11 February
International Day of Women and Girls in Science

DE GRAN,
VULL SER CIENTÍFICA !
EXPOSICIÓ
De l’11 al 20 de febrer de 2020
L’any 2020, la Universitat de Barcelona celebra el Dia Internacional
de la Dona i la Nena en la Ciència aportant referents femenins a les
nenes que avui expressen desig i interès per la ciència i que, així,
demostren la seva vocació científica.
«De gran, vull ser científica!» ens convida a conèixer, en una
exhibició conjunta de les exposicions «Mujeres que cambiaron el
mundo» i «Dones i física», una llarga llista de científiques que, tot i
haver tingut un paper molt rellevant en la història de la ciència i la
tecnologia, són poc conegudes socialment i, molt sovint,
invisibilitzades en l’ensenyament de la ciència.
«Mujeres que cambiaron el mundo» és una exposició cedida pel Parc
Científic de Barcelona- UB i elaborada a través del projecte “Ciència i
Tecnologia en Femení”, amb l’Associació de Parcs Científics i
Tecnològics d'Espanya, que mostra la trajectòria de dinou de les
dones científiques i tecnòlogues més cèlebres de la nostra història:
des de pioneres com Marie Curie fins a investigadores que
desenvolupen projectes en l’actualitat com Anna Veiga.
«Dones i física» és un projecte de l’Institut de Ciències del Cosmos
de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Societat
Catalana de Física de l’Institut d’Estudis Catalans, que proposa un
recorregut singular per la història de la física centrant-se en les
aportacions i vivències de tretze físiques que, malgrat haver
protagonitzat avenços científics molt importants, en molts casos
encara són grans desconegudes.
«De gran, vull ser científica!», com ho han estat elles.
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De dilluns a divendres 9 a 21 h. Entrada lliure

