
 

BIOGRAFIA 

Naix el 26 d'Octubre de 1908 a Madrid, en el si d'una acomo-
dada i influent família bilbaïna. Els seus pares van ser Pedro de 
Careaga, primer comte de Cadagua, i Concepción Basabe i 
Zubiría. Dotada d'una gran intel·ligència i una alta dosi de 
determinació, no dubta a emprendre estudis d'enginyeria indus-
trial en l'Escola de Madrid, que acaba amb èxit en 1929, amb 
tan sol 21 anys. A la seua promoció li la solia cridar "la promo-
ció de Pilar", de la qual formaven part, entre uns altres, D. Er-
nesto La Port i D. José María d'Oriol i Urquijo.  

Alhora que Pilar Careaga, assistia una altra dona a classe, Ma-
ría Teresa Usabiaga, que no va acabar els seus estudis. 

 

 

 

Pilar Careaga va ser la primera dona enginyera d'Espanya. El 
seu pas per les aules va ser tot un esdeveniment social, especi-
alment quan realitzava les seues pràctiques obligatòries en la 
cabina d'una locomotora de vapor. La sorpresa i l'esbalaïment 
dels ferroviaris i curiosos no tenia límit. Pilar va ser la primera 
dona enginyera d'Espanya, i el seu pas per les aules va ser tot 
un esdeveniment social, especialment quan va realitzar les 
seues pràctiques en la cabina d'una locomotora de vapor. Va ser 
la primera dona espanyola a conduir un tren. 

 

 

El número 59 de la revista “Estampa” li va dedicar, al febrer de 
1929, un reportatge gràfic i literari, pel fet, llavors insòlit, de 
conduir una locomotora (com a part de les seues pràctiques 
d'últim curs). Un reporter i un fotògraf de la revista van acom-
panyar en un dels seus viatges des de la madrilenya estació del 
Nord al País Basc. La crònica reflecteix l'estupor de viatgers 
davant “una dona que guia locomotores”. Però per a Pilar Care-
aga la locomotora era més que una simple màquina, no en va la 
mecànica fóra la seua vocació des dels tretze anys, edat a la 
qual va decidir estudiar industrials. Amb el seu vestit ferroviari 
i equipada amb ulleres per a evitar la carbonissa en els ulls, 
Careaga es referia a les locomotores així: “quin simpàtiques 
són!… Són admirables… Tan patides!… Tan valents!”. En 
aquest reportatge es manifesta apassionada per les matemàti-
ques, l'àlgebra i la física. 

 

 

 

 

 

 

 

En una altra entrevista concedida a la revista de l'època “Blanco 
i Negre”, Pilar Careaga li llevava importància a les seues pràc-
tiques i declarava: “No és molt cansat… Sis hores d'anada i 
altres sis de tornada entre Madrid i Valladolid… La palanca de 
canvi de marxes i l'equilibrador són molt manejables… Una 
mica més dur és el regulador… S'ha sentit una mica de fred, 
perquè aquests dies hem viatjat a sota zero; però en la màquina 
no es va malament. La màquina no és molt treballosa… Done 
fe que, en la pujada de Tablada, els pobres fogoners realitzen 
un treball aclaparant, titànic… El fre és delicat, però resulta 
qüestió de costum. El més penós, la pols de carbó”. 

No va exercir, no obstant això, la professió. Es va dedicar a la 
política, es va afiliar a Renovació Espanyola, Es va presentar 
com a diputada a Corts. Va realitzar la seua campanya recorrent 
diverses províncies espanyoles i va continuar la seua vida ple-
nament dedicada a la política, sent la primera alcaldessa de la 
ciutat de Bilbao entre 1969 i 1977. 

Pilar Careaga i Basabe, la primera dona enginyera d'Espanya, 
va morir a Madrid, el 16 de juny de 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILAR CAREAGA I BASABE A INTERNET 

Interessant post en el blog de l'Escola Tècnica Superior d'Engi-
nyers Industrials de la Universitat Politècnica de Madrid, dedi-
cat a Pilar Careaga i Basabe 

http://www.escuelaindustrialesupm.com/escuela-industriales-
upm/la-primera-mujer-ingeniera-se-titulo-en-la-
escuela/#.T0JTNnmrH5N 

Post sobre la primera dona maquinista en el blog “Treneando” 

http://treneando.com/2009/01/08/la-primera-mujer-maquinista/ 

Text complet del número 19 de la revista “Mujer e ingeniería” 
en el qual es parla de Pilar Careaga i Basabe 

http://www.aim.es/publicaciones/bol19/Boletin.pdf 

Accés al text complet del Projecte Fi de Carrera de Pablo Val-
buena Vázquez, de la Universitat Politècnica de Madrid, titulat 
“Historia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Madrid desde 1901 hasta 1972”, on es parla de Pilar 
Careaga 

http://oa.upm.es/5331/1/PFC_PABLO_VALBUENA_VAZQU
EZ.pdf 

Accés al text complet de l'article escrit per Mercedes del Rio 
Merino i titulat i “Logros de las mujeres en la arquitectura y la 
ingeniería” 

http://oa.upm.es/1895/1/RIO_CL_2009_01.pdf 

Accés a les pàgines de Google Books on es recuperen els llibres 
electrònics que parlen de Pilar Careaga i Basabe 

http://www.google.es/search?tbm=bks&tbo=1&hl=es&q=%22p
ilar+careaga+y+basabe%22&btnG= 
 

Extracte d'un nombre de la revista “Blanco y Negro” dedicat a 
Pilar Careaga i Basabe 

http://jable.ulpgc.es/jable/blanco.y.negro/1929/01/20/0051.htm
?palabras=careaga 
 

 

 
 

 

 
 
“No és molt cansat… Sis hores d'anada i 
altres sis de tornada entre Madrid i Vallado-
lid… La palanca de canvi de marxes i l'e-
quilibrador són molt manejables… Una mi-
ca més dur és el regulador…” 

 
Pilar Careaga i Basabe. 

 

Pilar Careaga i Basabe 
(1908-1993) 

La primera enginyera espanyola 
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