
 

 



 

 

 

En els últims anys, la comunitat internacional ha fet un 

gran esforç per inspirar i promoure la participació de les 

dones i les nenes a la ciència. No obstant això, les dones 

continuen trobant obstacles per desenvolupar-se en el 

camp de la ciència. 

La bretxa de gènere en els sectors de la ciència, la 

tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques persisteix des 

de fa anys a tot el món. Tot i que la participació de les 

dones en les carreres de grau superior ha augmentat 

enormement, aquestes encara es troben insuficientment 

representades en aquests camps. 

En l'actualitat, menys del 30 per cent dels investigadors 

arreu del món són dones. Els prejudicis i els estereotips 

de gènere que s'arrosseguen des de fa molt temps 

continuen mantenint a les nenes i dones allunyades dels 

sectors relacionats amb la ciència. 

Per tal d'aconseguir l'accés i la participació plena i 

equitativa en la ciència per a les dones i les nenes, i més 

per aconseguir la igualtat de gènere i l'empoderament de 

les dones i les nenes, l'Assemblea General de les Nacions 

Unides va decidir proclamar l'11 de febrer com el Dia 

Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. 

Des de la biblioteca volem retre homenatge tant a les 

dones que van començar a obrir aquest llarg camí com a 

altres no tan conegudes la feina de les quals és un 

exemple de lluita i superació.  

Aquesta guia és una petita mostra de la seva gran 

aportació. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
CECILIA PAYNE-GAPOSCHKIN Va ser la primera 
astrònoma a indicar que les estrelles es componen 
principalment per hidrogen. També va ser la primera 
dona a arribar a ser professora associada a Harvard i la 
primera dona a dirigir-hi un departament 

 

BAKER, Joanne* 
50 cosas que hay que saber 
sobre física 
Barcelona: Ariel, 2009 
 
*Va estudiar Física a la Universitat 
de Cambridge i va obtenir el seu 
doctorat a la Universitat de Sydney. 
És editora de la revista Science i 
especialista en temes sobre l'espai i 
les ciències terrestres 
 

OUELLETTE, Jennifer* 
Cuerpos negros y gatos cuánticos 

Barcelona: Belacqva, 2008 
 

*Escriptora especialitzada en aspectes 
científics. Les seves obres estan 

enfocades a temes poc específics, 
buscant exposar els esdeveniments de 

la ciència d'una manera rellevant i 
concisa 

 
SOBEL, Dava* 
El Universo de cristal: la historia de 
las mujeres de Harvard que nos 
acercaron a las estrellas 
Madrid: Capitán Swing, DL 2016 
 
*Reportera i divulgadora científica nord-
americana. Graduada el 1964 a l'Escola 
Secundària de Ciències del Bronx, va ser 
reportera de ciència del New York Times 
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MARGARITA SALAS Bioquímica asturiana, llicenciada en 

Ciències Químiques. Al costat d’en Severo Ochoa, va 

impulsar la investigació a Espanya en el camp de la 

bioquímica i la biologia molecular 

 

BIRCH, Hayley* 

50 cosas que hay que saber 
sobre química 
Barcelona: Ariel, 2016 
 
*Ha escrit en revistes com Nature, 
New Scientist, i Observer. Ha publicat 
més de cent articles sobre química a 
la revista de la Royal Society of 
Chemistry 

 
 
 
La oceanògrafa SYLVIA EARLE ha dedicat tota la seva 
vida a l'estudi i la protecció dels oceans 
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AULINAS JUNCÀ, Meritxell*         
La Terra un planeta inquiet 
Barcelona: Omnis Cellula: 
Universitat de Barcelona, 
2014 
 
*Experta en petrologia i 
geoquímica de roques ígnies. Ha 
treballat principalment a les illes 
Canàries, el Vesuvi i la zona 
volcànica de la Garrotxa 
 

 
JAHREN, Hope* 

El afán sin límite 
Barcelona: Paidós, 2020 

 
*Considerada per Time com una 

de les cent persones més influents 
del món, és una brillant 

geobióloga, que ha rebut tres 
premis Fulbright en geobiologia i 
és a més l'única dona a la qual se 

li ha atorgat la Medalla per a 
Joves Investigadors en ciències de 

la terra, distinció que únicament 
han obtingut tres científics 

 

SHINE, Tara* 
Salvar el planeta 
Barcelona: Blume, 2020 

 
*Científica ambiental irlandesa, 
assessora de polítiques i 
comunicadora científica. El seu 
treball considera les negociacions 
sobre el canvi climàtic i el 
desenvolupament de capacitats 

VICENTE RODRÍGUEZ, Alba* 
En busca del origen perdido 

Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2014 

 
*Es va involucrar de ple amb la 

paleontologia i en l'estudi d'algues 
fòssils. Va desenvolupar la seva tesi 

doctoral en aquest camp, el qual 
contínua investigant 
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TU YOUYOU Va rebre el Premi Nobel de Medicina el 2015 
al descobrir l'eficàcia de la molècula antimalàrica de la 
planta Artemisia annua. Youyou, unint tradició i mètode 
científic, va ajudar a salvar milions d'afectats de malària 
 

 
CASADO VICENTE, Verónica* 
Las Reglas de la salud   
Barcelona: Espasa, [2019] 
 
*Metgessa de família francoespanyola 
que va ser reconeguda el 2018 per la 
World Organization of Family Doctors  
com la millor metge de família del món 

 

 
 
CRAWFORD, Dorothy H.* 
El Enemigo invisible                
Barcelona: Península, 2013 
 
*Professora de microbiologia mèdica a 
la Universitat d'Edimburg. Membre de 
la Royal Society d'Edimburg, de 
l'Academy of Medical Sciences. Va ser 
nomenada membre de l'Excelentísima 
Ordre de l'Imperi Britànic 
 

MARGULIS, Lynn* 
Microcosmos 
Barcelona: Tusquets, 2008 
 
*El 1967 es publicava "L'origen de la 
mitosi en les cèl·lules", un article que 
havia estat rebutjat quinze vegades. 
Gràcies a la seva tenacitat, va 
aconseguir qüestionar les teories 
neodarwinistes imperants en l'època i 
donar un gir a la comprensió de 
l'evolució de les espècies 
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MAS SALGUERO, María José* 
El Cerebro en su laberinto 
Pamplona: Next Door, 2020 
 
*Especialista en pediatria i 
neuropediatria amb màster en 
neurociència i biologia del 
comportament. Pionera de la 
neuropediatria a Catalunya 
 

 
RIPPON, Gina* 

El género y nuestros cerebros 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 

2020 
 

*Neurocientífica i feminista britànica, 
és professora emèrita de neuroimatges 

cognitives a l'Aston Brain Centre de la 
Universitat d'Aston, Birmingham. 
També ha format part del consell 

editorial del International Journal of 
Psychophysiology.  

 
 

ROBLES, Beatriz* 
Come seguro comiendo de todo 
Barcelona: Planeta, 2020 
 
*Llicenciada en ciència i tecnologia dels 
aliments i graduada en nutrició humana 
i dietètica, reparteix el seu temps entre 
la docència i nombroses col·laboracions 
en diversos mitjans 
 

 
 

 
 

SIGNORILE, Lisa* 

El rellotger miop 
La Bisbal d'Empordà: Sidillà, 2014 

 
*Llicenciada en biologia, ha voltat 

pel món traslladant tritons, 
comptant rates tropicals, perseguint 

llops i esquirols. Actualment viu a 
Londres, treballant amb genètica de 

poblacions 
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Hedwig Eva Maria Kiesler, coneguda a Hollywood com 
HEDY LAMARR, va ser una reconeguda actriu i inventora 
austríaca. Considerada popularment com una de les 
actrius més belles de Hollywood, Hedy Lamarr va ser a 
més una genial inventora que va desenvolupar, entre 
altres coses, el wifi. De fet, a Àustria, el Dia de l'Inventor 
se celebra el 9 de novembre en honor seu 

 
VÍLBOR, Ricardo 
Objetivo Hedy Lamarr 
València: Grafito, 2019 

 
 
 
 
 

ÁLVAREZ CARO, Irene* 
Introducción a la robòtica 

Madrid:  Dextra Editorial, [2017] 
 

*Es va iniciar en la programació i la 
robòtica de nena, construint el seu 

primer robot amb 12 anys. Va 
completar els seus estudis 

d'enginyeria electrònica industrial i
automàtica, dedicant-se a 
l'ensenyament de robòtica

 
CABALLERO VELASCO, María 
Ángeles* 
Hacking mobile 
Madrid: Anaya, 2016 
 
*Enginyera en informàtica 
tècnica de gestió i llicenciada en 
administració i gestió 
d'empreses. Màster en 
seguretat de tecnologies de la 
informació i de la comunicació
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MUÑOZ PÁEZ, Adela* 
Sabias: la cara oculta de la ciència 
Barcelona: Debate, 2017 
 
*Especialista en espectroscòpia 
d'absorció de raigs X aplicada a la 
caracterització de materials 

 
 

 
 

NAVARRO, Joaquín 
Mujeres matemáticas 
Barcelona: RBA, 2019 

 
Grans dones de totes les èpoques que, 

superant els més arrelats prejudicis, van 
marcar l'evolució i la història de les 

matemàtiques 

 
CUARÓN, Alfonso 
Gravity 
[Madrid]: Warner Bros., cop. 2014 
 
Mentre reparen un satèl·lit fora de la 
seva nau, dos astronautes pateixen un 
greu accident i queden surant en 
l'espai. La doctora Ryan Stone, una 
brillant enginyera que realitza la seva 
primera missió espacial, protagonitza 
el film

 
KNAUER, Lorenz 

El viaje de Jane 
Barcelona: Cameo, 2011 

 
Retrat de Jane Goodall amb 

material privat dels anys que va 
passar a al Parc Nacional de 

Gombe (Tanzània) 
 

 
SOLÉ, Albert  
Els records glaçats 
[S.l.]: Olwyn, cop. 2014 
 
La història de Josefina Castellví és la 
d'una gran epopeia vital com a 
pionera, dona i científica, però és 
també una història plena 
d'interrogants sobre el futur de la 
utopia antàrtica
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BAYARRI, Jordi 
Ada Lovelace 
Alboraia : C2, [2019] 
 
Ada Lovelace va ser la 
primera programadora de la 
història 

 
 

CAVALLONE, Maria Cecilia 
Florence Nightingale 

[Barcelona]: Shackleton, 2020 
 

Considerada precursora de la 
infermeria professional moderna i 

creadora del primer model 
conceptual d'infermeria 

 
CÍVICO, Irene 
Las Chicas son de ciencias 
Barcelona: Montena, 2017 

 
 
 
 

 
IGNOTOFSKY, Rachel 

Mujeres de ciencia 
[Madrid]: Capitán Swing, 

2018 
 
 
 

 

KRAUS, Sabrina 
Jane Goodall 
Barcelona: Boqoo Network, 2016 
 
Coneguda pel seu estudi de 60 anys 
de durada sobre les interaccions 
socials i familiars dels ximpanzés 
salvatges a Tanzània 

 
 

SÁNCHEZ VEGARA, Mª Isabel 
Dian Fossey 

Barcelona: Alba, 2017 
 

Zoòloga reconeguda per la seva 
tasca científica i 

conservacionista amb els 
goril·les de les muntanyes 

Virunga, a Rwanda i la República 
Democràtica de Congo 
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Cercador de dones científiques a Espanya. [en línia] 
[Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<https://www.donesiciencia.cat/cercador-dones-
cientifiques/> 
 
Cosmocaixa. Mujeres científicas=Dones científiques [en 
línia] [Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<https://cosmocaixa.es/ca/p/dones- 
cientifiques_a13320389> 
 
Dones que van canviar la ciència, encara que no et sonin 
els seus noms [en línia] [Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<https://www.publico.es/public/dones-canviar-ciencia-
encara-et.html> 
 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 
#100TÍFIQUES 2021 [en línia] [Consulta: 1 de febrer de 
2021] <https://100tifiques.cat/100tifiques-2021/> 
 
Generalitat de Catalunya. Dones i ciència a la història 
[en línia] [Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_d
actuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/dones_de_
ciencia_i_historia/> 
 
Iniciativa 11f. ¡Celebremos el 11 de febrero! Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia [en línia] 
[Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<https://11defebrero.org/> 
 
Mujeres de la ciencia [en línia] [Consulta: 1 de febrer de 
2021] <https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-
la-ciencia/> 
 
Nacions Unides. Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia 11 de febrero [en línia] [Consulta: 1 de 
febrer de 2021] 
<https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-
in-science-day> 
 
Pelopantón. 11 de febrero. [en línia] [Consulta: 1 de 
febrer de 2021] <https://pelopanton.com/11-febrero/>
 
Universitat Rovira i Virgili. Webs de dones científiques 
per disciplines [en línia] [Consulta: 1 de febrer de 2021] 
<https://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-
responsable/observatori-igualtat/websdisciplines/> 

 
Xarxa Punt TIC. 11 de febrer, Dia Internacional de la 
Dona i la Nena a la Ciència 2021.[en línia] [Consulta: 1 de 
febrer de 2021] <https://punttic.gencat.cat/article/11-
de-febrer-dia-internacional-de-la-dona-i-la-0> 
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https://punttic.gencat.cat/article/11-de-febrer-dia-internacional-de-la-dona-i-la-0
https://punttic.gencat.cat/article/11-de-febrer-dia-internacional-de-la-dona-i-la-0


 

 

 

 
Biblioteca Horta–Can Mariner 
Carrer del Vent 1 
08031 Barcelona 
Tel. 934 208 285 
A/e. b.barcelona.cm@diba.cat 
www.bcn.cat/bibcanmariner 
https://es-es.facebook.com/bibcanmariner 
 

 

DILLUNS-DIMARTS-DIMECRES 
14:30-19:30 h. 

DIJOUS-DIVENDRES 
9:30-14:00 h. 

DISSABTE 
10:00-14:00 h. 

 
 

http://www.bcn.cat/bibcanmariner

