
LES DONES SÓN DE CIÈNCIES



“A la vida no hi ha 
coses a les que tenir 
por sinó coses que 

comprendre.” 

Marie Curie



Agnodice
Segle IV a.C. (Atenes, Grècia)

Es va convertir en metgessa 
quan la medicina estava 
prohibida per a les dones.

“Les dones som tan bones 
com els homes.”



Hipatia de Alejandria
Any 355 o 370 (Alejandria, 
Egipte)

Es va convertir en la primera 
dona científica de la història, en 
un món dominat pels homes.

“Defensa el teu dret a pensar, 
perquè pensar de manera 
equivocada és fins i tot 
millor que no pensar.”



Maria Sibylla Merian
2 d’abril de 1647 (Frankfurt, 
Alemanya)

Va crear la primera 
classificació il·lustrada de 
insectes de la història.

“L’art i la Natura sempre 
lluitaran fins que es 

conquereixin l’un a l’altre.”



Carolina Lucretia Herschel

16 de març de 1750 
(Hannover, Alemanya)

Va descobrir multitud de 
cometes i nebuloses.

“Sempre ens queda alguna 
cosa per fer.”



Augusta Ada Byron
10 de desembre de 1815 
(Londres, Regne Unit)

Va crear el primer algoritme que 
podia ser processat per una 
màquina. Va ser la primera 
programadora d’ordinadors de la 
història.

“La imaginació és la facultat del 
descobriment.”



Henrietta Leavitt
4 de juliol de 1868 (Lancaster, 
Estats Units)

Va descobrir el mètode de 
mesura de la distància entre 
els estels.

“En la lluentor dels estels 
s’amaga una nova regla 
per mesurar l’Univers.”



Marie Curie
7 de novembre de 1867 
(Varsòvia, Polònia)

Va desenvolupar la teoria de la 
radioactivitat.

“Mai has de tenir por pel que 
fas quan és correcte.”



Mileva Maric
19 de desembre de 1875 (Titel, 
Serbia)

Diuen que els descobriments més 
grans d’Albert Einstein també són 
d’ella.

“A vegades una persona paga 
més per coses que un mateix 
pot aconseguir per no res.”



Margaret Sanger
14 de setembre de 1879 
(Corning, Estats Units)

Va aconseguir que les dones 
tinguessin drets reproductius. Va 
lluitar per la planificació familiar

“Cap dona que no tingui poder 
sobre el seu cos pot 

considerar-se a ella mateixa 
lliure.”



Emmy Noether
23 de març de 1882 
(Erlangen, Alemanya)

Matemàtica que va obrir el 
camp de l'àlgebra abstracta.

“Els meus mètodes algebraics 
són realment mètodes de 

treball i pensament.”



Beulah Louise Henry

11 de febrer de 1887 (Raleigh, 
Estats Units)

És responsable de 110 
invencions i 49 patents.

“Si la necessitat és la mare de 
la invenció, llavors l’enginy 

és el pare.”



Inge Lehmann

13 de maig de 1888 
(Copenhague, Dinamarca)

Sismòloga que va descobrir el que 
hi ha realment al centre de la 
Terra.

“Hauries de conèixer a molts 
homes incompetents amb els 
que he hagut de competir...per 

no res.”



Ángela Ruiz Robles

28 de març de 1895 
(Villamanín, Espanya)

Va inventar el precursor del 
ebook, el llibre electrònic.

“Preocupem-nos de que els 
altres puguin beneficiar-se 

d’alguna cosa que 
nosaltres oferim.”



Barbara McClintock
16 de juny de 1902 (Hartford, 
Estats Units)

Botànica que va descobrir que 
els gens poden canviar la 
posició segons la seva voluntat.

“Si saps que estàs en el bon 
camí, ningú pot apagar-te.... 
No importa el que diguin.”



Grace Hopper

9 de desembre de 1906 (Nova 
York, Estats Units)

Matemàtica que va crear el 
llenguatge informàtic conegut 
com Cobol.

“Si és una bona idea fes-ho, és 
més fàcil demanar perdó 
que demanar permís.”



Rita Levy-Montalcini

22 d’abril de 1909 (Turín, Itàlia)

Neuròloga que va descobrir el 
factor del creixement nerviós 
del cervell.

“No tinguis por dels moments 
difícils. Les millors coses 

provenen d’aquests.”



Dorothy Crowfoot Hodgkin

10 de maig de 1910 (El Cairo, 
Egipte)

Bioquímica que va descobrir la 
estructura de la penicilina, la insulina i 
la vitamina B12.

“Obtenir el primer difractograma 
dels cristalls de la insulina va 

ser una de les fites més 
emocionants de la meva vida, 

només comparable amb quan vaig 
desxifrar la seva estructura..”



María Teresa Toral
20 de maig de 1911 (Madrid, 
Espanya)

Química que va unir ciència i art 
de la mateixa manera magistral.

“L’obligació de la científica i del 
artista és buscar nous 

mitjans i obrir nous camins.”



Chien-Shiung Wu
31 de maig de 1912 (Liuhe, Xina)

Va ser una peça fonamental en 
el desenvolupament de la bomba 
atòmica.

“Sempre he sentit que a la física 
ha d’haver-hi un compromís 
total. No només és una feina, 

és un estil de vida.”



Gertrude Elion
23 de gener del 1918 (Nova 
York, Estats Units)

Farmacòloga que va crear 
medicaments per tractar 
nombroses malalties.

“Res en aquesta vida arriba 
fàcilment, així que treballa 

dur.”



Rosalind Franklin

25 de juliol de 1920 (Londres, 
Regne Unit)

Química que va fotografiar i 
descobrir la estructura del 
ADN.

“La ciència i la vida 
quotidiana ni poden ni han 

d’estar separades.”



Stephanie Kwolek

31 de juliol de 1923 (Nex
Kensington, Estats Units)

Científica que va inventar el 
kevlar, una fibra molt resistent 
present a les armilles antibales.

“Si els resultats que 
aconsegueixo no són del tot 
bons, continuo fent proves, 

continuo lluitant per veure si 
aconsegueixo treure’n profit.”



Vera Rubin

23 de juliol de 1928 (Filadelfia, 
Estats Units)

Astrònoma que va trobar la 
matèria fosca.

“La ciència progressa millor 
quan les observacions ens 

obliguen a alterar les 
nostres preconcepcions.”



Jane Goodall

3 d’abril de 1934 (Londres, 
Regne Unit)

Va demostrar que els 
ximpanzés també tenen 
sentiments.

“Cada individu importa.”



Margaret Hamilton

17 d’agost de 1936 (Paoli, Estats 
Units)

Enginyera que va escriure el codi 
de software que va portar el 
primer home a la Lluna.

“No hauríem de tenir por a dir 
no ho sé o no ho entenc, o 
fins i tot, a fer preguntes 

absurdes”



Valentina Tereshkova

6 de març de 1937 
(Washington, Estats Units)

Va ser la primera dona en 
viatjar sola a l’espai.

“Si les dones poden construir 
vies de tren, per què no han 
de poder anar a l’espai.”



Jude Milhon
12 de març de 1939 
(Washington, Estats Units)

Hacker que volia que Internet 
fos per a tothom.

“Les dones necessitem 
mòdems!.”



Sau Lan Wu
Principis dels anys 1940 (Hong 
Kong)

Física que ens va permetre 
veure la partícula més 
misteriosa, el boson de Higgs.

“Viu amb integritat i deixa que 
la teva consciència et guiï.”



Patricia Bath
4 de novembre de 1942 (Nova 
York, Estats Units)

Oftalmòloga que va curar la 
ceguera a milers de persones 
amb els seus invents.

“Creu en el poder de la veritat. 
No deixis que el pensament 
majoritari empresoni la teva 

ment.”



May-Britt Moser

4 de gener de 1963 
(Fosnavàg, Noruega)

Neurocientífica que va 
descobrir les cèl·lules quadrícula 
del nostre cervell.

“Si t’estàs divertint aprens el 
doble.”



Maryam Mirzakhani

3 de maig de 1977 (Teheran, 
Iran)

Primera científica en guanyar la 
Medalla Fields de Matemàtiques, el 
Nobel de matemàtiques.

“La bellesa de les matemàtiques 
només la descobreixen els 

més pacients.”


