració es necessitaria tornar a descarregar les 
dades de la base de dades Web of Science i tornar a treballar-les per a netejar-les de tal 
manera que se’n poguessin extreure els resultats desitjats. Aquest fet, comportaria una 
feina força gran i necessitat de temps ja que com s’ha comentat anteriorment, les dades 
extretes de la WoS surten amb varis errors i, per tant, s’han de netejar meticulosament 
i prestant-hi molta atenció cosa que implica temps del qual no es disposa actualment. 
Tot i que no es tingui present en aquest estudi, si que cal dir que es tracta d’un indicador 
el qual pot ser interessant de calcular en futurs estudis. 
 
Pel que respecte a l’índex h, aquest no es calcularà ja que requereix d’uns càlculs els 
quals són complexos i, per tant, es necessita força temps per a obtenir-ne els resultats 
tot tenint en compte que hi ha un nombre molt elevat d’autors i articles a contemplar. 
Seria un indicador de gran utilitat a l’hora de poder normalitzar d’alguna manera 
l’impacte de cada autor mitjançant el nombre de citacions i articles que té cada un, per 
això no es descarta que per a futurs estudis es tingui en compte el seu càlcul. 
 
 
 

7.2.3 ANÀLISI DE DADES 
 

7.2.3.1 Descripció general 
 
Seguint el procediment explicat en l’apartat anterior en el qual s’explica com arribar a 
obtenir els registres amb els que es durà a terme l’estudi i que, per tant, són els que 
compleixen amb els requeriments i filtres d’estudi, s’han obtingut 5.354 articles de la 
base de dades Web of Science. 
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Mitjançant les dades que es poden extreure de la base de dades WoS, es poden estudiar 
els 5.354 articles obtinguts i observar les seves característiques bibliogràfiques. Si 
s’observa el diagrama de flux que es mostra a continuació, veure figura 2, s’hi pot veure 
el recorregut seguit per a obtenir aquest nombre d’articles així com també s’hi veuen, 
de forma desglossada, les diferents característiques bibliogràfiques que es poden 
extreure de tots els articles trobats (nombre d’autors, àrees de recerca, afiliacions, etc.). 
Tal i com es pot observar en la figura anterior, figura 2, dels 5.354 articles trobats en 
surten 31.524 autors, perquè tal i com s’ha comentat anteriorment, pràcticament tots 
els articles estan escrits per varis autors. Analitzant els nombre d’articles trobats, es pot 
observar com la producció científica en l’àmbit farmacològic i farmacèutic va 

Figura 2. Diagrama de procés dels passos seguits al Web of Science 
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augmentant amb els anys. Així doncs, d’entre els anys 2018 – 2021, l’any en el que més 
publicacions s’han realitzat ha estat al 2021 amb una gran diferència respecte als altres. 
En el gràfic que es mostra a continuació, es poden observar els resultats comentats 
anteriorment (veure gràfic 1). 
 
 

 
 
Per altra banda, en el diagrama de flux (figura 2) s’observa que s’han obtingut un total 
de 31.524 autors, així doncs, es decideix fer un anàlisis i veure quin són els 10 autors 
que més articles han redactat en l’àmbit farmacològic i farmacèutic en el període 
d’estudi (anys 2018 fins 2021). Els resultats obtinguts es poden observar en el gràfic 2. 
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Gràfic 2. Rànquing dels 10 autors amb més publicacions 
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En la figura 1 també es pot observar que s’han obtingut 62 àmbits de recerca entre els 
quals es classifiquen els diferents articles trobats. Tots aquest, contenen també l’àrea 
de farmacologia i farmàcia, la qual no es mostra en el gràfic com a major àmbit per la 
gran diferència que té respecte les altres. Analitzant els articles, doncs, es troba que la 
segona àrea amb més articles en el seu àmbit és la de microbiologia seguida de les 
malalties infeccioses i la química medicinal, respectivament. Aquests resultats poden 
estar determinats pel moment de pandèmia que es va viure durant els anys 2020 i 2021, 
els quals estan inclosos en l’estudi, ja que aquesta encaixa a la perfecció dins els àmbits 
esmentats.  
 
 

 
 
En la figura 2 s’observa que els 5.354 articles trobats han estan redactats entre 137 
països diferents. Així doncs, es realitza un gràfic per veure quins països són els que en 
més articles han contribuït. Evidentment, com un dels filtres aplicats per obtenir els 
resultats és que Espanya sigui present com a país de redacció, aquest apareix en els 
5.354 articles. Per tant, a l’hora de realitzar el gràfic per veure de manera visual els 
altres països contribuents, Espanya no s’hi mostra ja que el que vol mostrar aquest 
gràfic és el percentatge de col·laboració de cada país amb Espanya a l’hora de redactar 
articles. Com hi ha molts països col·laboradors, es mostren tan sols els 20 països que 
tenen una participació més elevada. Aquests resultats es troben en el gràfic següent 
(veure gràfic 4). 

Gràfic 3. Àrees de recerca amb més publicacions 
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7.2.3.2 Descripció específica 
 
 
Evolució de la producció científica en l’àmbit farmacèutic durant el període 2018-2021: 
 
 
De l’anàlisi d’articles de la Web of Science, s’han obtingut inicialment 5.354 articles. Les 
dades de tots aquests articles trobats es descarreguen mitjançant un arxiu .csv i .xlsx el 
qual es tracta mitjançant l’aplicació de OpenRefine i de Microsoft Excel, respectivament. 
Amb la primera, es poden veure tots els autors d’un mateix articles i seguidament 
permet seleccionar només aquells articles en els quals el primer autor és espanyol. Una 
vegada feta la primera tria, mitjançant el nom de la institució a la qual correspon cada 
un dels primers autors, que segons les dades extretes del WoS són considerats 
espanyols, es fa una revisió per veure que tot sigui correcte i es detecten alguns errors. 
Així doncs, aquests també són eliminats del resultats obtinguts i finalment s’acaba 
obtenint d’un resultat de 5.354 articles, un de 3.687 articles en el qual el primer autor 
és espanyol. 
 
Per veure quina ha estat l’evolució de la producció científica en l’àmbit farmacèutic al 
llarg del període d’anàlisis (anys 2018 – 2021) es realitza un anàlisi en el qual es mostra 
el nombre d’articles que s’obtenen en cada un dels anys. 
A més a més, però, també és de rellevància observar quina participació tenen les dones 
autores en els diferents anys per tal de veure si hi ha una evolució positiva amb els anys.  
Totes aquestes dades, es troben estudiades de forma conjunta en la taula que es mostra 
a continuació (taula 2). 

Gràfic 4. Els 20 països amb més nombre de publicacions 
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ANY DE 
PUBLICACIÓ 

Nº ARTICLES 
TOTALS 

2018 802 

2019 803 

2020 831 

2021 1251 

Total 3687 
Taula 2. Número d'articles per any i gènere 

 
Observant la taula anterior es pot veure com el nombre d’articles per any és 
pràcticament de 800 articles l’any 2018 que es manté també l’any 2019. A l’any 2020 hi 
ha un lleuger augment de publicacions fins a arribar als 831 articles mentre que ja a l’any 
2021 hi ha un repunt important de publicacions tot augmentant en un 66% respecte 
l’últim any. Segurament, aquest resultat és degut a la situació que viu la població en 
aquell any, una pandèmia mundial de Coronavirus, el qual té molta relació amb el camp 
de la farmàcia i farmacologia. 
 
Així doncs, es pot concloure que la producció científica en l’àmbit farmacèutic al llarg 
del període 2018 – 2021 ha anat augmentant any rere any, alguns més i altres menys, i, 
per tant, presenta una evolució positiva i en augment. 
 
 
 
Percentatge del lideratge de producció científica de dones respecte a homes a España. 
Productivitat avaluada per gènere 
 
 
Com s’ha comentat ja anteriorment, s’han obtingut un total de 3.687 articles de la 
recerca inicial feta i després de fer la neteja d’autors corresponent per tal d’obtenir que 
tots els primers autors siguin espanyols. Així, analitzant els articles, s’obté que aquests 
han estat escrits per 2.983 autors diferents entre dones, homes i autors de gènere 
desconegut tal i com es mostra a la taula resum següent (veure taula 3).  
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GÈNERE 
INVESTIGADORS 

Nº % 

 DONA 1783 59,77 

HOME 1198 40,16 

DESCONEGUT 2 0,07 

Total 2983 100,00 

          Taula 3. Gènere dels autors trobats 

 
En la taula anterior (taula 3) es pot observar que dels 2.983 autors espanyols redactors 
dels 3.687 articles trobats, 1.783 han estat dones, 1.198 homes i, a més, també hi ha dos 
autors els quals el seu gènere no ha estat possible d’identificar finalment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si s’observa el gràfic 5, el qual mostra els número anteriors en format de percentatge, 
es pot veure clarament com el nombre de dones primeres autores durant el període 
dels anys 2018 – 2021 ha estat superior al dels homes i, a més, amb un 59,77%.  
 
Tot i això, les dades anteriors són generals i parlen de tot el període d’estudi de quatre 
anys. Així que per veure més clarament aquest lideratge de les dones en la producció 
científica al llarg dels anys, s’ha fet un estudi en el qual s’obté el nombre exacte d’autors 
dones i homes que publiquen en els diferents anys (veure taula 4 i gràfic 6). 

59,77 %40,16 %

0,07 %

Percentatge d'investigadors separats per gèneres
d'un total de 2983 autors

DONA

HOME

DESCONEGUT

Gràfic 5. Percentatge de primers autors per gènere 
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ANY 
Nº 

INVESTIGADORS 
TOTALS 

GÈNERE DELS INVESTIGADORS 

DONES % HOMES % 

2018 709 429 60,51 280 39,49 

2019 643 383 59,56 260 40,44 

2020 615 376 61,14 238 38,70 

2021 1016 595 58,56 420 41,34 

Total 2983 1783 59,77 1198 40,16 

Taula 4. Contribució dels autors a l'any per gènere 

  
 
Tant en la taula com en el gràfic anterior, es pot veure com el nombre de dones primeres 
autores en tots els anys ha estat força superior al d’homes primers autors.  
En la taula s’observa que el número d’autors pateix una davallada des de l’any 2018 fins 
al 2020 de gairebé uns 100 autors i que aquests remunten a l’any 2021 amb una 
crescuda enorme d’uns 400 autors en un any.  
Tot i aquests alts i baixos en el nombre d’autors total, el percentatge anual de dones 
primeres autores és d’aproximadament un 60% en tots i cada un dels any i gairebé un 
40% pels homes. 
El mateix es reflexa en el gràfic 7 el qual mostra mitjançant un diagrama de barres la 
gran diferència que hi ha entre gèneres d’autoria i la gran quantitat de dones primeres 
autores que hi ha de més que homes. 

Gràfic 6. Número d'investigadors per any i gènere 
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S’ha  estudiat, també, quina és la producció científica d’aquests autors i, per fer-ho,  s’ha 
separat per gèneres perquè com hi ha més articles que autors, això significa que hi ha 
autors que han escrit més d’un article i, per tant, tot i que hi hagi més dones autores 
que homes, podria ser que la producció dels homes fos més elevada que la de les dones 
pel que s’acaba de comentar. Així doncs, tal i com es mostra en la taula 5 les dades 
obtingudes respecte aquest anàlisis han estat les següents: 
 
 

GÈNERE 
ARTICLES 

Nº % 

DONA 2142 58,10 

HOME 1542 41,82 

DESCONEGUT 3 0,08 

Total 3687 100,00 

     Taula 5. Número d'articles per gènere 

  
Observant els resultats obtinguts en la taula 5, tot i sabent que no hauria de perquè ser 
així ja que com s’ha comentat anteriorment hi ha autors amb més d’un article i, per tant, 
els homes autors podrien haver estat els quals redactessin més publicacions en total, es 
pot veure com les dones han estat les que han aportat una major producció científica 
en els quatre anys estudiats amb un total de 2.142 articles dels 3.687 trobats, mentre 
que els homes han redactat tan sols 1.542 articles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,10 %41,82 %

0,08 %

Percentatge d'articles separats per gèneres
d'un total de 3687 articles

DONA

HOME

DESCONEGUT

Gràfic 7. Percentatge d'articles per gènere 



Anàlisis de la presència de les dones en la producció científica  
espanyola en l’àmbit farmacèutic 2018 – 2021 

 
52 

 
Atenent al gràfic anterior (gràfic 7), es pot veure com les dones han redactat gairebé un 
16% més d’articles que els homes durant el període d’anàlisis i que, per tant, han 
contribuït en un 58,10% de la producció científica total mentre que els homes ho han 
fet en un gairebé 41,82%. La resta, el 0,08% que queda fa referència als 3 articles 
redactats per autors de gènere desconegut. 
 
 
Seguint amb l’anàlisi del lideratge que les dones han tingut respecte als homes en la 
producció científica a Espanya en l’àmbit farmacèutic i farmacològic, es realitza una 
taula recull per veure quin ha estat el percentatge de contribució dels diferents gèneres 
en els diferents anys d’estudi. 
 
 

ANY DE 
PUBLICACIÓ 

Nº ARTICLES 
TOTALS 

Nº ARTICLES PER GÈNERE DELS INVESTIGADORS 

DONES % HOMES % 

2018 802 485 60,47 317 39,53 

2019 803 457 56,91 345 42,96 

2020 831 491 59,09 339 40,79 

2021 1251 709 56,67 541 43,25 

Total 3687 2142 58,10 1542 41,82 

Taula 6. Nombre d'articles obtinguts per any i gènere 

 
En la taula anterior s’hi pot observar quina és la contribució tant d’homes com dones en 
el total dels articles redactats tant per any com en el global del total dels articles trobats 
al llarg del període d’estudi.  
Així, veient els resultats obtinguts, les dones tenen una contribució més elevada que els 
homes en l’evolució de la producció científica. Tot i això, també s’observa que en l’any 
2018 les dones tenien una aportació del 60,47% la qual ha anat decreixent fins que a 
l’any 2021 aquestes aporten un 56,67% de publicacions que tot i ser encara superior a 
la dels homes cada vegada s’apropen més i contribueixen de forma més equitativa en la 
producció científica. 
En el gràfic de barres que es mostra a continuació (gràfic 8) es pot observar de forma 
visual les dades de la taula per tal de veure més clarament aquesta contribució dels 
gèneres en les publicacions i com les dones primeres autores han tingut sempre una 
contribució major en nombre de publicacions que els homes primers autors. 
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Tot i que s’ha vist que les dones tenen una major aportació en la producció científica de 
l’àmbit farmacològic i farmacèutic, és d’interès veure quantes aportacions fa cada una 
d’aquestes, és a dir, quantes autores escriuen més d’un article. Per veure-ho, s’ha fet un 
anàlisis en el qual es mostra la quantitat i el percentatge de quants autors i autores 
escriuen una quantitat determinada d’articles (grup d’articles). Aquest es mostra en la 
taula següent (veure taula 7). 
 
 

GRUPS 
ARTICLES 

DONES HOMES 

Nombre autores % Nombre autors % 

1 1519 85,19 991 82,72 

2 198 11,10 141 11,77 

3 47 2,64 46 3,84 

4 15 0,84 9 0,75 

5 o més 4 0,22 11 0,92 

Total 1783 100,00 1198 100,00 

   Taula 7. Quantitat d'autors/es per grups d'articles 

 
Dels resultats de la taula anterior, el més rellevant són els diferents percentatges ja que 
són una manera de normalitzar els nombre d’autors per cada un dels grups d’articles 

Gràfic 8. Número d'articles separats per any i gènere 
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amb el total d’autors per cada un dels gèneres. Així doncs, fixant-se amb aquests 
percentatges, es veu que pel que respecte al nombre d’autors espanyols que escriuen 
un o dos articles com a primers autors en l’àmbit farmacèutic no hi ha una diferenciació 
per gènere a nivell de normalitzat, és a dir, deixant de banda el fet que l’anàlisi ja parteix 
d’un nombre superior d’autores que d’autors. Així doncs, tant dones com homes 
escriuen de forma molt majoritària, en un 85,19% i un 82,72% respectivament, tan sols 
un article com a primers autors. 
Dels resultats també se n’extreu que per la resta de grups d’articles, el percentatge de 
nombre d’autores i autors que escriuen entre 2 i 4 articles (ambdós inclosos) són força 
similars entre gèneres.  
Però, una vegada es passa de grups superiors a més de 5 articles, el nombre de dones 
primeres autores (0,22%) és força inferior al d’homes (0,92%) obtenint així que hi ha 
més homes que dones que escriuen més de 5 articles. 
 
Per altra banda, si en comptes d’analitzar els percentatges de la taula anterior s’analitza 
el nombre d’autors com a unitats, es pot observar que els valors obtinguts per a les 
dones primeres autores són sempre força superiors en tots els grups d’articles escrits 
per autor excepte en el de 5 articles o més per autor en el qual és tot el contrari, bastant 
inferior el nombre de dones que homes. 
 
 
Finalment, una vegada fets tots aquests anàlisis en els quals s’observa la participació de 
la dona en la producció científica en l’àmbit farmacèutic a Espanya mitjançant anàlisis 
d’autors i d’articles tot diferenciant-los tan per gèneres com per anys, es pot veure com 
les dones tenen una participació més elevada tan en nombre d’autores com en nombre 
d’articles redactats al llarg dels diferents anys i, per tant, es pot confirmar el gran 
lideratge que tenen les dones primeres autores en la producció científica a Espanya 
entre els anys 2018 – 2021. 
 
 
Anàlisi de l’impacte de les publicacions. Anàlisis de dades de cites 
 
L’anàlisi de l’impacte de les publicacions es fa mitjançant el càlcul del nombre de 
citacions que aquestes han tingut. S’entén, doncs, que com major és el nombre de 
citacions, major serà l’impacte que han causat els articles.  
 
Per encara obtenir unes dades amb més valor, s’hauria de calcular l’impacte normalitzat 
de de citacions,  el qual es calcula fent la relació entre la mitjana de l’impacte científic 
d’un conjunt de documents amb la mitjana mundial.  
 
En el cas d’aquest estudi, però, al tenir tant documents i la falta de temps i recursos ha 
fet que només s’arribi a calcular el nombre de citacions per article que s’ha obtingut tot 
classificant-lo en primeres autores i primers autores, és a dir, per gènere i, també, per 
any. Amb aquest càlcul, es pot saber quin ha estat l’impacte que han tingut els diferents 
articles en comparació amb els altres del període d’anàlisis. Els resultats d’aquest 
anàlisis es troben en la taula següent (taula 8). 
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ANY GÈNERE 
Nº 

ARTICLES 
TOTALS 

Nº 
CITACIONS 

TOTALS 

Nº MÀXIM 
DE 

CITACIONS 

Nº MÍNIM 
DE 

CITACIONS 

Nº DE 
CITACIONS 

PER ARTICLE 

2018 
DONA 485 4693 307 0 9,68 

HOME 317 2849 100 0 8,99 

2019 
DONA 457 3875 95 0 8,48 

HOME 345 2462 88 0 7,14 

2020 
DONA 491 2732 55 0 5,56 

HOME 339 2144 109 0 6,32 

2021 
DONA 709 2921 236 0 4,12 

HOME 541 2347 92 0 4,34 

Taula 8. Anàlisis de citacions dels diferents articles per gènere i any 

 

En la taula 8 s’observa el nombre de citacions que han rebut els articles que s’han 
publicat en els diferents anys d’estudi. Tal i com indiquen els resultats, el nombre de 
citacions obtingudes per les dones és molt més elevat que el dels homes sobretot en els 
anys 2018 i 2019 que és quan més diferència s’observa entre gèneres. També és així, 
però, perquè el nombre d’articles per part de les dones els diferents anys és, al mateix 
temps, més elevat també, per tant té lògica que el nombre de citacions sigui més elevat. 
 
Per tal de normalitzar aquests valors obtinguts, es calcula el nombre de citacions 
obtingudes per cada article trobat cada any i pels diferents gèneres. Així doncs, el valor 
obtingut serà una forma de poder comparar quin és l’impacte dels articles publicats pels 
diferents gèneres ja que no influenciarà el fet que el nombre d’articles totals sigui major 
en les dones en tots els anys. 
 
Per veure clarament els valors obtinguts, s’ha representat la última columna de la taula 
en un gràfic de barres que es mostra a continuació (veure gràfic 9). 
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Observant el gràfic superior, es veuen unes dades completament inesperades ja que són 
inverses al que es podria predir inicialment si es mira el nombre d’articles i el nombre 
de citacions que tenen les dones al llarg dels anys els quals són valors més elevats.  
 
Però, per contra, s’observa clarament com en els anys 2018 i 2019 els articles escrits per 
dones van tenir un impacte superior al dels homes, però, en canvi, en els dos darrers 
anys, 2020 i 2021, són els articles escrits per homes els que tenen un impacte 
lleugerament més elevat en la societat i, per tant, rep més citacions cada un dels articles. 
 
 
Una vegada s’ha vist quin és el nombre mig que s’obté per any i gènere, s’estudia quants 
articles hi ha que comparteixen quantitat de citacions per tal de fer-se una millor idea 
de l’impacte que tenen els articles redactats pels diferents gèneres ja que la mitjana 
sovint no és prou explícita per poder diferenciar si els articles de les dones acostumen o 
no a rebre més citacions que les dels homes. Amb la mesura que es mostra a la taula 
següent, taula 9, es veuen quants articles són citats un determinat nombre de vegades 
del total d’articles trobats per cada gènere i cada any. Així doncs, es veu si les dones 
reben més o menys citacions per cada un dels articles que redacten. Per tant, el que 
tindrà més rellevància d’aquest anàlisis es veure quin gènere té més articles amb més 
citacions per article. 
  

Gràfic 9. Nombre de citacions per article i per gènere i any 
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ANY GÈNERE 
Nº 

CITACIONS 
TOTALS 

GRUPS DE Nº DE CITACIONS EN ARTICLES TOTALS 

0 - 10 11 - 50 51 - 100 > 100 

2018 
DONA 4693 336 143 4 2 

HOME 2849 223 89 5 0 

2019 
DONA 3875 313 141 3 0 

HOME 2462 261 81 3 0 

2020 
DONA 2732 427 63 1 0 

HOME 2144 289 46 3 1 

2021 
DONA 2921 638 70 0 1 

HOME 2347 484 51 6 0 

Taula 9. Grups de nombre de citacions rebudes pels diferents articles separats per gènere i any 

 
Tot analitzant, una vegada ja es tenen els resultats, el que s’ha comentat anteriorment, 
es veu com les dones tenen un nombre major de cites totals i, per tant, és d’esperar que 
tinguin major nombre de citacions en la majoria de grups de citacions que s’han estudiat 
per tal d’agrupar tots els articles trobats. 
 
De la taula 8, es pot extreure que els homes durant els anys 2018 i 2019 tenen major 
nombre d’articles els quals tenen poques citacions, entre 0 i 10 cites per articles, i en 
canvi en els anys més recents, són les dones primeres autores les que tenen més articles 
amb menor nombre de cites que els homes.  
A simple vista no es veu clarament, el fet que les dones primeres autores tenen menys 
nombre de cites que els homes, perquè comparant els valors obtinguts les dones 
obtenen més citacions en tots els casos/grups. Això, però, és degut al que ja s’ha 
comentat anteriorment i és pel fet que les dones tenen més articles redactats. Per tant, 
s’ha de mirar la proporció enter nombre d’articles i nombre de citacions i, fixant-se en 
aquesta, les dones tenen uns percentatges majors en els anys 2020 i 2021, del 16% i 22% 
respectivament, mentre que els homes aquells mateixos anys tenen un percentatge 
d’articles amb poques citacions menor que les dones, 14% i 21% respectivament. 
 
On no s’observa diferència per gènere ni anys és una vegada va augmentant el nombre 
de citacions que rep un article i és que tal i com es pot veure en la taula, la majoria 
d’articles, ja sigui en un any o altre i redactat per una dona o un home, tenen entre 0 i 
10 citacions sobretot en els anys més recents.  
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Anàlisi de la bretxa de gènere en el nombre de publicacions en revistes de qualitat. 
Anàlisi de l’evolució de la producció científica en les revistes entre els anys 2018 – 2021 
 
 
S’ha realitzat un anàlisi on s’estudia quines són les revistes amb més nombre de 
publicacions i quina contribució tenen les dones en número de publicacions. 
De les dades inicials s’ha obtingut que els 3.687 articles han estat escrits en 234 revistes 
diferents. Per una qüestió de limitació de temps per elaborar estudis més exhaustius, 
no s’han analitzat totes les revistes trobades (234), però segons la literatura científica, 
tampoc és necessari analitzar totes les revistes sinó només les 10 primeres, és a dir, 
aquelles 10 en les quals s’hi ha publicat més articles del conjunt recuperat. 
 
Així doncs, en la taula de a continuació (taula 10) es mostra aquest rànquing de les 
revistes amb més publicacions i s’hi diferència, també, el nombre d’articles totals i la 
contribució de cada gènere en aquestes. 
 
 

POSICIÓ  
EN EL 

RÀNQUING 
DE REVISTES 

REVISTA 
Nº 

ARTICLES 
TOTALS 

Nº 
CITACIONS 

TOTALS 

ARTICLES / 
GÈNERE 

DONA HOME 

1 PHARMACEUTICS 251 1250 163 88 

2 REVISTA ESPANYOLA DE 
QUIMIOTERAPIA 233 690 112 121 

3 ANTIBIOTICS - BASEL 137 478 80 57 

4 FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 136 1316 92 44 

5 BIOMEDICINES 134 365 83 51 

6 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL 
CHEMOTHERAPY 117 1100 74 43 

7 INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHARMACEUTICS 103 1156 69 34 

8 ANTIMICROBIAL AGENTS AND 
CHEMOTHERAPY 103 963 73 30 

9 MARINE DRUGS 100 895 60 40 

10 EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL 
PHARMACY 96 167 64 32 

Taula 10. Les 10 revistes amb més publicacions i classificació per gènere 
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De la taula anterior se’n poden extreure varies coses. La més rellevant de totes és el fet 
que en totes les revistes el nombre de publicacions d’articles realitzades per dones 
primeres autores és molt major que el d’homes. 
Si s’observen els valors obtinguts en la columna de citacions totals, la qual té en compte 
el nombre de citacions que han rebut el total d’articles que s’hi ha publicat, es pot veure 
que el nombre de citacions no és proporcional al nombre d’articles que la revista té, és 
a dir, que la revista amb més nombre d’articles, la revista de Pharmaceutics la qual té 
251 articles, no és la que té més citacions. Això, s’explicaria pel fet que els articles 
publicats no tenen tant impacte en l’àmbit ni la societat farmacèutica com poden tenir 
els articles publicats en la revista Frontiers in Pharmacology la qual es troba en 4a posició 
del rànquing per número d’articles publicats (136 articles) però és la que més citacions 
té, per tant, significa que els articles que s’hi publiquen tenen un impacte important en 
la societat. 
Finalment, deixant de banda els números i fixant-se en les revistes amb més 
publicacions, s’observa que només una de les deu revistes és espanyola però, en canvi, 
tots els articles tenen com a primera autora o autor un investigador espanyol. Aquest 
fet, fa entre veure el que ja se suposava i és el fet que tot i tenir el primer autor espanyol 
tots els articles, la majoria d’aquests s’escriuen i es publiquen en altres països com 
poden ser, segons les 10 revistes de la taula anterior, Suïssa, Països Baixos, Anglaterra o 
Estats Units. 
 
 
Recordant els resultats obtinguts en la taula 6, en la qual es mostra que la producció 
científica ha augmentat al llarg del període d’estudi ja que el nombre d’articles de 
l’àmbit farmacèutic a Espanya ha anat creixent des de l’any 2018 fins al 2021, tot i que 
no de forma lineal. Tot i això, aquests valors obtinguts són a nivell global, és a dir, 
atenent a tots els articles en totes les revistes. 
 
El que es farà a continuació, serà un anàlisis per veure si aquesta tendència també es 
manté en totes les revistes o, tan sols, és una tendència a nivell general tal i com s’ha 
obtingut anteriorment. 
La taula 11, mostra el nombre d’articles que s’han publicat en cada una de les 10 revistes 
amb més publicacions durant els diferents anys d’estudi. 
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POSICIÓ  
EN EL 

RÀNQUING 
DE REVISTES 

REVISTA 

Nº 
ARTICLE

S 
TOTALS 

NOMBRE DE PUBLICACIONS  
PER ANY 

2018 2019 2020 2021 

1 PHARMACEUTICS 251 27 40 81 103 

2 REVISTA ESPANYOLA DE 
QUIMIOTERAPIA 233 54 58 46 75 

3 ANTIBIOTICS - BASEL 137 15 26 38 58 

4 FRONTIERS IN 
PHARMACOLOGY 136 29 37 25 45 

5 BIOMEDICINES 134 16 14 26 78 

6 
JOURNAL OF 

ANTIMICROBIAL 
CHEMOTHERAPY 

117 25 27 29 36 

7 INTERNATIONAL JOURNAL 
OF PHARMACEUTICS 103 25 28 21 29 

8 ANTIMICROBIAL AGENTS 
AND CHEMOTHERAPY 103 27 19 29 28 

9 MARINE DRUGS 100 20 19 27 34 

10 EUROPEAN JOURNAL OF 
HOSPITAL PHARMACY 96 21 19 25 31 

TOTAL  1410 259 287 347 517 

Taula 11. Número de publicacions per any en les 10 revistes amb més publicacions 

 
 
Estudiant la taula anterior, es veu com la gran majoria de revistes sí segueixen amb la 
tendència a nivell global comentada anteriorment la qual diu que al llarg del període 
d’estudi, dels anys 2018 – 2021, el nombre de publicacions augmenta any rere any. 
 
Sí és cert que en la majoria de les revistes mostrades en la taula 11, es podria dir que 
unes 6 de les 10 que hi ha, segueixen a la perfecció la tendència general. Però, pel que 
fa a les altre 3 restants, les que es troben en la posició 2, 4 i 8 del rànquing, aquestes no 
segueixen la tendència de creixement continu any rere any a la perfecció però sí que s’hi 
pot observar en aquestes el gran creixement obtingut entre l’inici i final del període 
d’estudi, any 2018 i 2021 respectivament, tal i com mostren tota la resta també. 
Atenent als valors totals obtinguts tot realitzant una suma dels articles obtinguts en les 
10 revistes mostrades els diferents anys d’estudi, es pot veure l’augment considerable 
en el nombre d’articles conforme passen els anys i el seguiment de la tendència global 
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del creixement no lineal però si constant en el número de publicacions que també es 
mostren en els resultats de la taula 5 aquesta però amb tots els articles trobats. 
 
A part d’analitzar el nombre de publicacions de cada una de les revistes de les taules 
anteriors, és d’interès saber quina és la importància de les revistes analitzades 
anteriorment entre totes les revistes de l’àmbit farmacèutic ja que depenent de com 
d’important sigui la revista, l’impacte dels articles publicats en ella serà major o menor. 
Per avaluar aquest indicador, que es pot definir com a índex d’impacte de les revistes, 
es fa mitjançant els anomenats quartils. Les revistes amb major impacte i, per tant, de 
major categoria són les del quartil 1 (Q1) i les de menor són les del quartil 4 (Q4). 
Entremig es troben dos quartils que són el 2 i el 3.  
 
Aquest anàlisis es troba en la taula següent (taula 12): 
 
 
 

POSICIÓ EN 
EL 

RÀNQUING 
DE 

REVISTES 

REVISTA 
Nº 

ARTICLES 
TOTALS 

QUARTIL DE LA REVISTA  
EN L'ANY 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 PHARMACEUTICS 251 1       

2 REVISTA ESPANYOLA DE 
QUIMIOTERAPIA 233       1 

3 ANTIBIOTICS - BASEL 137   1     

4 FRONTIERS IN 
PHARMACOLOGY 136 1       

5 BIOMEDICINES 134   1     

6 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL  
CHEMOTHERAPY 117 1       

7 INTERNATIONAL JOURNAL  
OF PHARMACEUTICS 103 1       

8 ANTIMICROBIAL AGENTS  
AND CHEMOTHERAPY 103   1     

9 MARINE DRUGS 100 1       

10 EUROPEAN JOURNAL OF  
HOSPITAL PHARMACY 96       1 

TOTAL  1410 5 3 0 2 

Taula 12. Quartil de cada una de les 10 revistes amb més publicacions 
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En el resultats de la taula 12 s’hi mostra com la majoria de revistes pertanyen al quartil 
1, 5 de les 10 revistes analitzades. També, n’hi ha 3 que es troben en el quartil 2 i, 
curiosament 2 de les 10 revistes amb més publicacions es troben en el quartil 4 el qual 
indica un impacte petit i una categoria molt baixa. 
 
La revista que es troba en primera posició del rànquing de més publicacions, pertany al 
quartil 1, fet que seria d’esperar i desitjar per les revistes amb més nombre de 
publicacions per tal de que aquestes causessin un impacte prou gran a la societat. Però, 
això no passa amb totes les 10 primeres revistes ja que just la que es troba en posició 2 
del rànquing, forma part del quartil 4 fet que implicarà que tot i tenir un nombre elevat 
de publicacions, aquestes no seran de les que més citacions rebran ja que al pertànyer 
al quart quartil la revista els articles no tenen tant impacte. 
 
El que s’acaba de comentar es pot observar perfectament en la taula 9 en la qual es 
mostra el nombre de citacions que té cada una de les revistes i es veu com clarament el 
nombre de citacions més elevats els tenen les revistes del primer quartil.  
 
Ajuntant les dades obtingudes en la taula 10 i en la taula 12, s’obté la taula 13 en la qual 
es mostra de forma més visual i clara el fet que les revistes amb més nombre de citacions 
són aquelles que es troben en un quartil de més categoria i més impacte (Q1 i Q2) i que 
el nombre de publicacions no hi té massa a veure, és a dir que no són dues variables 
directament proporcionals que quan una augmenta l’altre també ho fa. 
 

POSICIÓ  
EN EL 

RÀNQUING 
DE REVISTES 

REVISTA 

Nº 
CITACIONS 

PER 
ARTICLE 

QUARTIL 
DE LA 

REVISTA 

1 PHARMACEUTICS 5 Q1 

2 REVISTA ESPANYOLA DE  
QUIMIOTERAPIA 3 Q4 

3 ANTIBIOTICS - BASEL 3 Q2 

4 FRONTIERS IN PHARMACOLOGY 10 Q1 

5 BIOMEDICINES 3 Q2 

6 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 9 Q1 

7 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 11 Q1 

8 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 9 Q2 

9 MARINE DRUGS 9 Q1 

10 EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY 2 Q4 

Taula 13. Nombre de citacions per article relacionat amb el quartil de les revistes 
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En la taula superior, taula 13, s’observa de forma clara com totes aquelles revistes que 
tenen un rati superior entre el nombre de citacions i el nombre d’articles publicats es 
troben en el quartil 1 i, per tant, tenen un alt impacte en l’àmbit d’estudi. El cas més 
evident on s’observa aquest fet és en la revista de la posició 2 del rànquing de les revistes 
amb més nombre de publicacions, la Revista Espanyola de Quimioterapia,  ja que tot i 
tenir una segona posició, per tant, tenir moltes més publicacions que les de les posicions 
inferiors, aquesta té el segon rati més baix de nombre de citacions per article cosa que 
és d’estranyar inicialment fins adonar-se que aquest fet és degut a que la revista té una 
categoria molt baixa ja que és del quart quartil. 
 
Així doncs, després d’aquest extens anàlisis, es pot concloure que el nombre de 
publicacions augmenta al llarg del període d’anàlisi i que aquestes són majoritàriament 
escrites per dones primeres autores. I que el fet que una revista tingui més nombre 
d’articles publicats que una altra, no necessàriament ha d’implicar que aquesta tingui 
un major impacte en la societat ni en l’àmbit farmacològic i farmacèutic ja que la qualitat 
de la revista és la que acaba donant la diferenciació a aquestes i provocant un major o 
menor impacte. 
 
 
Anàlisi de la distribució temàtica de les publicacions durant els anys 2018 – 2021 
 
En aquest apartat, el que es vol veure són les diferent àrees i àmbits de recerca tenen 
més nombre de publicacions dins de l’àmbit farmacològic i farmacèutic. 
Tots els articles extrets de la base de dades Web of Science pertanyen a l’àrea de recerca 
de Pharmacology & Pharmacy, però, molts dels articles trobats inicialment també 
formen part d’altres àrees de recerca i és d’interès veure quines són aquestes i en quina 
quantitat. 
Així doncs, en la taula que es mostra a continuació (taula 14), es podran observar les 
dades obtingudes de l’anàlisi realitzat per veure la quantitat de publicacions que hi ha 
en les diferents àrees de recerca existents. 
Com s’ha vist anteriorment, s’han trobat 62 àrees de recerca diferents a més de la 
principal que és la de Pharmacology & Pharmacy; com són moltes àrees s’ha decidit 
analitzar només les 10 àrees amb més nombre de publicacions ja que es considera que 
serà suficient per fer-se una gran idea del repertori existent. 
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ÀREES DE 
RECERCA  
AMB MÉS 

PUBLICACIONS 

ÀREA DE RECERCA 
Nº 

ARTICLES 
TOTALS 

Nº ARTICLES / 
GÈNERE 

DONA HOME 

1 Pharmacology & Pharmacy 1556 900 655 

2 Microbiology; Pharmacology & Pharmacy 336 194 142 

3 Infectious Diseases; Microbiology; 
Pharmacology & Pharmacy 207 125 82 

4 Infectious Diseases; 
Pharmacology & Pharmacy 185 108 77 

5 Neurosciences & Neurology;  
Pharmacology & Pharmacy; Psychiatry 178 111 67 

6 
Biochemistry & Molecular Biology; 

Research & Experimental Medicine; 
Pharmacology & Pharmacy 

135 95 40 

7 Research & Experimental Medicine; 
Pharmacology & Pharmacy 135 76 59 

8 Chemistry; Pharmacology & Pharmacy 110 66 44 

9 Neurosciences & Neurology;  
Pharmacology & Pharmacy 85 52 33 

10 Oncology; Pharmacology & Pharmacy 61 34 25 

TOTAL  
 

1761 1224 

Taula 14. Àrees de recerca amb més publicacions i diferenciades per gènere 

 
Observant els resultats anteriors, es pot veure el que ja s’ha comentat i és que en totes 
les diferents àrees, hi ha present l’àrea de Pharmacology & Pharmacy tot i que no té 
perquè ser la principal àrea temàtica de l’article. Així doncs, analitzant les dades de la 
taula 14, es veu com la majoria dels articles trobats (1556) formen part únicament de 
l’àrea de recerca principal que és la de Pharmacology & Pharmacy. La segona àrea amb 
més publicacions, un total de 336 articles, és aquella que els articles tenen també relació 
amb l’àrea de Microbiology. Cal remarcar, però la gran diferència que hi ha entre el 
nombre total d’articles entre la primera àrea de recerca i la resta. 
 
A més, com ja ha passat anteriorment en tots els anàlisis fets, les dones primeres autores 
tenen una contribució força major en totes les àrees de recerca tal i com es mostra, 
també, en el valor total d’articles per gènere d’aquestes 10 àrees de recerca, 1761 
articles són de dones primeres autores mentre que només 1224 són d’homes. Això, 
però, s’observa més clarament en el gràfic següent (veure gràfic 10) el qual mostra la 
distribució temàtica i el nombre d’articles escrits diferenciats per gènere. 
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Anàlisi dels autors més importants dins de l’àmbit de recerca i durant el període 
d’anàlisi 
 
 
Tot i que s’ha vist en els anàlisis anteriors que el nombre de dones espanyoles primeres 
autores és superior al nombre d’homes primers autors dins de l’àmbit de recerca de 
farmacologia i farmàcia durant els anys 2018 – 2021, és interessant saber quins són el 
top 10 d’autors dels 3.687 articles trobats així com el seu gènere. 
Així doncs, en la taula següent, es mostra aquest rànquing així com el gènere de l’autor 
per tal de obtenir, finalment, un recompte de quantes primeres autores es troben dins 
del top 10. 
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POSICIÓ EN EL 
RÀNQUING 
D'AUTORS 

NOM DE L'AUTOR Nº ARTICLES 
ESCRITS 

GÈNERE DE L'AUTOR 

DONA HOME 

1 Torramade, E. 19   1 

2 Darba, J. 12   1 

3 Bouza, E. 10   1 

3 Saiz-Rodriguez, M. 10 1   

5 Zubiaur, P. 8   1 

5 Ruiz, J. 8   1 

5 de Luis-Román, D.A. 8   1 

8 Bofill, X. 7   1 

8 Apaza Ticona, L. 7   1 

10 Sorbera, L. A. 6 1   

TOTAL  95 2 8 
Taula 15. Rànquing del top 10 d'autors amb més publicacions i el seu gènere 

 
 
De la taula 15, el que s’hi pot observar i el que més crida l’atenció és el fet que només 
són dues les dones primeres autores Espanyoles que es troben dins el rànquing dels 10 
autors amb més articles en l’àmbit farmacèutic i farmacològic a Espanya durant el 
període 2018 – 2021. Aquestes dues ocupen les posicions 3 i 10 del rànquing. 
 
 
Seria interessant haver realitzat aquest anàlisis amb el nombre de citacions rebudes per 
cada autor però es tracta d’un anàlisis més complex a nivell d’extracció de dades i la 
falta de recursos i temps, ja que cal recordar que s’han trobat 2.989 autors, no ho han 
permès i, per tant, el top 10 d’autors s’ha fet per nombre d’articles redactats dins dels 
que s’han trobat i això servirà per saber quin és el nombre de primeres autores que es 
troben dins dels 10 autors amb més publicacions de les 3.687 trobades. De l’altra 
manera, fent l’anàlisi amb el nombre de citacions rebudes per autor, gairebé segur que 
els valors obtinguts no serien els mateixos ja que com s’ha vist anteriorment, no per 
tenir una producció científica més abundant vol dir que les publicacions tinguin un major 
impacte i/o un major nombre de citacions en l’àmbit farmacològic i farmacèutic ja que 
depèn molt de la revista en la qual es publiquin. Per tant, possiblement alguna dona 
autora més hagués aparegut en el top 10. 
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8 DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
 
 
Una vegada realitzat l’estudi de cas i l’anàlisi de l’estat de l’art, s’ha pogut analitzar si els 
resultats obtinguts en aquesta recerca són similars o no als estudis previs i si s’aporta 
nova informació de valor i quina rellevància pot tenir per al camp d’estudi. 
 
A continuació es presenten els resultats corresponents als objectius marcats en aquesta 
recerca.  
 
Un dels primers objectius estudiats va ser conèixer l'existència de polítiques d’avaluació 
científica amb perspectiva de gènere, en aquest cas, s’identifiquen clarament la 
existència de polítiques d’avaluació científica tant a nivell d’Espanya (Llei Orgànica 
14/2011) com a nivell europeu (Comisión Europea, 2020) on es presenta un pla 
estratègic creat el 2020 a 5 anys.  
 
Respecte al segon objectiu específic plantejat, el qual feia referència a obtenir una visió 
de les dades bibliomètriques dels estudis farmacèutics a Espanya durant els darrers 4 
anys, és un objectiu que s’ha complert a través de la realització de l’anàlisi bibliomètric 
exhaustiu dels diferents paràmetres necessaris i que ha permès representar les 
diferències existents de gènere en l’àmbit farmacològic a Espanya durant el període del 
2018 – 2021. Els resultats d'aquest estudi mostren com actualment a Espanya, durant el 
període estudiat, les dones en l’àmbit farmacèutic són grans productores científiques. 
Aquest estudi aporta informació rellevant i nova perquè no hi ha cap estudi similar que 
estudiï la producció científica farmacèutica a Espanya. Els estudis previs en aquest camp 
han estat centrats en un àmbit geogràfic diferents (Estats Units i Canadà) i la 
metodologia de l’estudi era diferent, ja que s'enfoquen a anàlisis bibliomètrics de 
revistes especialitzades amb farmàcia i no es centraven amb la producció científica de 
país.  
 
A destacar, un estudi de la (“Análisis de La Presencia  de Mujeres  En La Producción 
Científica Española 2014-2018, - FECYT” 2021) on s'analitza la producció científica a 
Espanya a nivell de ciències generals, dintre de les quals s’inclou l’àmbit de la ciència 
farmacèutica i les dades analitzades inclouen el període 2014 al 2018, anterior al període 
analitzat en el present estudi.  
 
Aquest estudi, respecte l’estudi previ existent mencionat (FECYT, 2021), on les dones 
tenien un percentatge de participació en la producció científica molt inferior a la dels 
homes, demostra com hi ha hagut un canvi generacional i actualment les dones són més 
productives que els homes.  En l’estudi de la FECYT es veia una evolució i augment 
positiu de la producció científica de les dones, fins arribar a obtenir l l’equitat amb una 
producció del 42,7% respecte del total. Seguint la tendència que marcava l’article 
anterior, l’anàlisi realitzat en aquest treball mostra, com a partir de l’any 2018 fins al 
2021, la presència de la dona en l’àmbit farmacèutic a Espanya es superior a la dels 
homes i ha anat augmentant any rere any fins a obtenir uns percentatges en l’any 2021 
d’un 58,6%. 
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El tercer objectiu específic que s’havia plantejat al iniciar aquest estudi era poder 
identificar els indicadors analítics més rellevants per avaluar la producció científica en 
l’àmbit farmacèutic des d’una perspectiva de gènere. Per fer-ho, s’ha dut a terme una 
revisió bibliogràfica que inclou els diferents indicadors bibliomètrics que s’utilitzen per 
dur a terme un anàlisis bibliomètric a nivell general i quins són els que s’utilitzen per fer 
l’anàlisi des d’una perspectiva de gènere. Els resultats d’aquest anàlisi mostren que els 
estudis bibliomètric des d’una perspectiva de gènere inclouen indicadors globals que es 
poden trobar en qualsevol estudi, i es diferencien segons la procedència o àmbit 
d’estudi de la producció científica, és a dir, segons si s’estudia la producció d’un país, 
institució o autor. La única diferència que es troba és que per a realitzar anàlisis 
bibliomètrics que inclouen la perspectiva de gènere les variables en les que es focalitzen 
els estudis són els autors, el seu posicionament i la importància del lloc que aquests 
ocupen en el camp d’autoria. 
 
Pel que fa al quart objectiu, examinar les diferències de gènere que hi ha en l’autoria 
principal dels articles publicats en l’àmbit de la ciència farmacèutica a Espanya al llarg 
dels últims quatre anys complerts (2018 – 2021), l’estudi mostra que hi ha un 
percentatge major investigadores que produeixen articles científics a Espanya durant el 
2018-2021 que són primeres autores ( 59,77%) respecte als investigadors primers autors 
(40,16%). Desprès, s’estudia la productivitat de cada un dels gèneres, analitzant el 
gènere de l’autor de cada article, i, un cop fet aquest anàlisis s’ha vist que la 
productivitat de les dones primeres autores, tot analitzant la quantitat d’articles que 
aquestes han escrit, és superior a la dels homes primers autors en l’àmbit farmacològic 
i farmacèutic a Espanya durant el període 2018 – 2021 amb un percentatge del 58,1% 
d’articles redactats del total que s’han trobat. Aquesta dada, però, no es pot comparar 
amb anàlisis previs del mateix àmbit ja que no s’han trobat, però si que es pot comparar 
amb l’anàlisi de FECYT (2021) el qual mostra que el 43% de la producció científica a 
Espanya, en el període 2014 – 2018, de tots els àmbits científics està liderada per una 
dona investigadora. Així doncs, s’observa que en l’àmbit farmacèutic el percentatge es 
troba un 15% per sobre de la mitjana.  
 
Un altre resultat rellevant d'aquest anàlisis és l’evolució que la productivitat ha tingut al 
llarg del període d’estudi, on s’observa que les dones han estat més productives en tots 
els 4 anys però que el percentatge de total articles redactats ha minvat en gairebé un 
4% des de l’any 2018 fins al 2021 amb un 60,47% i un 56,67%, respectivament. Per 
contra, doncs, la productivitat dels homes s’ha vist en creixement, tot i que segueix 
estan per sota de l’equitat. Aquests resultats, mostren un lleuger creixement de la 
productivitat dels homes en l’últim any, el 2021, cal comentar que és necessari fixar-se 
en el fet que durant l’any 2021 hi ha un creixement general força notable de la producció 
científica i que, en conseqüència, hi ha hagut un augment del percentatge de 
participació dels homes primers autors. Hi ha estudis que apunten que aquest fet podria 
ser causat per la influència del període de la Covid-19 (Ucar et al., 2022). No obstant, els 
resultats obtinguts i les dades analitzades són insuficients per poder afirmar que aquests 
precedents comentats sobre la productivitat dels homes en l’any 2021 són conseqüència 
de la situació excepcional viscuda al 2020 i 2021. 
 
 



 

GEMMA ROURA GARCÉS  

 

69 

 
 
Per altra banda, la segona part del quart objectiu plantejat,  requeria d’un estudi sobre 
l’impacte de les publicacions obtingudes des d’una perspectiva de gènere. Aquest anàlisi 
fet a través de  l'observació del número de citacions que rep cada un dels articles, 
conclou que  les dones reben més nombre de citacions pels seus articles que els homes 
en els anys 2018 i 2019, mentre que passa tot el contrari en els anys més recents, 2020 
i 2021, en els quals els articles escrits per homes tenen més citacions. Estudis previs 
analitzats per altres disciplines científiques, les xifres de citacions solien ser inferiors les 
de les dones que les dels homes.  
 
Una altra manera d’avaluar les diferències de gèneres en la producció científica és 
analitzant quina quantitat d’articles produïts per dones i homes s’escriuen en revistes 
de qualitat, la qualitat es mesura segons el quartil on es situa la revista. En aquest sentit, 
els resultats mostren que les revistes més importants i de qualitat tenen un major 
nombre d’articles escrits per dones, i, per tant, significa que aquestes tenen un impacte 
elevat en la societat. Segons les xifres,  actualment, les dones del camp de la farmàcia i 
la farmacologia generen més impacte que els homes ja que tenen més articles, més cites 
i les revistes de publicació són majoritàriament dels quartils 1 i 2. 
 
L’últim objectiu específic marcat era analitzar la relació que pot haver-hi entre línies de 
recerca i la diferència de gènere en la producció científica depenent l’àrea de recerca 
dels estudis farmacèutics a Espanya. En els resultats obtinguts, centrats amb les 
categories Top 10 (o les 10 àrees de recerca on més es publica), s’ha vist que són les 
dones que ocupen també una major participació que els homes, tot i que en proporcions 
diferents depenent de l’àrea (veure gràfic 10). Els resultats mostren unes diferències tan 
mínimes que es pot afirmar que ambdós gèneres actuen en un percentatge gairebé 
igualitari en les diferents àrees temàtiques. 
 
Finalment, amb totes les dades recollides de l’estat de l’art i l’estudi de cas, s’ha pogut 
respondre l’objectiu principal del treball, determinar si existeixen diferències de gènere 
en la producció científica en l’àmbit farmacèutic a Espanya. Els resultats obtinguts 
mostren que sí existeixen diferències de gènere en la producció científica i que tot i que 
varia lleugerament al llarg dels anys d’estudi (2018 – 2021), les dones primeres autores 
espanyoles sempre tenen una productivitat científica major a la dels homes. 
 
En aquest cas concret, de l’àmbit farmacèitc, sí que totes les variables han estat positives 
per a les dones, i és per això, que  actualment tenen major impacte que els homes en 
l’àmbit farmacèutic a Espanya. Sense olvidar que els 2 darrers anys de l’estudi (2020-
2021), els homes han obtingut un nombre de citacions per article major al de les dones 
tot i que al ser un període tant recent, pot ser que encara hi hagi forces articles amb un 
nombre de citacions molt baix que podria variar, i, per tant, les dades dels últims darrers 
dos anys poden ser enganyoses. 
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Finalment, comentar un dels resultats més destacables de la literatura científica és que 
hi ha una clara tendència que a mesura que passen els anys la dona té una major 
presència. A més a més, és important destacar que fins i tot aquesta presència augmenta 
en àrees on més recentment la dona té major productivitat científica que l’home, per 
exemple en el cas de la psicologia, on en publicacions amb períodes anteriors d’estudi 
la dona no tenia la mateixa presència en publicacions que l’home, i fins i tot la seva 
participació era significativament menor (Barrios et al., 2013). Per tant, els resultats 
mostren que la presència de dones en l’àmbit científic depèn tant de l’àrea de recerca, 
ja que hi ha unes amb més afinitat per les dones i on tenen més facilitats per accedir-hi 
i assolir posicions amb més responsabilitat, com del país d’investigació degut a les 
polítiques que tinguin cada país. 
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9 CONCLUSIONS 
 
Arribats a aquest punt, un cop ja s’ha finalitzat l’estudi realitzat per tal de veure si 
existeix o no una bretxa de gènere en la producció científica a Espanya en l’àmbit 
farmacèutic, es conclou que:  
 

1. S’ha assolit l’objectiu principal del treball i s’ha observat que: 
 

a. Efectivament, sí existeix una diferenciació per gènere en la producció 
científica espanyola. 

 
b. En l’àmbit farmacèutic les dones primeres autores aporten major quantitat 

d’articles que els homes i, per tant, tenen una productivitat superior. 
 

c. Al llarg del període d’estudi, 2018 – 2021, no s’ha observat una gran variació 
de la diferencia existent en la quantitat d’articles redactats per gènere. 

 
 

2. S’ha complert amb els objectius específics: 
 
a. S’han identificat diferents polítiques per avaluar la producció científica des 

d’una perspectiva de gènere. 
 

b. S’ha realitzat un estudi bibliomètric en l’àmbit farmacèutic espanyol per tal 
d’aconseguir una visió de l’actualitat des d’una perspectiva de gènere i s’ha 
comparat, mitjançant un estudi bibliogràfic, amb estudis previs per veure les 
diferències obtingudes. 

 
c. Després de l’estudi bibliogràfic i bibliomètric, s’han identificat i els 

indicadors bibliomètrics més rellevants per poder analitzar de forma 
mínimament exhaustiva la producció científica des d’una perspectiva de 
gènere.  
 

d. S’ha estudiat la diferenciació que es troba en l’autoria principal de les 
publicacions des d’una visió de gènere en l’àmbit farmacèutic i a Espanya. 
Tot i que els diferents estudis analitzats mostren que no hi ha consens sobre 
les raons de les diferències de gènere en la producció científica existent a 
nivell global. Pel que fa a l’àmbit farmacèutic a Espanya, durant el període 
estudiat (2018 – 2021), es corrobora que les dones primeres autores són 
més productives que els homes, tal i com apunten també altres estudis 
previs.  

 
e. Com no s’ha pogut realitzar un estudi de citacions bibliogràfiques, no es pot 

avaluar l’impacte que generen les publicacions segons el gènere del primer 
autor i, per tant, no es pot saber si existeix o no diferència de gènere en 
aquest sentit. 
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f. S’ha analitzat la diferència entre gèneres que hi pot haver en les diferents 

àrees científiques mitjançant l’estudi bibliomètric, i, s’ha observat que no hi 
ha diferència en la productivitat des de la perspectiva de gènere ja que en 
totes elles les dones són més productives. Tot i això, els resultats obtinguts 
amb l’anàlisi de l’estat de l’art mostren que la presència, l’impacte i la 
productivitat de les dones dependrà molt de la disciplina i el país d’estudi. 

 
 

3. L’estudi realitzat pot tenir un impacte en l’estudi dels anàlisis bibliomètrics en 
l’àmbit científic a Espanya des de la perspectiva de gènere ja que aporta 
informació nova que no consta en estudis previs i, a més a més, les dades 
estudiades són recents. 

 
4. Els resultats d'aquest estudi, com d'altres estudis previs exposats en l'estat de 

l'art, demostren com l'impacte d'un investigador no és avaluable només amb el 
nivell de producció que tingui, sinó que hi ha altres variables com la qualitat de 
la revista o les cites rebudes que influeixen en l'impacte d’aquest. 

 
5. Aquest estudi, a més a més, té una certa rellevància ja que la bibliografia sobre 

aquest àmbit científic, tana Espanya com a Europa és molt escassa, i per tant 
aporta informació nova i que podria ser contrastada amb altres estudis.  

 
6. La literatura científica de l’àmbit farmacèutic amb perspectiva de gènere es 

centra en Estats Units i Canadà.  
 

7. L’estudi estableix una metodologia pròpia de processament i anàlisi de resultats 
que aplica i engloba diferents metodologies existents pròpiament de l'àmbit 
bibliomètric, estadístic i de curació de dades.  
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9.1 Futures línies de treball 
 
 

1. Ampliar la recerca utilitzant altres indicadors d’autors rellevants per a l’anàlisi de 
bretxes de gènere com és el cas del  corresponding author dels articles, ja que 
pot aportar un major valor a l’estudi actual, essent què molts cops aquesta figura 
té un pes de contribució important en la producció de l’article. 
 

2. Ampliar l’estudi utilitzant indicadors d’impacte normalitzats per estudiar amb 
profunditat l’impacte dels autors i les seves publicacions des d’una perspectiva 
de gènere.  

 
3. Estudi de perspectiva de gènere a nivell institucional a Espanya, aquest estudi 

permetrà veure en quines institucions espanyoles hi ha paritat en quant a 
producció científica d’un mateix camp. Aquesta informació és rellevant per 
revisar polítiques institucionals i nacionals sobre igualtat de gènere.  

 
4. Realitzar estudis focalitzats amb  el possible impacte i influència que va generar 

l’època de la crisis mundial deguda a la Covid-19 en la producció científica des 
d’un punt de vista de gènere. 
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11 ANNEXES 

11.1 MATRIU DADES PER A L’ANÀLISI D’INFORMACIÓ 
 BIBLIOMÈTRICA 

 
 
La matriu Excel utilitzada per a la realització dels anàlisis bibliomètrics i de perspectiva 
de gènere inclouen 3692 files, per tant, només s’exposa una mostra representativa per 
veure l’estructura de les dades i la procedència de les variables utilitzades en l’estudi de 
cas (veure figura 3). 
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Figura 3. Fulla d'Excel amb les dades per realitzar anàlisi de dades 
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11.2 EINES DE CURACIÓ DE DADES PER A LA 
 IDENTIFICACIÓ DE GÈNERE 

 
OpenRefine 
 
Aquesta eina s’utilitza per a la neteja de dades de Web of Science. Primerament trobem 
que apareixen autors i noms d’institucions escrits de diverses formes i cal normalitzar 
aquests noms. Per a la revisió d’aquests camps es duent a terme 2 metodologies 
estadístiques que estan incloses en OpenRefine: clusterització i facetació  

 
• Clusterització o “Clustering”: en OpenRefine, el clustering fa referència a 

l'operació de "trobar grups de diferents valors que poden ser representacions 
alternatives de la mateixa cosa, per tant podem trobar repeticions d'elements 
com noms d’autors o noms d’institucions que cal normalitzar per a que aparegui 
sol d’una forma per a posteriorment fer els anàlisis bibliomètric sense errors. Val 
la pena assenyalar que l'agrupació a OpenRefine només funciona a nivell 
sintàctic (la composició de caràcters del valor de la cel·la) i, tot i que és molt útil 
per detectar errors, errors ortogràfics i inconsistències, de cap manera és 
suficient per dur a terme una reconciliació semànticament eficaç. És per això que 
OpenRefine utilitza serveis de reconciliació semànticament conscients externs 
(com ara Wikidata) per compensar les deficiències de l'agrupament a nivell de 
sintaxi. Actualment OpenRefine ofereix 2 grans categories de mètodes 
d’agrupació: 

o Token-based (inclou les funcions: n-gram, key collision, etc.) 
o Character-based, basat en caràcters i conegut també com “Edit distance” 

(inclou les funcions: Levenshtein distance, PPM, etc.) 
 
 
El rendiment d'aquests mètodes varia segons les cadenes que es vulguin agrupar, 
que poden ser llargues o curtes segons la mostra. La longitud de la cadena te a 
veure amb que l’algoritme pugui funcionar de forma més ràpida o més lenta. Per 
a la mostra que s’ha fet servir tots mètodes i funcions corresponents disponibles 
per veure el seu funcionament, però el més eficient és el n-grams ja que està 
pensant per a l'execució de cadenes més llargues.   
Veure exemple de clusterització per entendre el procés (figura 4): 
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Per complementar el procés de clusterització s’ha emprat també l’opció de facetació:  

 
• Facetació o “Faceting”: és un mètode per filtrar les dades en conjunts més petits 

per facilitar l’ús i anàlisi, es pot fer per a text, nombres o dates. Aquest procés 
permet facetar i fer correccions massives (veure figura 5). 

 
 
 
 
 
  

Figura 4. Exemple de clusterització 
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Per més informació sobre els mètodes emprats consulto la web oficial de OpenRefine 
  

Figura 5. Exemple de facetació 



 

GEMMA ROURA GARCÉS  

 

83 

 


