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Benvolguts i benvolgudes alumnes de la classe Científics i científiques de l'Univers de l' Institut Escola La 
Tordera, 
 
 
Em dic Gemma Marfany i soc investigadora de la Universitat de Barcelona. Us escric per agrair-vos, en 
nom de la Universitat, la participació en l’acció «De nenes a científiques».  
 
Com ja sabeu, cada 11 de febrer se celebra a tot el món el Dia internacional de la dona i la nena en la 
ciència. Aquest any hem volgut donar visibilitat a les dones científiques i promocionar la recerca entre les 
nenes i les noies. No són objectius senzills —per assolir-los cal temps, esforç, feina i, sobretot, bones 
idees—, però amb les vostres propostes i la vostra implicació segurament el camí serà més fàcil. 
 
Les vostres frases inspiradores, vídeos, àudios, dibuixos i imatges són espurnes que ens encoratgen per 
continuar lluitant perquè cap nena no descarti la recerca com a futura professió. Com molts de vosaltres 
dieu, no hi ha feines d’homes ni de dones. La ciència és de tothom i per a tothom. Vosaltres sou el futur de 
la recerca, de manera que la feina que heu fet a l’escola tot parlant del món de la investigació i de la 
universitat és molt rellevant. 
 
Moltes gràcies per haver dedicat una part del vostre temps a pensar solucions perquè nois i noies tinguin 
les mateixes oportunitats per treballar fent recerca. Felicitats per la feina feta!  
 
Restem a la vostra disposició per continuar treballant plegats. Potser algun dia vindreu a estudiar i a 
treballar a la UB, una universitat que és oberta a tothom. 
 
Cordialment, 
 
  

 Dra. Gemma Marfany Nadal 
Delegada del rector per a la divulgació científica 
Catedràtica del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística 
Facultat de Biologia 
Universitat de Barcelona 
 

 


