
CIENTÍFIQUES CATALANES
2.0 

Exposició

L’exposició “Científiques catalanes 2.0”, nascuda al 2020 pretén donar una major visibilitat al paper estratègic de
les dones científiques del nostre territori, que es preocupen per comunicar la ciència a fi de contribuir a crear i
divulgar rols i models femenins, especialment en els àmbits de les ciències i les enginyeries. És de vital
importància conèixer les dones de ciència per ajudar a superar els estereotips de gènere en les disciplines
STEAM. Així, l'objectiu de l'exposició és posar de manifest el paper fonamental de la dona en l’avanç de la ciència
en la societat, tot destacant algunes científiques del nostre entorn més proper, el territori català.

Aquest projecte ha estat coordinat pel Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC, que compta amb més de 20
integrants, totes professionals de la comunicació, la divulgació, el periodisme així com la recerca científica.
L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) és una associació sense ànim de lucre constituïda al 1990
i formada per professionals i interessats de la comunicació, la divulgació i el periodisme científic amb l’objectiu de
promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Entitats col·laboradores de l'ACCC:

accc.cat

Segueix-nos a:



Luisa F. Cabeza és catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). El 1999 es va

incorporar a la UdL, on va establir el Grup de Recerca en Energia (GREA). La seva àrea d’expertesa és l’eficiència

energètica, l’emmagatzematge d’energia tèrmica, els edificis i l’acceptació solar de les tecnologies.

La Luisa és llicenciada en Enginyeria Química (1992) i en Enginyeria Industrial (1993), Màster en Gestió Industrial (1995)

i Doctora en Enginyeria Industrial (1996). Va realitzar una estada de dos anys d’investigació (1996-1998) a l’Estearn

Regional Research Center (ERRC) (Centre de Recerca Regional de l’Est del Departament d’Agricultura nord-americà)

de Filadèlfia.

Cabeza és autora de més de cent articles publicats en revistes científiques i de diversos capítols de llibre. A més, és

una de les investigadores més citades dins de la seva especialitat, l'enginyeria, segons la llista Clarivate Analytics.

L'estudi analitza els autors que es troben en l'1 % més citat en el període 2008-2018.

Ha rebut molts premis i distincions, com dos ICREA Academia (2012 i 2018), el premi Mensa Lleida al coneixement

científic i tecnològic (2017) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic al 2012.

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: la família, llegir i anar a l’òpera i al teatre.

Luisa F. Cabeza
Enginyeria industrial

Va néixer a Barcelona i viu a
Lleida

"Només sé que no sé res"
Sòcrates



Montserrat Gea

Montserrat Gea és Doctora en Infermeria amb Menció Internacional per la Universitat de Lleida (UdL), Investigadora

Principal del Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida),

Vicerectora d'Internacionalització de la UdL; Presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida i

consultora d’Investén-ISCIII. Ha centrat la seva recerca en els determinants socials de la salut, la recerca qualitativa i

les polítiques de salut pública. Actualment està centrada a investigar en cronicitat, fragilitat i serveis de salut.

Col·labora habitualment amb grups de recerca de la Universitat de Toronto i amb la Unidad de Investigación en

Cuidados de Salud Investén del Instituto de Salud Carlos III. També és membre de la European Academy of Nursing

Science i secretària i responsable de recerca del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

Gea és col·laboradora habitual del Grup Segre en tertúlies mensuals de televisió i també en premsa, per tal de donar

visibilitat al col·lectiu infermer, especialment les activitats de recerca. També participa esporàdicament en tertúlies

radiofòniques de la Cadena SER, la COPE o l’emissora lleidatana UA1.

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: jugar a pàdel, practicar ioga, llegir, escoltar música, anar al

teatre, gaudir de la gastronomia i viatjar.

Infermeria
Va néixer i viu a Lleida

"El feminisme és una
protesta valerosa de tot

un sexe contra la
positiva disminució de

la seva personalitat." 

Clara Campoamor



Gemma Marfany
Genètica molecular

Va néixer i viu a Barcelona

"La violència és l'últim
recurs de

l'incompetent" 

Isaac Asimov

Gemma Marfany és professora titular de Genètica i la Cap d’Unitat del CIBERER (Centre de Recerca Biomèdica en

Xarxa - Malalties Rares) de la Universitat de Barcelona (UB). La seva àrea d’expertesa és la Genètica Molecular i el seu

camp d’investigació actual és la Genètica Molecular Humana. És membre de la Societat Catalana de Biologia, de la

Sociedad Española de Genética, de l'Observatori de Bioètica i Dret i del Comitè de Bioètica de la UB.

Compagina la seva carrera investigadora amb la redacció de llibres i múltiples articles de divulgació científica en

diversos mitjans de comunicació com El Periódico, La Vanguardia, El País, la revista Mètode i el diari digital El

Nacional. Imparteix xerrades divulgatives a la Setmana de la Ciència, en centres educatius, centres cívics i realitza

altres activitats puntuals, com conferències al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

També participa en diverses televisions privades i públiques com 8TV o TV3 per parlar sobre temes concrets de

l'actualitat relacionats amb la genètica forense, les malalties genètiques o l’ADN, entre altres.

Combina la carrera investigadora i la divulgació amb les seves aficions: cuinar, llegir, escriure i caminar.



Montserrat
Corominas Guiu

Genètica
Va néixer a La Pobla de Lillet i

viu a Barcelona

"Reconduïm-la a poc a poc, la vida,
a poc a poc i amb molta confiança,

no pas pels vells topants ni per dreceres
grandiloqüents, sinó pel discretíssim

camí del fer i desfer de cada dia." 

Poema Solstici, Miquel Martí i Pol

Montserrat Corominas és Catedràtica de Genètica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB),

membre de l’Institut de Biomedicina de la UB i presidenta de la Societat Catalana de Biologia. Va realitzar la seva

recerca postdoctoral al Departament de Patologia de la New York University Medical Center (1987-1990) i a la divisió

de Toxicologia del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1990-1992). La seva àrea d’expertesa és la genètica,

la genòmica funcional, la cromatina, el desenvolupament i la regeneració cel·lular. Actualment aborda la regulació de

l’expressió gènica durant el desenvolupament i la regeneració, utilitzant la mosca Drosophila com a sistema model.

La Montserrat és membre de la Sociedad Española de Genética, de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo i

Editor in Chief de la secció Technologies and Resources for Genetics de la revista Genes. Ha rebut el premi ICREA

Academia (2015). Corominas també imparteix cursos i seminaris destinats a la formació i ampliació de coneixements

de professors de secundària, presentacions informals sobre genòmica en el marc de reunions, i sopars d’àmbit privat i

treballs de la Societat Catalana de Biologia.

Compagina la seva tasca investigadora amb les seves aficions: fer excursions i viatges amb la família, llegir, i escoltar

música. A més, toca la flauta travessera.



Carme Torras
Genís

Robòtica i informàtica
industrial

Va néixer i viu a Barcelona

"Les relacions que anem
construint, al seu torn ens

modelen" 

Robert C. Solomon, "The Passions"

Carme Torras és Professora d’Investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial a la Universitat Politècnica

de Catalunya (CSIC-UPC). Va estudiar Matemàtiques, i després de cursar un màster i un doctorat en informàtica va

treballar uns quants anys als EUA abans de tornar a Catalunya.

Li agrada la divulgació científica i n’ha fet molta. Ja al 1981 li van atorgar el premi “Divulga” del Museu de la Ciència

de Barcelona per un article titulat El cervell dividit. En el seu temps lliure també li agrada escriure novel·les i relats de

ciència ficció i jugar a bàsquet: fins i tot està en una lliga de bàsquet de veteranes!

Entre els premis que ha rebut aquesta científica catalana destaquen la “Medalla Narcís Monturiol” de la Generalitat de

Catalunya (2000), el de “Professional catalana TIC de l’any” de la Generalitat de Catalunya (2019) i el IV “Premio Julio

Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las Matemáticas” de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el

Bueno (2019).



Amàlia Lafuente
Farmacologia

Va néixer i viu a Barcelona

"Si la teva única eina és
un martell, tendeixes a
tractar cada problema

com si fos un clau" 
Abraham Maslow

Amàlia Lafuente va estudiar Medicina i es va acabar especialitzant en Farmacologia. Als inicis de la seva carrera

professional va ser Professora Titular a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili

(URV). Actualment és Catedràtica de Farmacologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de

Barcelona (UB). Al llarg de la seva vida ha rebut diversos premis, com el “Premio Internacional Hipócrates de

Investigación Médica sobre Nutrición Humana” (2006) i el “Premio Nacional de Farmacologia” de la Sociedad Española

de Farmacologia (2015).

A part de la seva carrera científica, és escriptora de novel·les divulgatives com Codi Genètic (Proa 2009), que va rebre

el “Premi Ciutat de Badalona”, o Teràpia Risc (Proa 2013). A més, a les presentacions de les novel·les també aprofita

per fer una petita conferència sobre el tema científic que té cada novel·la de fons.



Laura Soucek
Oncologia

Va néixer a Velletri (Itàlia) i viu
a Barcelona

"Siguem el canvi que
volem veure al món" 

Mahatma Gandhi

Laura Soucek va estudiar Biologia a la Universitat La Sapienza (Roma) i actualment és Investigadora al Vall d’Hebron

Institut d’Oncologia (VHIO), Professora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Professora

Associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Fundadora i CEO de Peptomyc. També és Editora

Científica de la revista Cancer Discovery.

Entre la seva activitat divulgativa, en destaca per peculiar la d’aquest any: ha estat testimonial de la campanya NIKE-

FCBarcelona pel llançament de la seva nova samarreta sota l’eslògan “El talent no té una sola forma”, per ser una de

les persones que gràcies al seu talent contribueixen al progrés de Barcelona i la comunitat.

Ha rebut moltíssims premis al llarg de la seva carrera professional, entre els quals hi ha el “Premi Europeu a la Dona

Emprenedora 2019” de l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat, el “Premi Start Up Slam” del Biofit 2018, el

“Premi Emprenedor XXI 2018” a la start-up més innovadora de 2017 i el “J&J Start Up Slam” de BioEurope 2017 a la

millor start-up.

Li encanta llegir i mirar pel·lícules de ciència ficció, aprendre idiomes i fer activitats per cuidar la seva salut mental i

física (caminar a l’aire lliure i practicar ioga).



M. Rosa Palacín
Química d’Estat Sòlid i

Electroquímica
Va néixer i viu a L’Hospitalet

de Llobregat

"Sempre m'agrada mirar el
costat positiu de la vida, però

sóc suficientment realista
com per saber que la vida és

un assumpte complex." 

Walt Disney

M. Rosa Palacín és Professora d’Investigació de i Sots-Directora de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona

(ICMAB-CSIC). Va estudiar i es va doctorar en Química, i va fer un Màster en Ciència de Materials. Va realitzar una

estada postdoctoral al Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides, a Amiens (França). La seva àrea d’expertesa és

la recerca en química d’estat sòlid i electroquímica aplicada a les bateries, tant les comercials com les emergents,

per entendre’n i correlacionar l’estructura amb les propietats, sempre des d’una perspectiva de recerca bàsica

orientada a la cooperació amb el sector tecnològic industrial.

Palacín és membre dels comitès editorials de les revistes Matter (Cell Press) i Chemistry of Materials (ACS), i ho va ser

de Scientific Reports (NPG), Materials for Renewable and Sustainable Energy (Springer), i Journal of Power Sources

(Elsevier). És membre de l’Electrochemical Society des del 1996, de l’American Chemical Society des del 2018, i de

l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT-CAT) des del 2016. A més, és membre de diverses juntes

directives d’associacions i plataformes europees relacionades amb les bateries.  Ha participat en diferents taules

rodones i impartit xerrades en temes relacionats amb les tecnologies de bateries i en activitats per donar a conèixer

dones científiques al llarg de la història. Combina la seva activitat investigadora amb el teatre, amb la família, i amb

viatjar i llegir.



Licia Verde
Cosmologia

Va néixer a Venècia (Itàlia) i
viu a Barcelona

"Somia l’impossible, surt
i fes-ho realitat" 

Capità Gene Cernan

Licia Verda és Professora ICREA a l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) des del

2007.  Va estudiar Física a Pàdua (Itàlia) i es va doctorar en Física a l’Institute for Astronomy, a la University of

Edinburg (UK). Va realitzar estades postdoctorals a Princeton University (EUA), a Rutgers University (EUA), i va ser

investigadora a la University of Pennsylvania (EUA). La seva recerca se centra en l’anàlisi i interpretació de les dades

del satèl·lit Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). També ha fet contribucions importants en el camp de

l’energia fosca i la matèria fosca, les propietats dels neutrins i la formació de clústers de galàxies.

Ha rebut premis i distincions, com el Premi Nacional de Recerca 2018, de la Generalitat de Catalunya, el Lodewijk

Woltjer Lecture 2019 de la European Astronomical Society, que premia astrònoms amb una carrera científica brillant,

el Breakthrough Prize in Fundamental Physics al 2018, la medalla Narcís Monturiol al 2017, el Gruber Cosmology Prize

al 2012 i el NASA group achivement award al 2004 i 2007.

Ha impartit moltes xerrades, tant en congressos científics com de divulgació. Ha participat al programa

“1000Girls1000Talents” de New York (2014-2017), i ha participat en la pel·lícula “Les lleis de la termodinàmica” de

Mateo Gil (Altresmedia Cine i Netflix) i en la sèrie televisiva PBS “Closer to Truth”.  Quan té temps lliure, li agrada

esquiar, viatjar, llegir i anar a la platja.



Sandra Brucet
Biologia

Va néixer a Girona i viu a Santa
Cristina d’Aro

"Gaudeix de les coses
petites perquè pot ser

que un dia miris enrere i
siguin les grans coses" 

Sandra Brucet és Professora d’Investigació ICREA a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Es va doctorar en biologia i va realitzar estades postdoctorals a la Universitat d’Oslo (Noruega), a la Universitat

d’Aarhus (Dinamarca), i a la European Comission - Joint Research Centre (Itàlia).

La seva àrea d’expertesa està centrada en la biodiversitat, l’ecologia aquàtica i els efectes del canvi global. És

coordinadora de l’àmbit de Ciències de la Vida de l’AGAUR, i és membre de l’IPBES (Intergovernmental Panel of

Biodiversity and Ecosystem Services). Va ser assessora especialista del programa CIRCLE sobre el canvi climàtic.

Brucet ha participat en nombroses activitats per apropar la seva recerca al públic general, tant en mitjans de

comunicació, com en projectes divulgatius propis, i al curs MOOC “Women in environmental biology”, entre altres. Li

agrada gaudir de la natura, sobretot dels animals i el mar. També li agrada viatjar, jugar amb la seva filla, mirar sèries i

tenir temps per pensar.



Núria Salán
Enginyeria metal·lúrgica
Va néixer a Barcelona i viu a

Sant Boi de Llobregat

"Ningú no neix dona: s'hi
torna" 

Núria Salán és Professora i Sots-Directora de Promoció Institucional i Estudiantat a l’Escola Superior d’Enginyeries

Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIATT-UPC). A més, és Presidenta de la Societat Catalana de

Tecnologia. Va estudiar Química, especialitat en Metal·lúrgia, a la Universitat de Barcelona (UB), i es va doctorar en

Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Va realitzar un postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) a

l’ICE-UPC.   Ha participat en molts projectes de recerca en l’àmbit de la metal·lúrgia (acers inoxidables, recobriments

tècnics) i també està molt implicada en Innovació Docent, per la qual cosa ha rebut guardons, com la Distinció Vicens

Vives de la Generalitat de Catalunya per projectes relacionats amb l’aprenentatge i els recursos multimèdia. També

s’ha involucrat activament en la promoció de la dona a les carreres tècniques. Ha impartit moltes xerrades

divulgatives (més de 200 l’any) per tal d’apropar les STEM a les noies.

Li agrada la forja artesana i “pica ferro” sempre que pot. A part, també li encanta  la pastisseria i l’escriptura, i li

agradaria tenir més temps per escriure més enllà de la novel·la que té i d’uns relats breus, pels quals ha guanyat un

parell de premis.

Simone de Beauvoir



Ariadna
Laguna Tuset
Ciències de la Salut i la

Vida
Va néixer i viu a Barcelona

"Quan l'objectiu et sembli
impossible, no canviïs

d'objectiu; busca un nou camí
per arribar-hi" 

Ariadna Lagunas-Tuset és Investigadora del Grup de Malalties Neurodegeneratives de l’Institut de Recerca Vall

d’Hebron (VHIR). Va estudiar Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i es va doctorar en Ciències de la Salut i de

la Vida per la mateixa universitat i el Centre de Regulació Genòmica (CRG). Va fer estades postdoctorals a l’Institut

Karolinska (Estocolm, Suècia) i al VHIR.

Ha dedicat els últims 16 anys de la seva vida professional a la recerca en malalties que afecten el nostre cervell: la

Síndrome de Down i, actualment, la malaltia de Parkinson, per tal de buscar-ne maneres de diagnosticar la malaltia

de forma precoç, i investigant nous tractament per prevenir o aturar aquesta malaltia actualment incurable.

Lagunas-Tuset és membre de la Societat Catalana de Biologia (SCB), de la Asociación de mujeres investigadoras y

tecnólogas (AMIT-CAT) i la Sociedad Española de Neurociencia (SENC).

Ha participat en diverses xerrades de divulgació científica. Dedica tot el temps lliure possible a la família i als amics.

Li agrada fer excursions per la muntanya, practicar tot tipus d’esports, llegir, anar al teatre i al cinema.

Confuci



Núria
López-Bigas

Genètica del càncer
Va néixer a Monistrol de

Montserrat i viu a Manresa

"Els petits canvis són
poderosos" 

Núria López-Bigas és Doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona (UB), i  actualment és

investigadora ICREA a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) i dirigeix   un grup centrat en el

desenvolupament d'eines computacionals que ajudin a la identificació de mutacions causants de tumors.

Ha participat en diversos projectes internacionals, com la Xarxa d'Investigació de l'Atles Genòmica de el Càncer (The

Cancer Genome Atlas Research Network). López-Bigas és membre electe de l'Organització Europea de Biologia

Molecular (EMBO) i del patronat de la fundació científica de l'Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Ha rebut

el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove el 2011 i el XI Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica al

2016.

Autora d’un capítol del llibre "10 aportacions catalanes a la ciència" (Galaxia Gutenberg), dedica part del seu temps a

divulgar el seu treball en premsa i ràdio i a donar xerrades en escoles i en esdeveniments de comunicació científica.

Li agrada passar temps amb la seva família, especialment amb les seves dues filles.

Capità Enciam



Núria Montserrat

Núria Montserrat és Professora de Recerca ICREA i Sènior Group Leader a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya

(IBEC). Va obtenir una beca postdoctoral de la Fundação per a Ciência i Tecnologia de Portugal el 2007 i

posteriorment una Beca Juan de la Cierva amb el Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, que la va permetre realitzar

estades intermitents al Salk Institute for Biological Studies (2008- 2013) sota la seva direcció.

La seva àrea de recerca actual són les cèl·lules mare pluripotents i la bioenginyeria per a generar sistemes

multicel·lulars complexos per entendre el desenvolupament de les malalties en humans. Entre els seus èxits científics

destaca la seva participació en el primer treball descrivint la generació d'organoides de ronyó, treball que va ser

seleccionat per la revista Science com un dels 10 descobriments de l'any 2013. Va obtenir una Beca postdoctoral

Ramon i Cajal durant el període 2015-2019 i el Premi Íñigo Álvarez de Toledo a Nefrologia Bàsica 2019.

Montserrat és membre de diverses societats científiques com l’European Society of Cardiology o l'European

Foundation for the Study of Diabetis i ha participat en més de 200 activitats divulgatives al llarg de la seva carrera:

ràdio, televisió i premsa online i escrita, i ha participat en la coordinació de la primera Biennal de Ciutat i Ciència a

Barcelona,   entre altres. És aficionada a la mitologia clàssica i és amant del jazz i de la música en general.

Bioenginyeria
Va néixer i viu a Barcelona

"Existeix com a mínim
un racó de l’univers que

de ben segur pots
millorar, i ets tu mateix" 

Aldous Huxley



Laura Dempere

Laura Dempere-Marco és llicenciada en Física per la Universitat de València al 1998 i especialitzada en Visió per

Ordinador. Actualment és Professora Titular de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic -

Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Va ser Degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia UVic-UCC de 2015 a 2017. Ha passat per diversos centres de

recerca internacionals al llarg de la seva carrera, entre els quals destaquen el NASA Goddard Space Flight Center, on

va exercir d'investigadora visitant, la George Mason University (EUA), la Dalian University of Technology (Xina) i la

University of Oxford (Regne Unit). Posseeix una Honorary Fellow de la University of Wisconsin-Madison.

En l'àmbit de la divulgació, ha participat en mitjans i esdeveniments com el BBC Show Road, la Royal Society Summer

Exhibition o l'Oxford Science Fair. És molt activa en activitats de dona i ciència, ha pres part en l'organització de

l'exposició L'Enginy (In) visible. Dones i Tecnologia: Passat, Present i Futur.

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra li va atorgar la Distinció a la Qualitat Docent el 2008 i 2009, i al 2008

també va rebre la Distinció Jaume Vicens Vives. És aficionada a la lectura, la música i gaudeix passejant en el seu

temps lliure.

Neurociència Computacional
Va néixer a Castelló i viu a

Barcelona

"La meva pedagogia
sempre es reduïa a dues

paraules: amor i
provocació"

José Luis Sampedro



Anna Roig

Anna Roig és Professora d’Investigació a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Lidera el Grup

de Nanopartícules i Nanocompòsits. Va estudiar física i es va doctorar en Ciència de Materials per la UAB. Va fer dues

estades pre-doctorals, a la Royal Institute of Technology d’Estocolm i a la Universitat de Northeastern a Boston on va

cursar un Màster en Ciència de Materials. Va ser Sots-Directora de l’ICMAB, Sots-Directora de MATGAS (centre

públic/privat de R+D+I) i Project Officer de la Comissió Europea a Brussel·les.

La seva activitat científica es centra en el disseny i síntesi de nanopartícules per aplicacions en nanomedicina, en

particular, els sistemes magnètics com a agents de contrast en la ressonància magnètica d’imatge o com a vehicles

per encapsular i dirigir fàrmacs. Un altre tema d’interès és la cel·lulosa biosintetitzada per bacteris, que pot tenir usos

molt diversos, des de la generació d’electricitat a tractar ferides de la còrnia.

Roig és membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT-CAT), de la Real Sociedad Española de

Física i del Club Español de Magnetismo. Participa en forces iniciatives per apropar la ciència als escolars, en

activitats de divulgació de la nanociència i la nanotecnologia, i en activitats per visibilitzar la dona a la ciència.

Combina la tasca investigadora amb la bona literatura, amb viatges llunyans sense telèfon, i amb les feines al tros,

entre moltes altres coses.

Ciència de materials
Va néixer a Alforja (Baix Camp)

i viu a Caldes de Montbui

"Un bon mestre té
aquesta constant

preocupació: ensenyar als
alumnes a prescindir d’ell" 

André Gide



Àngels García-
Cazorla

Àngels García-Cazorla és Directora de Recerca de Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i

coordinadora de la Unitat de Malalties Neurometabòliques i Laboratori de Metabolisme Sinàptic. També és Professora

Associada de Pediatria a la Universitat de Barcelona (UB).

Dins de la neuropediatria s'ha especialitzat en malalties neurometabòliques: malalties minoritàries d'origen genètic

que tenen com a denominador comú la disrupció de la bioquímica cerebral. El seu treball al laboratori se centra en

els mecanismes de neurotransmissió i comunicació sinàptica en algunes d'aquestes malalties, com Parkinson infantils

i la síndrome de Rett. Ha rebut premis a la millor comunicació científica en diversos congressos nacionals i

internacionals, i al 2017 li va ser atorgat el premi de l'associació "INDEPF" al millor doctor en malalties metabòliques.

García-Cazorla és membre de diverses associacions i comitès mèdics i científics i forma part de comitès

d'associacions de pacients com DeNeu (Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores) o la Fundación

Mencía. Participa assíduament en els mitjans de comunicació per donar a conèixer algunes de les malalties que

investiga i imparteix xerrades divulgatives en nombroses reunions organitzades per associacions de pacients i en

escoles. És bastant activa a Twitter i una de les seves aficions és córrer, tant llarga distància com mitges

maratons.

Neuropediatria
Va néixer a Badalona i viu a

Esplugues de Llobregat

"Sigues tu el canvi que
vols veure al món" 

Mahatma Ghandi



Rosa Estopà
Bagot

Rosa Estopà és Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) al Departament de Traducció i Ciències del

Llenguatge, i investigadora del grup d’investigació consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya IULATERM (Lèxic i

Tecnologia) de l’Institut de Lingüística Aplicada.

Les seves àrees d’expertesa són la neologia lèxica i la neologia especialitzada, la terminologia mèdica (a través del

projecte TERMMED), la comunicació en salut (amb projectes com JUNTS-RECERCAIXA: alfabetització per a la salut en

el marc de les malalties minoritàries pediàtriques) i la transferència del coneixement centrada a la societat i a l'escola

(amb projectes com Jugant a definir la ciència).

Estopà és membre de l'Observatori de Neologia de la UPF i participa com a revisora en diverses revistes científiques

internacionals del camp de la lingüística. En l'àmbit de la divulgació ha impartit tallers, dissenyat apps, publicat

diccionaris de termes científics i ha participat a la iniciativa Investiga amb Cosmocaixa!, un programa de divulgació i

transferència del coneixement d'EduCaixa i l’Obra Social La Caixa.

És una enamorada de l’esport i aficionada a viatjar pel món, especialment amb la família amb una Volkswagen

California.

Ciències del Llenguatge
Va néixer a Santa Susanna i

viu a Girona

"El llenguatge i les llengües són el
patrimoni natural que ens defineix

i diferencia com a estadants de
l’Univers" 

Jesús Tuson



Sílvia Osuna 

Sílvia Osuna és investigadora ICREA a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona. Va fer

una estada amb el Prof. Houk a la University of California, Los Ángeles (UCLA), gràcies a una beca Marie Curie. Va

tornar a la Universitat de Girona com a investigadora Juan de la Cierva i tot seguit com a Ramón y Cajal. La seva

estada al grup del Prof. Houk li va servir per començar la seva línia de recerca sobre modelització i disseny de nous

enzims d’interés mèdic i farmacèutic mitjançant simulacions per ordinador. Amb aquest projecte se li va concedir una

Starting Grant de la ERC. Al 2016 va ser premiada com a jove investigadora de la Real Sociedad Española de Química

(RSEQ), i de la fundació princesa de Girona (FPdGi). Al 2019 va rebre el premi de jove investigadora Lilly & RSEQ.

Actualment és membre de la RSEQ així com de la Young Academy of Europe (YAE).

Ha participat en diferents programes de comunicació a nivell nacional, com La Vanguardia, El punt, Diari de Girona

(DdG), El Periòdico o Espejo Público. Com a divulgadora, ha visitat diferents escoles de les comarques gironines i ha

participat en activitats de divulgació per part de la Universitat de Girona. Recentment ha format part dels “Esmorzars

de Ciència” orgnaitzats per UdG i DdG, i dels “Diàlegs de Ciència” al CaixaFórum, tant a Girona, Tarragona com

Castelló, així com de debats per mostrar el paper de les dones en la ciència (Ben Trobats i RNE). Durant el seu temps

lliure, li agrada jugar amb el seu fill, viatjar amb la família, pintar quadres i anar a exposicions de pintura. Quan li

queda una estona aprofita per caminar i llegir.

Química Computacional
Va néixer a Castelló d’Empúries

i viu a Sant Julià de Ramis

"No tinguis mai por a la
perfecció, mai

l’aconseguiràs" 
Salvador Dalí



Laura Lechuga 

Laura Lechuga és Professora d’Investigació del CSIC i cap de grup a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia

(ICN2), on investiga sobre aspectes relacionats amb biosensors òptics, fotònica de silici, plasmònica,

nanobiotecnologia i nanomedicina. Doctora en Química, va realitzar el seu postdoctorat al MESA+ Research Institute

de la University of Twente (Holanda). Abans d’incorporar-se a l’ICN2, havia estat cap de grup al Centro Nacional de

Microelectrónica (CNM-CSIC) de Madrid, professora adjunta del Departament de Física a la Universitat de l'Àrtic

(Noruega), i professora distingida a la Facultat d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Estatal de Campinas (Brasil).

La seva trajectòria professional ha estat premiada diverses vegades. Entre d’altres, ha rebut el 1r premi del “II

Concurso de Ideas para Spin-off de investigadores Madrid+d” i el premi de la Real Sociedad Española de Física (RSEF)

i la Fundació BBVA en la categoria de “Física, Innovació i Tecnologia” al 2016.   També és editora associada i membre

del comitè editorial de diverses revistes de física, i de diverses associacions científiques i acadèmiques.

En paral·lel, és una científica pionera a nivell estatal en la divulgació científica, amb més de 100 activitats realitzades,

incloent xerrades de divulgació, programes de ràdio i televisió, i esdeveniments artístics i científics. Entre d’altres, ha

participat en “El dia de la dona i la ciència” i al projecte “Científiques: passat i present”, editat per la URV i l’ICIQ al

2019.   Durant el seu temps lliure, li agrada passejar per Cadis, disfrutar del seu carnaval, anar a la platja i fer snorkel.

També li encanta llegir i anar al cinema.

Nanociència i nanotecnologia
Va néixer a Cádiz i viu a Sant

Cugat del Vallès

"Mai arribaràs al final
d’un viatje si et pares a
tirar pedres a cada gos

que et bordi" 
Winston Churchill



Carmen Claver 

Carmen Claver és Catedràtica de Química Inorgànica a la Universitat Rovira i Virgili (URV), i Directora Científica del

Centre Tecnològic de Química de Catalunya. Va estudiar Química, es va doctorar a la Universitat de Zaragoza i va fer

una estada postdoctoral a l’Ecole National Supérieur de Chimie de Tolouse. Va ser Vicerectora de Relacions

Internacionals i de Recerca de la URV (1994-1997) i Directora de la Unitat de Tecnologia Química Eurecat (2009-2019).

Les seves àrees d’expertesa són la catàlisi i la sostenibilitat. Claver ha estat investigant durant molts anys la

caracterització d’intermedis de cicles catalítics, el reciclatge dels catalitzadors, els processos en flux continu i la

recerca i desenvolupament d’un procés de catàlisi eficient per a transformar el diòxid de carboni i la biomassa. És

investigadora distingida per la Generalitat de Catalunya al 2003, i l’any 2007 va rebre la Medalla Narcís Monturiol per

la seva contribució al desenvolupament científic i tecnològic a Catalunya. També li atorgaren la Càtedra d'excel·lència

Pierre de Fermat a França (2009-2011) i el Premi "Ciamician-Gonzalez" de la Real Sociedad Española de Química i la

Società Chimica Italiana (2014). És Doctora “Honoris Causa” de la Universitat Paul Sabatier, Tolosa (2019), i recentment

ha rebut el Premi “Jiangnan Master Lecture” de la Universitat Tongji de Xangai (2020). 

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: viatjar, llegir, la música i el cine. També és una gran

esportista, li encanta fer excursions per la muntanya, córrer, nedar i esquiar.

Química Inorgànica
Va néixer a Huesca i viu a

Altafulla

"Estic entre els que
pensen que la ciencia té

una gran bellesa" 
Marie Curie



Elena Monte 

Elena Monte és investigadora CSIC i lidera el grup de Control Ambiental del Creixement de Plantes i Algues del

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), a més de treballar com a col.laboradora docent a la Universitat

Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Biologia, es va doctorar en Bioquímica i va realitzar el seu postdoctorat al

Plant Gene Expression Center de l’USDA-UC Berkeley, a Califòrnia. La seva recerca actual se centra en l’estudi de la

fotobiologia de les plantes i algues, els fotoreceptors, i les respostes adaptatives a llum d’alta intensitat en plantes i

algues, com a solució davant el canvi climàtic.

Monte és membre de diverses associacions, com la Sociedad Española de Bioquimica y Biologia Molecular, la

Sociedad Española de Fisiologia Vegetal, The European Plant Science Organisation i l’American Society of Plant

Biologist, entre altres. A més, és membre d’algunes editorials de revistes i del “Panell Científic de les Ciències

Agràries i Agroalimentàries” de l’Agència Estatal d'Investigació, del Ministeri de Ciència i Innovació. Ha participat en

diversos programes per apropar la recerca de les plantes a la societat, ja fos  com a organitzadora o impartint

xerrades, i ha parlat de la seva recerca en programes de ràdio i premsa. 

En el seu temps lliure, aprofita per realitzar diferents activitats artístiques (collage, tècnica mixta, monotips, etc), així

com practicar esports, fer excursions, cuinar, llegir i anar al cinema.

Fotobiologia de plantes i
algues

Va néixer i viu a Barcelona

"No deixis que ningú et prengui la
teva imaginació, creativitat o

curiositat. És el teu lloc al món; és la
teva vida. Segueix endavant i fes tot

el puguis amb ella, i fes d’ella la
vida que vols viure." 

Mae Jemison



Cristina Fillat 

Cristina Fillat lidera el grup de Teràpia Gènica i Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

(IDIBAPS) de Barcelona i és professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va

estudiar Farmàcia i es va doctorar en Bioquímica. Posteriorment, va realitzar estades postdoctorals a l’Edison Center

Biotechnology Animal (Ohio University), a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al Department of Human

Genetics de la Mount Sinai School of Medicine (New York). És autora de 110 articles de recerca i 20 capítols de llibre,

a mes d’haver dirigit 16 tesis doctorals. Actualment, exerceix com a gestora de l’Agencia Española de Investigación.

També és membre del Comitè Editorial de diferents revistes com Molecular Therapy - Oncolytics i Current Gene

Therapy, així com de diferents societats científiques, com la European Society of Gene and Cell Therapy i la Sociedad

Española de Terapia Génica y Celular, de la qual va ser-ne sòcia fundadora i secretària científica durant 5 anys. 

D'altra banda, Fillat també participa en programes de ràdio, entrevistes a la televisió (com al Programa la Marató del

Càncer 2018” TV3 i a La Sexta) i compta amb més de 200 ressenyes en premsa escrita. Ha participat  en nombroses

iniciatives per apropar la ciència a la ciutadania i els escolars (Programa ESCOLAB, Ajuntament de Barcelona), en

taules rodones, debats cientifics i, recentment, en un video divulgatiu en el marc del programa Talent Femení de

l’IDIBAPS. En el seu temps lliure, Fillat aprofita per caminar per la muntanya, practicar esquí, disfrutar de múltiples

activitats culturals i passar estona amb la família i els amics.

Teràpia gènica, viroteràpia i
càncer

Va néixer a Moià i viu a
Barcelona

"No hem de témer res a la vida,
només hem d’intentar-ho

comprendre. Deixem de tenir por
d'allò que hem après a entendre" 

Marie Curie



Mónica H. Pérez-
Temprano 

Mónica és Líder de Grup júnior a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Va estudiar Química a la Universitat de

Valladolid, on va dur a terme el doctorat al 2011. En acabat, va fer el postdoctorat a la Universitat de Michigan, (Estats

Units), on va centrar la seva recerca en la síntesi i reactivitat de complexos de pal·ladi (IV) d'alta valència. Els seus

objectius en recerca estan fortament influenciats per les necessitats de la societat, com l'economia circular i la salut.

El seu grup se centra en crear coneixement que fomenti la propera revolució en química sostenible, tot fent que la

síntesi orgànica passi de ser una eina que s'usa a posteriori a ser un recurs de disseny de reacció molt potent amb un

gran potencial d'aplicació industrial.  El seu enfocament ha estat reconegut amb premis, com un JSP Fellowship

(2018), el Premi Thieme Journal 2019 com a Jove Professor Molt Prometedor pels consells de redacció de Synlett,

Synthesis and Synfacts, i la seva selecció com a "2018 Talent 12" de Chemical & Engineering News. Aquesta revista

setmanal de la Societat Americana de Química (ACS) selecciona des del 2015 "les joves estrelles mundials de les

ciències químiques que estan treballant per solucionar alguns dels problemes més difícils del món".

Mònica també aposta per acostar la ciència als ciutadans, especialment per fomentar l'educació científica entre els

estudiants. Promou la participació de les dones a STEM mitjançant activitats de divulgació com taules rodones,

entrevistes en mitjans generals i diferents iniciatives dins de l'ICIQ i l'Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona

(BIST). En el seu temps lliure, li agrada anar al cinema, veure sèries, viatjar i gaudir de la bona cuina de Catalunya.

Química inorgànica
Va néixer a Valladolid i viu a

Tarragona

"No només volia saber el nom
de les coses. Recordo voler

entendre com pasaven" 

Elisabeth Blackburn


