


Volem destacar l'afany de cadascuna de les persones que integren les

comissions d'igualtat.

Com va dir Margarita Salas, “Es pot tirar endavant; cal millorar les condicions

socials, compartir més les càrregues familiars. Si això es fa, en un futur no

gaire llunyà la dona ocuparà el lloc que li pertoca”.

Aquesta exposició s’estrena el 8 de març per a fer visibles 21 dones

científiques que han revolucionat la societat des del 1700 fins el 1960, però
que en gran part dels casos se les ha mantingut a l’anonimat pel masclisme

social de la seva poca.

8M - COMISSIÓ D’IGUALTAT
 



María Andresa Casamayor

Podem destacar una gran habilitat aritmètica i una preocupació profunda per

l'educació. Va signar moltes de les seves obres amb el pseudònim masculí de

Casandro Mamés de La Marca y Araioa. És un exemple de l'aparició de dones

científiques a Europa durant la Il·lustració.

Saragossa, 30 de novembre de 1720 - Ibídem, 23 d’octubre de 1780

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Jeanne Baret

Jeanne Baret és la primera dona de la història en circumnavegar la Terra. El

1785, se li va concedir una pensió de 200 lliures a l'any pel Ministeri de la

Marina del rei Lluís XVI, que va reconèixer els seus mèrits com a botànica i la

van felicitar pel seu bon comportament, descrivint-la com a “dona

extraordinària”.

La Comelle, França, 27 de juliol de 1740 –
 Saint-Aulaye, França, 5 d’agost de 1807

 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Margaret Ann Bulkley

Va viure tota la seva vida com el doctor en medicina James Barry.

Desenvolupant innombrables càrrecs com a metge i cirurgià a les colònies

britàniques de l'Índia, Sud-àfrica i l'Illa Maurici. Va fer una de les primeres

cesàries de les que tenim notícia. Es va descobrir que era una dona quan

estaven preparant el cos per enterrar-la.

 
Cork, Regne d’Irlanda, 1789 – Londres, 25 de juliol de 1865

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Augusta Ada Byron 

Ada va néixer a l'alta burgesia i va ser l'única filla legítima del poeta Lord Byron

amb Anne Isabella Milbanke. Va ser poeta i matemàtica així com activista

contra l'esclavitud. Ada va dissenyar el primer algoritme específicament creat

per programar una màquina computadora.

Londres, 10 de desembre de 1815 - Ibídem, 27 de novembre de 1852
 
 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Maria Mitchell 

Després de 20 anys dedicant-se a l'astronomia i a les matemàtiques, Christian

VIII, rei de Dinamarca, li va concedir el premi per descobrir el cometa Mitchell el

1848. Es va convertir en la primera dona que va formar part de l'Acadèmia

Nord-americana de les Arts i les Ciències.

Nantucket, Massachusetts, 1 d’agost de 1818 -
 Lynn, Massachusetts, 28 de juny de 1889

 
 
 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Elizaveta Fedorovna Litvinova

 

Durant 35 anys va ensenyar a una escola d'educació secundària per a nenes,

convertint-se en una de les pedagogues més respectades del seu temps. Va

publicar més de 70 articles sobre pedagogia. Va participar activament en el

moviment europeu de dones, i va ser una de les quatre delegades russes al

Congrés Internacional de Dones a Brussel·les el 1897.

Tula, Rússia, 21 de setembre de 1845 - Desconegut, 1919
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Margaret Lindsay Murray

 

Astrofísica. Al costat del seu marit, l'astrònom William Huggins van dirigir

l'observatori de Tulse Hill de la Reial Societat Astronòmica britànica. Tots dos

van treballar junts durant més de 30 anys.

Londres, 14 d’agost de 1848 – Dublín, 24 de març de 1915
 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



María Elena Maseras

 

El 1878, sis anys després de matricular-se, va acabar la carrera de Medicina

amb unes qualificacions extraordinàries, però sense estar autoritzada per

poder exercir i malgrat les seves reiterades sol·licituds mai no va poder obtenir

el certificat per exercir la professió de medicina. La docència seria finalment la

seva feina al llarg de la resta de la seva vida, després d'aprovar unes

oposicions.

Vila-seca, Espanya, 25 de maig de 1853 – Maó, 4 de desembre de 1905
 
 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Nettie Maria Stevens

 

Representa una de les grans biòlogues i genetistes de la història. Nettie i el

seu prestigiós col·lega Edmund B. Wilson van publicar el 1905 els treballs en

què demostrava l'existència de cromosomes sexuals a diversos insectes.

Cavendish, Vermont, 7 de juliol de 1861 –
 Baltimore, Maryland, 4 de maig de 1912

 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Agnes Pockels

 

Va desenvolupar un dispositiu per mesurar la tensió superficial en substàncies

com olis, greixos, sabons i detergents. Els seus estudis van ser publicats a

'Nature'. No obstant això va ser Irving Langmuir qui es va emportar el Nobel el

1932 pel perfeccionament de la idea original de Pockels.

Venècia, Imperi Austríac, 14 de febrer de 1862 – 
Braunschweig, III Reich, 21 de novembre de 1935

 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Maria Salomea Skłodowska

 

El 1903 va ser guardonada amb el Premi Nobel de Física juntament amb el seu

marit Pierre Curie i Henri Becquerel, per les seves investigacions conjuntes

sobre els fenòmens de radiació. El 1911 rep el segon Nobel pel descobriment

del radi i el poloni.

Varsòvia, Imperi Rus, 7 de novembre de 1867 – 
Passy, França, 4 de juny de 1934

 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Mileva Marić

 

Es pensa que els coneixements matemàtics de Marić van ser indispensables

perquè Einstein pogués desenvolupar les seves teories durant el seu

matrimoni amb ella. Segons Evans Harris, “la teoria de la relativitat va

començar amb la tesi que Mileva va escriure i va presentar a l'Escola

Politècnica de Zuric. Mileva va contribuir a la teoria del moviment brownià
d'Einstein amb el seu treball matemàtic, descrivint el moviment desordenat de

les molècules.

Titel, Àustria, 19 de desembre de 1875 
– Zuric, Suïssa, 4 d’agost de 1948

 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Amalie Emmy Noether

 

Emmy va crear una eina fonamental per a la física teòrica amb el seu primer

teorema de Noether sobre invariants (1915-1918) que va ajudar a

comprendre la relativitat general d'Einsten. El 1919 va arribar a ser la primera

dona a Alemanya a obtenir una habilitació en matemàtiques. Després de fugir

d'Alemanya el 1933 amb l'ajuda d'Einstein, va accedir a una feina al Bryn Mawr

College als EUA.

Erlangen, Imperi Alemany, 23 de març de 1882 – 
Bryn Mawr, EUA, 14 d’abril de 1935

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Lise Meitner

 

El 1923 Liser va descobrir el fenomen de transició no radioactiva que es diria

efecte Auger pel nom del físic francès Pierre Victor Auger que ho descobriria

independentment dos anys després. El 1939 al costat del seu nebot, Otto

Robert Frisch Meitner va publicar el procés de fissió nuclear. No obstant això,

el 1944, Otto Hahn va rebre el Premi Nobel de Química. Lisie va ser l'única

científica que no va voler col·laborar al projecte Manhattan per al

desenvolupament de la bomba atòmica.

Viena, 7 de novembre de 1878 –
 Cambridge, Regne Unit, 27 d’octubre de 1968

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Kono Yasui

 

Va ser la primera dona al Japó a publicar un treball de recerca en revistes

japoneses com Zoological Science, Journal of Plant Science i internacionals

com Annals of Botany. Va formar part d'un dels departaments de recerca de la

Universitat Imperial i va seguir a l'Escola Superior per a Dones com a

professora de genètica i biologia cel·lular. El 1927 va defensar la seva tesi

doctoral i va obtenir el títol, va ser la primera dona al Japó a fer-ho.

Kagawa, Japó, 16 de febrer de 1880 – 
Bunkyō, Japó, 24 de març de 1971

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Gerty Theresa Radnitz

 

Els membres de l'Acadèmia Sueca de 1947 van concedir el Nobel a Gerty

Theresa Radnitz i al seu marit i col·lega Carl Cori pel descobriment del procés

de la conversió catalítica del glucogen, compartit amb el fisiòleg argentí
Bernardo Houssay. Gerty Cori es va convertir en la primera dona a endur-se el

Nobel de Medicina. I no li va ser fàcil amb el que va haver de bregar contra el

sexisme durant tota la seva vida professional a Àustria i als Estats Units.

Praga, Imperi Austrohongarès, 15 d’agost de 1896 -
 Saint Louis, EUA, 26 d’octubre de 1957

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Chien-Shiung Wu

 

Va fer el doctorat sobre l'estructura cristal·lina per difracció de raigs X a la

Universitat de Nanjing. Va ser professora i investigadora en física a la

Universitat de Hangzhou ia l'Acadèmia de Xangai. Va ser la primera dona

contractada a la Universitat de Princeton com a professora i va formar part del

Projecte Manhattan on va investigar sobre la detecció de la radiació i

l'enriquiment de l'urani. Va refutar la llei física de conservació de la paritat al

costat dels seus col·legues Tsung-Dao Lee i Chen Ning Yang, estudi que va

merèixer el Nobel el 1957, però una vegada més es va premiar els homes.

Xangai, Xina, 31 de maig de 1912 –
 Nova York, EUA, 16 de febrer de 1997

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Hedwig Eva Maria Kiesler

 

Va treballar a la indústria del cinema fent-se famosa per fer el primer nu

integral. Va consolidar la seva carrera a la Metro-Golwyn-Mayer amb el

sobrenom de Hedy Lamarr. Autodidacta i superdotada, és coneguda per

desenvolupar juntament amb el seu amic el compositor George Antheil, un

sistema de teledetecció basat en 88 freqüències. Aquest mètode es fa servir

per als sistemes de posicionament per satèl·lit, com el GPS, i va ser adaptat

per a les tecnologies del WiFi, i el Bluetooth.

Viena, Àustria, 9 de novembre de 1914 –
 Casselberry, EUA, 19 de gener de 2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Rosalind Franklin 

 

La fotografia 51 d'una imatge de l'ADN obtinguda mitjançant difracció de raigs

X el 1952 per Rosalind i Raymond Gosling, estudiant de doctorat, va ser una

evidència fonamental per identificar l'estructura de l'ADN. El 1962 el Premi

Nobel de Medicina va recaure sobre Francis Crick, James Watson i Maurice

Wilkins, destacant “els seus descobriments sobre l'estructura molecular dels

àcids nucleics”. La gran oblidada en aquest guardó va ser Rosalind Franklin.

Londres, 25 de juliol de 1920 – Londres, 16 d’abril de 1958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Gladys Mae Brown 

 

Gladys era admirada per la seva capacitat per resoldre complexes equacions

matemàtiques a mà. El 1978 va ser directora del projecte de Seasat, sobre la

vigilància oceànica experimental nord-americana via satèl·lit dissenyat per

proporcionar dades sobre una àmplia gamma de condicions i característiques

oceanogràfiques. Del treball a Seasat va sorgir GEOSAT, un satèl·lit programat

per crear models informàtics de la superfície terrestre. Gladys va ser

reconeguda formalment per la seva contribució al desenvolupament del GPS

per part de l'Assemblea General de Virgínia.

Dinwiddie County, EUA, 1 de juny de 1931 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Vera Stephanie Buchthal 

 

Als divuit anys va començar a treballar al centre de recerca del Royal Mail a

Dollis Hill, on va estar vuit anys. Durant aquest temps va assistir a classe

després de la seva jornada laboral i va obtenir un grau en Matemàtiques.

Acabaria deixant la Royal Mail per diversos motius, entre ells el que li

deneguessin un ascens per ser dona i perquè es volia casar amb un altre

empleat. El 1962 va fundar l'empresa de programari F. I. Group PLC. A l'inici de

la seva vida laboral, va prendre el costum d'usar Steve com el seu nom de pila,

ja que normalment és un nom masculí i el món dels negocis estava en aquell

moment dominat pels homes. Shirley només contractava dones.

Dortmund, III Reich, 16 de setembre de 1933 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 



Susan Jocelyn Bell 

 

El 1967, va descobrir per primera vegada els púlsars, les restes de l'explosió
d'una supernova. El 1968, la revista científica Nature va publicar un article que

informava sobre el seu descobriment. Tot i això el premi Nobel d'astrofísica de

1974 va ser concedit a dos dels seus col·legues. Susan Jocelyn va rebre molts

premis entre els quals destaquen l'Albert A. Michelson Medal of the Franklin

Institute of Philadelphia, el 1973; el 'Herschel Medal of the British Royal

Astronomical Society', el 1989; i el 'Magellanic Premium of the American

Philosophical Society', el 2000.

Belfast, Irlanda del Nord, 15 de juliol de 1943 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTS FEMENINS PER A LA CIÈNCIA

 


