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Merit Ptah

(2700 a. C.) Va ser una mèdica de
l'Antic Egipte. És la primera dona
coneguda pel seu nom en la història
de la medicina i possiblement, també
la primera dona esmentada en tota la
història de la ciència. La seva imatge
es pot veure en una tomba a la
necròpolis propera a la piràmide
escalonada de Saqqara. El seu fill, que
era gran sacerdot, la va descriure com
"la metgessa en cap ".

En Hedu'anna
(2354 a. C.) Sacerdotessa
de la Deessa de la Lluna. El
seu nom significa
"l'ornament del cel".
Tenim les traduccions de
alguns dels seus poemes, el
més famós Exaltació
d'Inanna. L'astronomia i les
matemàtiques van
començar amb ella i altres
sacerdots i sacerdotesses de
Sumèria i Babilònia.
Van establir una xarxa
d'observatoris per vigilar els
moviments dels astres. Van
crear un calendari.

Maria la Jueva

, també coneguda com Miriam la
Profetessa. Va viure entre el segle I i el segle III d.C. a Alexandria Va ser la
primera dona alquimista i inventora del bany maria, i dels alambins
anomenats kerotakis i triblikos, aparells que es feien servir per destil·lar
metalls. La seva tasca científica apareix també esmentada als tractats
històrics L’alquímia i Els alquimistes de Sherwood Taylor, la Història de la
química de John Reed o la Historia de la química de Partington. Una altra de
les seves contribucions va ser la preparació de pigments.

La scuola
di Atene

Rafael
1510-1512

Hipàtia d'Alexandria
(370 d.C. - 415 d.C.) fou una
filòsofa neoplatònica, científica i
mestra natural d'Alexandria a
la província romana d'Egipte,
que va destacar en els camps
de la matemàtica i l'astronomia.
Fou membre i cap de l'Escola
neoplatònica d'Alexandria. És
considerada la primera dona
coneguda que féu contribucions
substancials al
desenvolupament de
la matemàtica.

Tròtula de Salern (Salern, segle XI ) “la primera
ginecòloga”, fou una metgessa italiana que va escriure diversos i influents
treballs de medicina femenina, sent el més important d'ells Passionibus
mulierum curandorum (Sanar els patiments de les dones), també conegut
com Tròtula major.

Hildegard
Von Bingen
(Alemanya, 1098 - 1179)
abadessa benedictina, escriptora, mística
i compositora. Els seus assoliments foren
remarcables i únics per una dona de la seva
època. Va tenir correspondència amb papes
i emperadors, i esdevingué una figura
diplomàtica.
Venerada per l'Església, fou inscrita al
catàleg dels sants per Benet XVI en 2012. El
seus prolífics escrits inclouen diverses
matèries científiques, inclosa la medicina, la
botànica i la història natural

Dona ensenyant geometria.
Il·lustració de una traducció medieval dels principis d'Euclides (c. 1310)

Cesare Ripa Virgola va
ser un acadèmic i escriptor italià.
El 1593 va escriure Iconologia

overo Descrittione Dell'imagini
Universali cavate dall'Antichità et
da altri luoghi, publicada a Roma.

L'obra és una enciclopèdia on
descriu la personificació de
conceptes abstractes, com la Pau,
la Llibertat etc.

Césare Ripa va representar l’any 1593 la Curiositat com una
dona escabellada, amb els braços en alt en actitud defensiva, coberta
de pesades vestidures. Completaven l'amenaçadora figura un parell
d'ales que li donaven actitud d'escapar i un gest clarament hostil.

“La curiositat és un sentiment desenfrenat dels que
tracten de saber més del compte”

Maria Margarethe
Kirch, nascuda
Winckelmann

(Panitzsch 25 de febrer de 1670 - 29 de
desembre de 1720 ) va ser
una astrònoma alemanya coneguda per la publicació
de calendaris i efemèrides i destacada per haver estat
una de les primeres dones amplament reconegudes en
el camp científic fent observacions astronòmiques. A la
mort del seu marit, Gottfried Kirch, va sol·licitar el seu
lloc d'astrònom ordinari, però tot i comptar amb el
suport de Leibniz no ho va aconseguir, per la seva
condició de dona.

Gabrielle Émilie Le
Tonnelier de Breteuil,
marquesa del Châtelet
(París, 17 de desembre del 1706 – 10 de
setembre del 1749)
matemàtica, física i escriptora francesa.
L'any de la seva mort completà l'obra
reconeguda com la seva fita més
destacada: la traducció al francès, amb un
comentari propi, dels Principia
Mathematica de Newton, extraient dels
principis de la mecànica postul·lats per
Newton una noció sobre la conservació de
l'energia, precursora d’Einstein.
Aquesta traducció encara és actualment
la traducció estàndard de l'obra al francès.

Al frontis de la seva traducció de l'obra de Newton, Émilie del Châtelet és
representada com la musa de Voltaire, transmetent els pensaments "divins" de Newton
a Voltaire.

Maria Gaetana Agnesi
(Ducat de Milà, 16 de maig de 1718 - 9 de
gener de1799) matemàtica italiana, que es
va distingir per la seva precocitat com a
poliglota i polemista il·lustrada.
Per a la història de les matemàtiques,
Agnesi és important per la seva influència en
la divulgació del càlcul. També és un dels
personatges més citats en les reflexions
sobre el paper històric de la dona a les
matemàtiques, juntament amb Hipàtia.
Agnesi és notòria pel seu treball en el camp
del càlcul diferencial. Quan tenia 7 anys
dominava el llatí, el grec i l'hebreu, i a l'edat
de 9 anys va publicar un discurs en llatí en
defensa de l'educació elevada per a les
dones.

Marie-Sophie Germain
(París, 1 d'abril de 1776 - 27 de
juny de 1831)
és una de les primeres matemàtiques
franceses autodidactes. És coneguda
pel teorema d'aritmètica que porta el
seu nom, pels seus intercanvis amb el
gran matemàtic Carl Friedrich Gauss i
pels seus treballs sobre l'elasticitat
dels cossos.

Ada Augusta
Byron,

Comtessa de Lovelace
(Londres, 10 de desembre de 1815 - 27 de
novembre de 1852)

Matemàtica i única filla legítima
del poeta Lord Byron, es
considera la
primera programadora en la
història dels computadors.
Va col·laborar amb Charles
Babbage en la creació d'una
màquina analítica capaç de
resoldre equacions diferencials.

Florence Nightingale

(Florència, 12 de

maig de 1820 - Londres, 13 d'agost de 1910) fou una
infermera, estadística i reformadora social britànica, considerada la mare de la
infermeria moderna i la creadora del seu primer model conceptual. Va ser la primera
dona que va ser admesa a la Royal Statistical Society britànica i també fou elegida
membre honorària de l'American Statistical Association. Durant la guerra de
Crimea actuà d'infermera tenint cura de soldats ferits, i les seves rondes nocturnes li
valgueren el nom de la dama del llum. D'adulta, esdevingué una pionera en l'ús de
representacions visuals de la informació i en gràfiques estadístiques.

Sofia Vasílievna Kovalèvskaia
(Moscou, 15 de gener de 1850 – Estocolm, 10 de
febrer de 1891), matemàtica russa. Fins llavors a
les dones se'ls impedia l'accés a la universitat, per
la qual cosa es contreien matrimonis de
conveniència. Això és el que va fer Sofia per
escapar del control patern i poder estudiar. Així es
va casar amb Vladimir Kovalevski i va marxar a
Heidelberg, on tampoc no la van deixar accedir a
la universitat excepte com a oient. Aviat va
atreure l'atenció dels professors que la van
recomanar per a la universitat de Berlín, on era
professor Karl Weierstrass, considerat el millor
matemàtic de l'època. Allà tampoc no era permès
l'accés de les dones a les universitats, però
Weierstrass va accedir a treballar amb ella en
privat. La col·laboració amb Weierstrass fou
profitosa i en aquella època realitzà treballs
d'importància sobre equacions diferencials i la
dinàmica dels anells de Saturn

Lise Meitner
(Viena, Àustria, 7 de
novembre de 1878 Cambridge, Anglaterra, 27
d'octubre de 1968) fou una física
austríaca d'origen jueu, nacionalitzada
sueca.
Estudià la radioactivitat i la física
nuclear. Tingué un paper clau en el
descobriment i explicació de la fissió
nuclear

Emmy Noether
(Erlangen, Alemanya, 23 de març de 1882 14 d'abril de 1935) fou
una matemàtica alemanya.
En una carta al New York Times, Albert
Einstein escrigué que si s'hagués de jutjar la
feina dels matemàtics vius més competents,
la “senyoreta” Noether va ser de lluny el geni
matemàtic més significatiu produït d'ençà que
començà l'educació superior de les dones.
En el regne de l'àlgebra, en el qual els més
dotats matemàtics han estat ocupats durant
segles, descobrí mètodes que s'han mostrat
d'enorme importància per a l'actual generació
de joves matemàtics.

Barbara McClintock (Hartford USA , 16 de juny de 1902 - 3 de setembre de 1992) fou
una botànica, genetista i professora universitària nord-americana.
L'any 1951 va aconseguir demostrar empíricament
la recombinació genètica però la comunitat científica nord-americana no
la prengué seriosament, sobretot per la seva condició de dona.
Guardonada amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1983 .

Rachel Louise Carson
(27 de maig de 1907 - 14 d’abril de 1964) Biòloga marina i ecòloga precursora
del moviment ecologista. El 1960, Carson va trobar prou evidència que recolzava
la connexió entre el càncer i els pesticides com el DDT, una conclusió
controvertida fora de la comunitat científica. Les seves conclusions van ser
plasmades al llibre la Primavera silenciosa. La seva publicació no només va
atreure l'atenció del públic en general sinó també de la indústria de la química,
que va pressionar per a la cancel·lació de la seva publicació. Els atacs van ser
numerosos i de tot tipus. Entre d'altres, el ministre d'Agricultura va escriure una
carta al president Eisenhower al·legant que com Carson no estava casada, tot i
ser atractiva, probablement era per ser comunista!

Rita Levi-Montalcini
(Torí, 22 d'abril de 1909 - Roma, 30 de desembre de 2012) fou una neuròloga i professora
universitària italiana guardonada amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1986.
Durant la Segona Guerra Mundial, i abans d'abondar el seu país, Montalcini inicià els seus
estudis sobre els axons embrionaris, la prolongació citoplasmàtica de la neurona en un
laboratori precari situat a casa seva. Instal·lada a Saint Louis (USA) l'any 1952 descobrí
el factor de creixement, l'ordre que necessita una cèl·lula per iniciar la seva reproducció.

Dorothy Mary Hodgkin
(El Caire, Imperi Britànic, 12
de maig de 1910 -, 29 de
juliol de 1994) fou
una química i professora
universitària anglesa
guardonada amb el Premi
Nobel de Química l'any 1964
(la tercera dona de la història)
per la determinació de
l'estructura de moltes
substàncies biològiques
mitjançant els raigs X com
el colesterol l'any 1937,
la penicil·lina el 1945,
la vitamina B12 el 1954,
la insulina el 1969

Hedy Lamarr nascuda Hedwig Eva Maria Kiesler
(Viena, Imperi austrohongarès, 9 de novembre de 1913 – Altamonte Springs USA. 19
de gener de 2000) va ser una actriu, productora i inventora A més a més de la seva
carrera cinematogràfica va registrar la patent d'un sistema de codificació de
transmissions anomenat espectre eixamplat. Actualment és per exemple utilitzada
pels sistemes de posicionament per satèl·lits (GPS), els enllaços xifrats militars, les
comunicacions de la llançadora espacial amb la Terra, i més recentment en els
enllaços sense fil Wi-Fi. Al seu temps, va ser considerada

La dona més bella de la pantalla

Rosalind Franklin
(Londres, Anglaterra, 25 de juliol de 1920 - 16 d'abril de 1958) fou una
científica britànica que va tenir un paper destacat en la major fita del
desenvolupament de la biologia molecular, el descobriment de l'estructura de
l'ADN al 1953

Dian Fossey

(San Francisco, Estats Units, 16 de

gener de 1932 - Ruhengeri, Rwanda, 26 de desembre de 1985), fou
una zoòloga estatunidenca reconeguda per la seva labor científica i
conservacionista amb els goril·les (Gorilla beringei ) de les
muntanyes Virunga (a Rwanda i la República Democràtica del Congo).
Fossey va ser assassinada el 1985… El cas encara es troba obert!

Dame Valerie Jane Goodall
(Londres, Anglaterra, 3 d'abril de 1934) és una primatòloga, etnòloga i
antropòloga anglesa, coneguda arreu del món pels seus estudis sobre la
socialització del ximpanzé.

IEC

?

Dolors Aleu i Riera
(Barcelona, 3 d'abril de 1857 - 19 de febrer de 1913) fou

una metgessa catalana, la primera dona llicenciada en medicina de l'Estat
espanyol i la segona que va assolir el títol de doctor. Va exercir la professió i va
tenir una consulta pròpia a Barcelona durant 25 anys.

Àngels “Angeleta” Ferrer i Sensat
(Barcelona 1904 - 1992) Pedagoga. Va
dedicar més de 50 anys de la seva vida
a l'ensenyament i la pedagogia. Filla i
néta de mestres va ser la continuadora
del tipus d'escola oberta i renovadora
impulsada per la seva mare, la pedagoga
Rosa Sensat i Vila. Segons les seves
pròpies paraules, “l'educació és més
una obra d'amor que de ciència”.
Fou una mestra, pedagoga i catedràtica
en Ciències Naturals amb vocació des de
ben petita; va marcar un abans i un
després en l'ensenyament, amb la
manera genuïnament catalana
d'entendre el món i explicar-lo als homes
i dones d'avui.

Sara Borrell
(Madrid, 1917-1999) Pionera de la
bioquímica espanyola. Va voler estudiar
Enginyeria Agrònoma però no la van
admetre a l'acadèmia i el 1933
comença els seus estudis a la Facultat
de Farmàcia de Madrid. Es llicencià l’any
1940 amb premi extraordinari i al
doctorar-se, el 1944, també rep el
premi extraordinari. ¡Quina enginyera
van perdre els agrònoms !
S'especialitzà en proteïnes de la llet i el
1949 guanyà una plaça permanent com
a col·laboradora científica del CSIC. El
1950, l'insigne Gregorio Marañón la
convida a ocupar-se de estudis
relacionats amb la Bioquímica i el
metabolisme de les hormones.

Creu Casas i Sicart
(Barcelona, 1913 - 2007) fou farmacèutica, professora de la Universitat de
Barcelona i catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'any 1978 aconseguí ser la primera dona que es va incorporar com a
membre de ple dret a l'Institut d'Estudis Catalans a través de la secció de
Ciències Biològiques.

Maria Assumpció Català
(Barcelona, 14 de juliol de 1925 - 3 de
juliol de 2009) fou una matemàtica i
astrònoma catalana. El 1970 fou la
primera dona a obtenir el doctorat en
Matemàtiques per la Universitat de
Barcelona, amb la tesi Contribució a

l'estudi de la dinàmica dels sistemes
estel·lars a simetria cilíndrica, i va ser

professora de matemàtiques i
astronomia a la Universitat de
Barcelona. Va dur a terme
observacions sistemàtiques de taques
solars durant més de trenta anys i va
representar l'Estat espanyol a la Unió
Astronòmica Internacional.

Griselda Pascual i Xufré
(Barcelona 1926 – 2001) L'any 1975 es doctorà
en matemàtiques per la Universitat de
Barcelona, amb una tesi sobrela teoria de
nombres. L'any 1985 fou nomenada Professora
Titular d'Àlgebra de la Universitat de
Barcelona. Entre els seus cursos universitaris
sobresurten els de teoria de nombres,
aritmètica clàssica i els de didàctica de la
matemàtica. En el decurs de la seva carrera
participà en accions diverses per a la millora de
l'ensenyament de les matemàtiques i prengué
part activa en l'elaboració de les Proves
Cangur, adreçades a l'alumnat de secundària.
Fou autora de nombroses traduccions de llibres
matemàtics universitaris. D'una manera
especial, mereix destacar la seva traducció al
català de l'obra de Carl Friedrich Gauss
"Disquisitiones arithmeticae", el text original de
la qual, en llatí, fou publicat l'any 1801.

Maria Àngels Cardona

(Ferreries, 1940 - Barcelona, 1991) va estudiar ciències biològiques a la Universitat
de Barcelona, on es llicencià l'any 1963. Del 1964 al 1971 va realitzar la seva tesi
doctoral sobre el cicle de vida de les plantes de diverses comunitats vegetals,
seleccionant un nombre considerable d’àrees diverses de Collserola, a l’entorn de
Barcelona. Amb aquesta tesi va obrir una nova línia de recerca geobotànica al nostre
país, el que significà un esforç d’adequació metodològica i científica. Obtingué el
grau de doctora el 1972 amb aquest treball, que titulà Funcionalisme i ecologia
d'algunes comunitats vegetals barcelonines. Treballà amb el ecòlog Ramon Margalef.

Maria Sklodowska
Marie Curie
(Varsòvia, Polònia, 7 de

novembre de 1867 Sallanches, França, 4 de juliol de 1934)
fou una física i química polonesa,
pionera en els primers temps de l'estudi
de les radiacions; ella fou la primera a
emprar el terme radioactivitat.
Va rebre el Premi Nobel de Física el
1903, junt amb el seu marit, Pierre
Curie, i Henri Becquerel, pels seus
descobriments en el camp de
la radioactivitat. L'any 1911 va rebre
el Premi Nobel de Química per
l'aïllament del radi pur.

Irène Joliot-Curie
(París, França, 12 de setembre de 1897 - 17 de
març de 1956) física i química francesa. Filla
dels Premis Nobel Pierre i Marie Curie. Al costat del
seu marit Frederic va iniciar la seva recerca en el
camp de la física nuclear i cercant
l'estructura de l'àtom, en particular en
l'estructura i projecció del nucli i que fou
fonamental pel posterior descobriment
del neutró l'any 1934, any en el qual aconseguiren
produir artificialment elements radioactius.
L'any 1935, ambdós científics, foren guardonats
amb el Premi Nobel de Química pels seus treballs
en la síntesi de nous elements radioactius.
Ambdós treballaren en les reaccions en cadena i els
requisits per a la construcció d'un reactor
nuclear que utilitzés la fissió nuclear controlada per
a generar energia mitjançant l'ús d'urani i aigua
pesant.

Al Panteó de Paris només reposen dues
dones científiques…

AUX GRANDS HOMMES (?), LA PATRIE RECONNAISSANTE

Sophie Berthelot
(Paris, 16 febrer 183718 març 1907), química francesa.
La primera dona a ingressar en el
Panteó de França, els seus restes
descansen amb els del seu marit,
el químic i polític Marcelin
Berthelot, perquè "la parella, que
estimà molt tota la vida, havia
demanat no ser separats en la
mort »
Va morí només unes hores abans
del seu marit!

Josep Lluís Barona
Catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de València
La tradicional exclusió de les dones de l’àmbit públic, de
l’educació, de la política, de l’art i de la cultura i la reclusió
femenina en l’àmbit domèstic han anat transformant-se
progressivament en diferents contextos des de la
Il·lustració, amb la construcció de la societat liberal i la
progressiva incorporació a la vida pública.
Des d’un univers femení construït al voltant de la
maternitat, la dona ha anat ampliant i omplint espais, fent
realitat la conquesta d’uns drets i uns rols socials que han
anat estenent-se a la condició humana sense distinció de
sexes: la universalitat dels drets civils, el dret de sufragi,
a l’educació, la no discriminació.

Josep Lluís Barona
Catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de València
Tanmateix, l’eclosió de les dones en l’esfera pública no s’ha produït
de manera homogènia ni igual en totes les societats o regions del
món, en totes les tradicions culturals, en tots els àmbits (rural/urbà),
ni en totes les classes socials o professions. Ben al contrari,
inicialment es van crear espais de presència femenina majoritària
entre mestresses, infermeres, cigarreres, treballadores socials i àrees
on els suposats «atributs de la feminitat» casaven amb el model
cultural de la sensibilitat femenina i la dedicació als altres.

El domini de les professions científiques i de la tecnologia ha estat un
territori monopolitzat pels homes fins a dates ben recents. Avui la
universitat i el món professional són habitats per dones, però cal
preguntar-se si és efectiva la igualtat de drets i d’oportunitats en
tots els dominis professionals de la ciència i la tecnologia.

«Al segle XIX les barreres gairebé impedien del tot l'accés a les dones
com a estudiants registrats.
No va ser fins als anys setanta del segle XX que van poder disposar de
condicions més paritàries respecte a oportunitats i estatus»

«Les dades indiquen que, encara avui, els homes desenvolupen
carreres professionals més prestigioses i millor remunerades»

ESPANYA

Proporció de dones i homes a la carrera científica
CSIC

Libro blanco intercativo (CSIC)
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/LibroBlanco_Interactivo.pdf

