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El dia 11 de febrer es celebra el Dia Internacional de les dones i les Nenes 
en la ciència. L’ONU va declarar aquest dia amb l’objectiu de promoure 
la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones i les nenes en 
l’educació, la capacitació, l’ocupació i els processos de presa de decisions 
en la ciència i la tecnologia i limitar tota mena de discriminació contra les 
dones en les esferes de l’educació i el mercat de treball.

Aquest esdeveniment forma part del l’Objectiu de Desenvolupament Sos-
tenible número 5 de l’Agenda 2030, que té com a missió aconseguir la 
igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes. 

La ciutat es vol sumar a aquest objectiu, celebrant la IV edició de la Set-
mana de la Dona i la Nena en la Ciència.

Al llarg d’aquests dies s’han organitzat taules rodones, conferències i ta-
llers en diversos espais públics i municipals que pretenen fomentar la ma-
jor participació de les dones i les nenes i reconèixer-ne els èxits i la seva 
contribució al llarg de la història.

Us convidem a sumar-vos-hi! I, entre tots i totes, continuar fent de Girona 
un model de ciutat justa, equitativa i inclusiva.

Pàgina web de la setmana 

Pàgina web de la setmana
web.girona.cat/promocio/setmanadonaciencia/2023



Setmana de 
la Dona i la 
Nena en la 
Ciència 2023
11 de febrer, 
Dia Internacional 
de la Dona i la 
Nena en la Ciència



Del dilluns 6 fins 
al dissabte 11
Exposició Científiques catalanes 
2.0.
L’exposició “Científiques catalanes 2.0”, 
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 cièn-
cies 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 cientí-
fiques del nostre entorn més proper, el 
territori català.

L’exposició compta amb 24 investiga-
dores punteres de diverses disciplines 
STEAM i de la divulgació científica i 
mostra la seva exitosa trajectòria profes-
sional i les seves motivacions.

Per donar suport a l’exposició, s’ha creat 
un joc en línia per animar als jugadors/
es a resoldre problemes i respondre 
preguntes basades en els panells de 
l’exposició. Posa’t a prova:

https://www.accc.cat/2020/09/30/ju-
ga-i-posa-a-prova-tot-el-que-saps-de-le-
xposicio-cientifiques-catalanes-2-0/

L’exposició estarà disponible durant tot 
el mes de febrer.

Adreçat a tots els públics

Lloc: Biblioteca Carles Rahola
Horari: consulta els horaris de la biblio-
teca
Entitat col·laboradora: exposició cedida 
pel Grup de Perspectiva de Gènere de 
l’Associació catalana de comunicació 
científica

Biblioteques
Biblioteques de Girona, amb l’objectiu de 
combatre l’efecte Matilde, promoure la 
igualtat de gènere i impulsar les vocacions 
científiques i tecnològiques, durant aquesta 
setmana faran un recull de llibres i mate-
rials audiovisuals per visibilitzar les grans 
aportacions de les dones en l’àmbit de les 
STEM al llarg de la història.
Adreçat a tots els públics

Lloc: Biblioteques de Girona
Horari: consulta els horaris habituals de la 
teva biblioteca



Dimarts 7 
Trencant barreres: Claus per ser 
una dona STEM!
Taula rodona
4 dones STEM reflexionaran sobre les fites 
assolides i els reptes pendents de la dona 
en l’àmbit científic i tècnic i proposaran 
solucions a la manca de talent femení en 
aquests disciplines. 

• Sílvia Osuna Oliveras, investigadora 
ICREA en el camp de la química computa-
cional de l’IQCC de la UdG.

• Clàudia Carabellido Noguer, graduada 
en Tecnologies industrial. Enginyera de 
Lean Manufacturing a Louis Vuitton.    

• Georgina Comas, química i enginyera de 
materials. CEO de TMComas, cofundadora 
de Comastech. 

• Mei Calm Puig, professora titular i in-
vestigadora en el camp de la matemàtica 
aplicada de l’IIiA de la UdG.

Modera: Sílvia Simon Rabasseda, doctora 
en química i membre del grup d’investi-
gació DIMOCAT de l’Institut de Química 
Computacional i Catàlisi de la Universitat 
de Girona.

Lloc: Biblioteca Carles Rahola
Horari: de 18.00 a 19.00h
Hi col·labora: Patronat de l’Escola Politècni-
ca (Universitat de Girona); Associació Catala-
na de Comunicació Científica (ACCC).



Dimecres 8
Jo també puc
Contes a favor de la igualtat 
d’oportunitats
En aquesta sessió esperonem els nens 
i nenes a perseguir els seus somnis 
com fan les protagonistes dels contes 
explicats, que poden arribar a veure’ls 
complerts.

Jo també puc! Com tu! Sempre que ho 
vulguem de veritat.

A càrrec de Pepa Contes

Adreçat a famílies i infants a partir de 5 
anys

Lloc: Biblioteca Just M. Casero
Horari: 17.30h 
A càrrec de: Biblioteques de Girona 

Emprendre en femení en el sector 
STEM
Taula rodona
4 emprenedores de l’àmbit STEM reivindi-
caran el talent de les dones per la crea-
ció i consolidació d’empreses i posaran 
en valor el lideratge femení.

• Laura Bagué Vilà, directora i co-funda-
dora d’ Ohana Salut integrativa 

• Estel Mallorquí Ayach, emprenedora i 
fundadora de Biwel

• Mariona Serra Pagès, CEO i co-funda-
dora de GoodGut

• Diana Ballart Cerdán, CEO i co-funda-
dora d’ Smart Lollipop

Modera: Sílvia Planella Oriol, enginyera 
mecànica i arquitecta tècnica i directora 
del projecte ENGINY-era.  

Lloc: Centre cultural La Mercè (Sala 
polivalent)
Horari: de 10 a 11:30h
Hi col·labora: AENTEG (Associació d’Em-
preses de Noves Tecnologies de Girona) 



Dijous 9 
STEM en pantalla
Pel·lícula El viatge de Jane, de 
Lorenz Knauer
Presentació a càrrec d’Olga Feliu, prima-
tòloga, co-fundadora i directora general 
de Fundació MONA.

La doctora Jane Goodall, una prestigiosa 
primatòloga i naturalista, va renunciar 
a la seva carrera científica per dedicar 
el seu temps i les seves energies a una 
missió: salvar el nostre planeta. Aques-
ta dona extraordinària ens mostra la 
seva vida a Àfrica, rodejada dels seus 
estimats ximpanzés i ens porta paraules 
d’esperança per a les generacions futu-
res. Durada: 106 min

Apte per a tots els públics

Entrada gratuïta. Aforament limitat

Lloc: Cinema Truffaut
Horari: 19.00 h
Hi col·labora: Fundació Mona

Divendres 10 
Orientació laboral amb perspec-
tiva de gènere

Jornada en línia 
Sessió adreçada a professionals de 
l’orientació laboral i educativa per sensi-
bilitzar en la importància de la igualtat 
de gènere en les orientacions laborals, 
ajudar a trencar estereotips sexistes i 
incentivar la perspectiva de gènere així 
com adquirir eines i recursos per promou-
re les vocacions científiques i tècniques, 
sobretot entre les persones joves.

Lloc: en línia
Horari: de 12.00 a 14.00 h
A càrrec de: Blanca Moreno, sociòloga i 
comunicadora, especialitzada en igualtat 
de gènere i directora de la Consultoria MiT

Inicia’t a la programació amb 
Scratch 
Taller de programació per a nens 
i nenes
Taller per introduir-se en el món de la 
programació per blocs amb Scratch, 
una de les plataformes més conegudes 
per a realitzar jocs i animacions.  Tot un 
laboratori d’experimentació per aprendre 
i entrenar el pensament computacional!

Adreçat a nens i nenes, a partir de 6 anys

Lloc: Punt TIC. Servei Municipal d’Ocupació
Horari: de 17.30 a 18.30h
Edat: de 8 a 12 anys
A càrrec de: Femme Inline- Comunitat de 
dones digitals



Dissabte 11
STEMLab
ESPAI PER INICIAR-SE I DIVER-
TIR-SE EN EL MÓN DE LES STEM 
DIRIGIT A NENES I NENS

L’activitat consisteix en la realització de 

4 tallers de 30 minuts cadascun relacio-

nats amb una de les disciplines STEM: 

Ciència, Tecnologia, Enginyera, Arqui-

tectura i Matemàtiques. Els nens i nenes 

inscrits a l’activitat podran participar per 

tots els tallers. 

A més d’apassionar-nos per la ciència 

i la tècnica, descobrirem algunes de 

les contribucions que han fet les dones 

en aquestes disciplines al llarg de la 

història!

Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys.

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau

Horari: de 10:30 a 12:30h.

A càrrec de: ENGINY-era

Entitats col·laboradores:

Inscripcions a la web:
web.girona.cat/promocio/
setmanadonaciencia/2023




