Marianne North
botànica
Va néixer al 1830 a
Hasting, Anglaterra.

Va fer centenars de
dibuixos
descrivint plantes i va
descobrir algunes
especies que van ser
anomenades amb el
seu nom i com l'Areca
Northiana

Va ser una prolífica biòloga
i artista botànica que
va viatjar arreu del món
dibuixant la flora de tots els
països que visitava:Australia,
Canadà, Estats Units, Jamaica,
California, Japó i Sri Lanka

CAROLINE HERSCHEL
Astrònoma
BIOGRAFIA

Caroline Lucretia Herschel va
néixer el 16 de març de 1750 a
Hannover, Alemanya. Va néixer
en una família nombrosa de
músics i no va rebre una
educació formal. Quan el seu
germà William va abandonar la
música y va començar a estudiar
astronomia, ella va fer el mateix.
Així va començar la carrera de
Caroline, sota les directrius del
seu germà que finalment la van
portar a formar-se per sí
mateixa.

CONTRIBUCIONS A L'ASTRONOMIA
En l' any 1783 Caroline Herschel va descubrir tres
noves nebuloses. Entre els anys 1786 i 1797, va
arribar a descubrir vuit cometes, dels quals sis
porten el seu nom. Ha mantingut el rècord com la
única dona que va descubrir més cometes.

EMMYMANOETHER
TEMÀTICA
VIDA PERSONAL
Va néixer el 23 de març de 1882 a Erlangen
(Alemanya). Va ser la gran de quatre germans
d'una família jueva. Educada com totes les
nenes però va crèixer en un ambient científic.
Al principi va ser professora d'anglès i francès,
però més tard es va especialitzar en les
matemàtiques i va aconseguir un doctorat. A
partir d'aquest moment va ser reconeguda per
la seva aportació sobre l'àlgebra abstracta.

CONTRIBUCIONS
Va aportar grans teories sobre l'àlgebra,
també, sobre la física, va inventar el
teorema de Noether, que tracta sobre la
forma que una llei física agafa respecte a
les transformacions i la llei de conservació
d'una magnitud física .
Va forma part del cercle matemàtic de
Palerm, va estar invitada a unes
conferències d'una Universitat, però van
ser cancelades pels prejudicis. Però tot i així
va escriure 45 treballs d'investigació i va
dedicar-se a l'educació.

Va morir el 14 dꞌabril de 1935

Irène Joliot-Curie

Física i química
Biografia
Va nèixer el 12 de
stembre de 1897 (Paris,
França). Filla de Pierre
Curie i Marie Curie. Va
ser física i química,
empesa a la ciència
gràcies a la seva mare. Va
morir el 17 de març de
1956

Obra
Amb el seu marit, es va
encaminar al camp de la
física nuclear. Buscant
l'estructura dels atoms i
la projecció del nucli.

Recerca
científica
A l'any 1935 Irène i el seu
marit van guanyar el
Premi Nobel de Química
pels seus treballs en els
nous elements
radioactius.

JOSEFINA CASTELLVÍ
Oceanógrafa i biòloga marina

FRED –GEL - NEU – ICEBERGS – PINGÜINS – L’ANTÀRTIDA

VIDA PERSONAL
Va néixer a Barcelona l’any 1935. El
seu pare era metge i la va aficionar
a la biologia. A Espanya ningú
estudiava la flora bacteriana
marina i va haver de marxar a
França. Quan va tornar es va
llicenciar en Ciències Biològiques a
la Universitat de Barcelona.

CONTRIBUCIONS A LA
CIÈNCIA
Va estudiar les bactèries en
condicions extremes i per això va
viatjar al Pol Sud 11 vegades i va
ser la primera dona i la primera
oceanògrafa que va dirigir una
base científica a l’Antàrtida. Ha
publicat més de 70 treballs
científics i ha participat en 36
campanyes oceanogràfiques.

CURIOSITATS
Va començar quan quasi ningú feia oceanografia a Espanya i menys
les dones perquè es pensava que les dones no estaven preparades
físicament per aguantar les condicions extremes de fred que hi
havia a l’Antàrtida. Ella pensa que els llocs no són per homes ni per
dones, són per als essers humans que aconsegueixen adaptar-se.
Entre molts premis, ha rebut la Medalla d’Or al Mèrit Científic de
l’Ajuntament de Barcelona i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya.

KATHERINE
JOHNSON
MATEMÀTICA I CIENTÍFICA ESPACIAL
BIOGRAFIA
Va néixer el 1918 a Virginia,els seus pares van
oferir una bona educació als seus germans i a
ella. Katherine des de molt petita ja mostrava un
gran interès per les matemàtiques. Als 15 anys
va ingressar a la Universitat Estatal de Virgínia.
Més tard va adquirir un lloc de treball a la
NACA(predecesora de la NASA) on va fer grans
contribucions. La seva defunció es va produir el
24 de febrer d’aquest any (2020) a l’edat de 101
anys.
CONTRIBUCIONS A LA CIÈNCIA
Va calcular la trajectòria del vol espacial d’Alan
Shepard, el primer nord-americà en viatjar a
l’espai (1962), també va calcular la finestra de
llançament del Projecte Mercury (1961), quan la
NASA va començar a utilitzar ordinadors per
calcular l’òrbita de John Glenn al voltant de la
terra, ella es va encarregar de verificar els
resultats. Va calcular la trajectòria de vol de
l’Apol·lo 11 cap a la Lluna. El 1970, va treballar en
la missió del Apol·lo 13, després de ser avortada
va ajudar a la tripulació a tornar fora de perill a la
Terra.

LISA RANDALL
FÍSICA

Va nèixer a Nova York el 18 de juny de 1962.Va aconseguir
un premi de joves científics amb només 18 anys. Es va
llicenciar en Física a la Universitat de Harvard al 1983;
quatre anys més tard es va doctorar en Física de partícules.
Ha treballat en diversos models de teoria de cordes que
tracten d’explicar el funcionament intern de l’Univers.
La seva aportació més coneguda en aquest camp és el model
de Randall-Sundrum. Ha escrit diferents llibres sobre divulgació científica.

Ha estat la primera dona en ocupar
un lloc de treball al Departament de
Física de la Universitat de Princeton
i la primera dona Física Teòrica al
MIT i a la Univeritat de Harvard.

Astrònoma

Maria Winkelmann va néixer al 1670 a
Panitzsch i va morir a Berlín el 1720. El
seu pare la va educar fins que va morir
i després ella es va quedar amb el seu
oncle. Es va casar amb Gottfried Kirch
amb qui va estar fent observacions
astronòmiques per crear calendaris.
Es van traslladar a Berlín per la
construcció d'un nou observatori i un
dia observant el cel amb el seu marit
va descobrir el cometa 1702. Quan va
morir el seu marit va demanar el seu
lloc d'astrònom però al final va acabar
d'ajudant de Christfried amb les seves
filles.

Va ser una astrònoma alemanya que va publicar varis
calendaris i va ser la primera dona que va descobrir un
cometa. Va ser un de les primeres científiques
reconegudes.

TU YOUYOU
científica, química i metge

VA NÈIXER A NINGBÓ,
REPÚBLICA DE XINA EL 30 DE
DESEMBRE DE 1930, I
ACTUALMENT, TÉ 89 ANYS.
Es va formar a una escola de farmacologia en Beijing ,
després es va fer investigadora a la Acadèmia de Medicina
Tradicional de China.
És coneguda per descobrir la artemisinina, degut a la seva
investigació va rebre dos premis: Premi Albert Lasker (2011)
i Premi Nobel (2015).

LA ARTEMISININ
ÉS UTILITZAD
PER A TRACTAR L
MALÀRI
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PRIMERA DONA AFROAMERICANA
EN SER AVIADORA
ESTADOUNIDENCA

COLEMAN

VA NÉIXER A ATLANTA, TEXES I VA
COMENÇAR A TREBALLAR ALS CAMPS DE
COTÓ ALS 13 ANYS. MÉS TARD VA
INGRESSAT A LA LANGSTON UNIVERSITY.
VA MORIR EN UN ACCIDENT AMB LA SEVA
AVIONETA EL 30 DꞋABRIL DEL 1926

HIPATIA DE ALEJANDRIA
Olga i Habel

Va néixer al segle IV a una ciutat
Egípcia
(Alexandria). La filòsofa i astronoma
va ser brutalment assassinada per un
grup de cristians al març de 415 d.C.

Va estudiar matemàtiques, filosofia, astronomia i música, al cap
de vint anys va ensenyar aquests coneixements al Museu
d’Alexandria.
Va ser la primera dona astronma.
La seva influencia va ser immensa, també en els altres camps com
la medicina i la
filosofia. Va escriure tractats sobre matemàtiques i astronomia.
També va millorar i construir instruments astronòmics com:

L´astrolabi és un instrument
astronòmic molt antic que servia per
veure la distancia i la posició de les
estrelles

També va descobir el
plansferi una part del món
en el qual hi havia moltes
estrelles

ADA

LOVELACE
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Augusta Ada King, condesa
de Lovelace va nèixer el 10 de
Desembre del 1815, a Londres
i va morir el 27 de Novembre
del 1852, amb 36 anys.
Era una matemàtica,
informática teòrica, escriptora
británica, programadora,
poeta, inventora, traductora,
escriptora i enginyera

APORTACIÓ A LA CIÈNCIA O A LA TÈCNICA
Aquesta dona és important perquè es considerada la primera
programadora en la història de la informàtica. Va descobrir
que,mitjançant una sèrie de símbols i normes matemàtiques es
podien calcular grans sèries de nombres. Ada Lovelace va començar
a estudiar a la Universitat de Londres, tutelada per August Morgan,
el primer profesor de matemàtiques de la institució. Els estudis de
Ada Lovelace en matemàtiques i ciència li van permetre deduir i
preveure la capacitat dels ordinadors per anar més enllà dels
simples calculs numèrics.
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Margaret E. Knight és una inventora nordamericana. Vanèixer el 14 de febrer de
1839 i va morir el 12 d'octubre 1914. Li van
posar el nom de la inventora més famosa
del s. XIX. És molt coneguda per haver
inventat la bossa de paper de fons pla.

La Margaret va deixar d'anar a l'escola molt aviat per
treballar en una fàbrica de cotó. Un dia va ser
testimoni d'un accident que va causar la mort d'un
treballador per culpa d'un error a la màquina. Va
crear un disseny per millorar-la però mai es va dur a
terme.
Més tard, Columbia Paper Bag Company. Mentres
treballava allà , va pensar que seria més fàcil
empacar coses amb bosses de fons pla. Llavors, va
inventar i crear un plànol d'una màquina que creii
bosses de paper de dons pla. Com que el seu invent
va tenir tant d'exit va crear la seva pròpia compania:
Eastern Paper Bag Co.

Primera dona que rep un patent
dels Estats Units
Fortuna:

257

VIDA PERSONAL
Amalie Emmy Noether, de procedència
alemanya, va néixer el 23 de març de
1882. Provenia d’una família de grans
matemàtics jueus, amb una vocació
innata per les matemàtiques. Va
estudiar diverses llengües i l’inquietaven
molt diferents arrels artístiques. Fou
una de les grans ments matemàtiques
del segle XX i es considerada la mare
de l’àlgebra abstracta.

CONTRIBUCIONS
Els seus treballs van obrir camins que van
marcar la trajectòria de les matemàtiques
contemporànies. Els seus anàlisis de
simetries apareixen en la teoria de la
relativitat que va permetre entendre i
resoldre els problemes de la conservació
de l’energia de la teoria de la relativitat
d’Einstein.

PER SI NO HO SABIES
Però no tan sols va ser rebutjada pel seu
gènere sinó també per formar part de la
comunitat jueva ja que el govern Nazi no li
va permetre fer classes arreu del
territori. Tret que va provocar que
marxés als Estats Units. Mai se li va
atorgar la possibilitat d’adquirir un lloc de
treball digne a la universitat ni tan sols ser
membre del Consell d’aquesta, per un únic
motiu, ser una dona.

EMMY NOETHER

Anna Atkins
Botànica i Fotografa

Va néixer a Tonbridg, Anglaterra, el 1799 i va
morir el 1871. El seu pare era científic i la va
animar a estudiar i sempre la va recolzar.
El seus camps d’estudi van ser la botànica i la
fotografia. Va inventar el primer llibre il.lustrat
amb imatges fotogràfiques i va elaborar bastants
herbaris.
Aquesta dona és molt important perquè se la
considera la primera persona que va publicar un
llibre il.lustrat amb imatges fotogràfiques.
Per aquests motius es una de les persones
menys famoses i més importants de la història.

Annie Jump
Cannon
Astrònoma

Aportació a la
ciència

Va descobrir més de 300
estrelles variables! Va

col.laborar en la preparació
del catàleg estelar Henry
Drapes, que buscaba
registrar, catalogar i
classificar els espectres de
totes les estrelles fins una
magnitud visual de 9. Poc
després va començar a fer
modificacions sobre el
sistema de classificació
d'estrelles.
Va publicar el seu primer
catàleg l'any 1901, "La
classificació espectral de
Harvard" que va ser
fonamental per a l'actual

·

classificació estel lar.

Personal

Va néixer el 1863 a Dover,
Delaware, Estats Units. La
seva mare, Mary Cannon, va
ser qui la va estimular a
estudiar

astronomia. Va anar

al Wellesey Collage, on va
estudiar física i astronomia, i
després va començar a
treballar de professora junior
de física, mentre seguia
estudiant astronomia al
Radcliffe Collage.

Caroline
Lucretia
Herschel
Va neixer a Hannover en
el 1750 i va morir el 1848

Va ajudar a construir telescopis, va estudiar
sistemes binaris i va classificar un nombre forsa
important d'estrelles. Amb el seu germà William
Herschel van fer la recerca al Regne Unit.

Va ser nombrada membre honorari de la Reial
Societat Astronòmica britànica i va rebre la
Madalle d'Or de Ciències del rei de Prússia.bulo
Va descobrir vuit cometes, tres nebuloses i va
escriure dos catàlegs astronòmics.
Va ser una famosa cantant d'oratoris.
Va estudiar Astronòmia.

Laia Clos i
Mariona Agustí

Cecilia Payne-Gaposchkin
Astrònoma

Va nèixer al 1900 a WendoverVa néixer el 1900
a Wendover (Regne Unit) i va morir a l’edat de
79 anys a Massachusetts (Estats Units) .
Va estudiar a la Universitat de Harvard.Va ser
una astrónoma important perquè va descobrir
que les estrelles, entre elles el Sol, estan
compostes d’hidrogen i heli.La seva exposició
va ser anomenada <la tesi de doctorat més
brillant mai escrita en astronòmia>. A més del
nostr Sol, també va estudiar estrelles variables,
fent més d’un milió de fotografies amb el seu
equip. Va ser la primera astrònoma reconeguda.

Dian Fossey
zoòloga
La Dian Fossey va ser una de les zoòlogues més
importants del món, i és famosa per treballar amb
goril·les. Ella viatjava a Àfrica per estudiar els gorilles, el seu comportament i el seu hàbitat.

Biografia
Neixament: 16 gener 1932
San Francisco
Mort: 26 desembre 1985
Treball: zoòloga
Causa de la mort: Assessinada
El 27 de desembre de 1985, van trobar morta a Dian Fossey en la
seva cabana de el Centre d'Investigació Karisoke, a les muntanyes
Virunga, de Rwanda. Algú havia obert un esvoranc a la paret i
l'havia apunyalat brutalment. Suspiten que la havien assesinat
perque no volien que denfenses la selva ni els goril.les.

LA DIAN FOSSEY SALVAVA I CUIDAVA GORIL.LES
QUE NO TENIEN PARES PERQUE ELS CAÇADORS ELS
MATAVEN. TAMBÉ VA FER "AMICS" AMB DOS
GORIL.LES, EL PUCKER PUSS I COCO QUE TENIA 16
MESOS. QUE NO TENIA PARES.

ELISABETH GOULD
il.lustradora científica

Va néixer el 1804 a Anglaterra i va ser una artista i li.lustradora de
natura.
Va aprendre dibuix i botànica des de petita, i més tard es va casar am
un naturalista molt important que es deia John Gould. Va realtizar
moltes il.lustracions i litografies pels treballs ornitològics ( sobre ocell
del seu marit.
Entre altres, va realitzar les làmines il.lustrades per el llibre de Charle
Darwin "El viaje del Beagle" i per l'estudi en 7 volums de " Els ocells
d'Autràlia" de John Gould.

ELLIE KNAGGS
CRISTAL-LÒGROFA I QUÍMICA

Ellie Knaggs va ser una cristal-lògrofa i
química anglesa que va contribuir a al
desenvolupament de la cristal·lografia de
raigs X i les seves aplicacions per a la
determinació d’estructures de compostos
de carboni. Va neixer a Sud Àfrica pero va
viure part de la seva vida a Inglaterra.

www.reallygreatsite.com

BARBARA MCCLINTOCK
Biòloga

BIOGRAFIA
Barbara McClintock va néixer el 16 de juny de 1902 als Estats
Units i va morir el 3 de setembre de 1992. Va ser una científica
especialitzada en citogenètica que va aconseguir un Premi Nobel.
Es va treure el doctorat de Botànica el 1927 a la universitat de
Cornell. Allà va dirigir un grup de citogenètica al llarg de tota la
seva carrera.
APORTACIÓ A LA CIÈNCIA
Aquesta dona es va fer famosa perque va descobrir el procés
de transposició dels elements del genoma humà i ho va utilitzar
per explicar com els gens determinen certes característiques
físiques.

padlet.com/lidiagallego/jgcjh3nvxb1yp5s5

Gertrude Belle Elion
Bioquímica i Farmacólaga (Projecte fet per Júlia Figa i Lídia Gallego)
LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 11:57

JULIA FIGA 04 DE DESEMBRE DE 2020 10:48

CRÈDITS DEL PROJECTE:

Va conseguir la licenciatura de forma gratuita gràcies al seu bon
expedient acadèmic.

Diapositives - Lídia Gallego / Informació - Júlia Figa
LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 12:23
LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 12:24

Una mica més d'ella:
Va néixer el 1912, a la ciutat de New York, i va morir el 1999.

A qué es dedicava?
Va ser bióloga, química, bioquímica, farmacólaga, farmacéutia,
professora i metgesa.

LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 12:23

Qué va fer?
Va descobrir el Purinethol, la primera droga funemental en el
tractament de leucémia.
Va desarotllar quaranta-cinc trataments per combatre el cáncer.

LIDIA GALLEGO 04 DE DESEMBRE DE 2020 10:46

La seva família:
Filla d'inmmigrants jueus de Lituania. El seu avi, va morír qüan
ella tan sols tenía quinze anys.

LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 12:23

Cóm va estudiar?
Per la mort del seu avi, va motivar-se a estudiar química en el
Hunter College.

LIDIA GALLEGO 02 DE DESEMBRE DE 2020 12:23

Era membre de...
-L'academia estatunidense de les arts i les ciències.
-L'academia nacional de medicina.
-L'associació estatunidense per l'avanç de la ciència.
-L'academia nacional de ciències dels Estats Units.
-Royal Society (La Real Societat de Londres per l'avanç de les
ciències naturals).

HIPÀTIA
d'ALEXANDRIA
Astrònoma

Hipàtia d’Alexandria va néixer a Egipte al c. 360 i va morir a causa d'un
assassinat als 45 o 60 anys per "un escorxament” (és arrencar la pell del
cos), quan un grup de cristians exaltats la va matar amb extrema
crueltat l’any 415, perquè deien que el que ella ensenyava anava en
contra de la religió.
Va ser Filòsofa i mestra a Grècia, i va destacar en els camps de les
matemàtiques i l'astronomia. Hipàtia d'Alexandria és una de les
primeres persones científiques de les que tenim referència.
Va desenvolupar un aparell per destil·lar aigua i un altre per mesurar el
nivell de l’aigua i un hidròmetre per mesurar la gravetat específica.

"Hi havia una dona a Alexandria que es deia Hipàtia, filla de el filòsof
Teó, que va aconseguir tals abastos en literatura i ciència, que va
sobrepassar en molt a tots els filòsofs del seu propi temps."

JOCELYN
BELL
ASTROFÍSICA
Susan Jocelyn Bell Burnell és l'astrofísica
britànica nascuda el 1943, a Belfast, Irlanda del
Nord. Descoberta a partir del primer programa
de ràdio d'un púlsar que el seu descobriment
forma va part de la seva pròpia tesi. No obstant
això, el reconeixement d'aquest descobriment
va ser per Antony Hewish, el seu tutor, que va ser
guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1974.
Aquest acte injust, que tot i que com ja hem vist
no és res de nou, va ser qüestionat durant anys,
sent fins avui una qüestió de controvèrsia.

L'article que anunciava el descobriment dels púlsars tenia cinc
autors. El supervisor de tesis de Bell Antony Hewish, 6 7 va ser
llistat primer, Bell segon. Hewish va rebre el Premi Nobel,
juntament amb l'astrònom Martin Ryle.8 Molts astrònoms
prominents van criticar l'omissió de Bell, incloent-hi Sir Fred
Hoyle.9 El 1977, Bell Burnell va rebutjar aquesta controvèrsia,
dient: "Crec que degradaria els Premis Nobel si fossin atorgats
als estudiants de recerca, excepte en casos molt excepcionals, i
no crec que aquest sigui un d'ells."10 La Reial Acadèmia Sueca
de Ciències , en la seva nota de premsa anunciant el Premi
Nobel de Física de 1974
― SAM KEEN

LES TREMENTINAIRES
Remeieres
Eren dones sàvies, dones sanadores, dones
valentes i decidides, dones que anaven per
tot Catalunya venent les medicines naturals
que preparaven amb les plantes que
recol.lectaven al seu entorn.

Vivien a la vall de Vansa i Tuixent, a la comarca
del Berguedà.
Des de mitjans del s.XIX, i fins ben entrat el s.XX,
van recórrer camins, valls, muntanyes i corriols
per portar a tot arreu on podien els seus remeis.

MARIANNE NORTH
BOTÀNICA I PINTORA

temas.

BIOGRAFIA:
Va néixer el 1830 i va morir el 1890 a Anglaterra.
El seu somni era ser cantant però va acabar sent
botànica i pintora. Ella dibuixava paisatges i plantes
de tots els llocs del món on va estar: Canadà, Estats
Units, Brasil, Jamaica...
Tota la seva obra està
exposada a un museu increïble
al Jardí Botànic de London.

MARIE BOIVIN
ginecòloga

Va néixer el 1773, i va morir el 1841. Estudiosa i
escriptora en el camp de l'obstetricia. És
considerada una de las dones més importants en
medicina del segle XIX.
Boivin va inventar un nou pelvímetre i un espècul
vaginal.
Els manuals medics que va escriure van ser
traduits a diferents idiomes i utilitzats durant 150
anys.
Quan el seu marit va
morir, va anar a viure a
París i va a començar a
treballar de metge a un
hospital militar.va
començar ha fer
trataments cirurgics.i va
descobrir nous tipos de
sangrat. És una de les
primeres a utilitzar
estetoscopi per escoltar el
cor fetal.

Mary Anning
Paleontòloga

Amaru i Anuar

Mary Anning va neixer el 21 de
maig del 1799 a Lyme Regis i va
morir el 9 de març del 1847 a
Lyme Regis, per causa de càncer
de mama als 47 anys.
Des de petita, recollia fossils on
vivia, per vendre'ls com a reclam
turístic i ajudar a mentenir la
seva familia.
En fer-se gran es va fer
paleontòloga, en aquell temps va trobar el primer esquelet complet
d'Ictiosaure, entre altres dos esquelets
de dinosaures.
Va ajudar a explicar l'extinció d'aquelles fascinants criatures, això va
fer que es posicionés entre els millors cientifics de l'època.

Rachel Carson
No te conformes con recibir la
coçjuhdfuefwgefge

RACHEL

LOUISE

CARSON

RACHEL CARSON VA SER UNA BIÓLOGA MARINA I
CONSERVACIONISTA
ESTADOUNIDENSE
VA COMENÇAR LA SEVA CARRERA COM LIMNOLOGA
EN EL U.S BUREAU OF FISHERIES ES VA DEDICAR A
SER ESCRITORA NATURALISTA.
LA SEVA OBRA THE SEA AROUND US VA SER MOLT
ELOGIADA Y VA SUPOSAR UN GRAN EXIT EN
VENTAS. PER AQUESTA OBRA EL NATIONAL BOOK
AWARD A FINALS DELS ANYS 1950 CARSON VA
CAMBIAR LA SEVA ATENCIÓ CAP A LA
CONSERVACIÓ. ESPECIALMENT CAP ELS
PROBLEMES QUE ELLA CONSIDERAVA, QUE EREN
CAUSATS PER ELS USOS DE PESTICIDES
SINTETICS.EL RESULTAT VA SER EL LLIBRE
PRIMAVERA SILENCIOSA (1962)
CARSON VA MORIR DE CÀNCER DE MAMA ALS 56
ANYS.

Sylvia
Earle

Biòloga marina, i protectora marin

Va neixer new Jersey el 1935. Va estudiar
a la universitat de Petit Petesburg i deprés
de dos anys més tard, va obtenir un títol
de batxiller en ciències. va començar a
adoctorar-se en física a la Univesitat de
Duke la ciéncia de l'estudi de les algues.
Va formar part de la expedició
dels fons marins de la illas
Seychelles. Va ser la primera
persona en caminar al fons del
mar a 400 metres de fundaria.
Al haver siguta la primara noia
en dirigir la NOAA una de les
prestigiosses institucions del
món per l'estudia del ocea. VA
abandonar publiper la falta
d'interes del govern de la
EE.UU.
Sylvia té 83 nys, ha passat més
de 7.000 horas sota el mr .
esta lluitant per salvar el mar!

CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL

astrònoma

Va néixer el1750 a Hanover (Alemanya), era la
germana del famós astrònom William Herschel,
descobridor del planeta Urà, i li feia de secretària i
l'ajudava en els seus estudis.
Està considerada com la primera astrònoma
remunerada de la que es te consciència.

Matemàtica dotada, realitzava càlculs
a partir de las observacions del seu germà, y
polia els miralls dels seus telescòpics
amb gran habilitat.
Va descobrir 8 cometes i va ser
l'encarregada
d'elaborar un catàleg de nebuloses y cúmuls
estel·lars.

WANG ZHENYI
ASTRÒNOMA

Va néixer al 1768 i va morir al 1797, a China .Va estudiar els eclipses
lunars, investigant models que construïa al jardí de casa seva. Va
escriure dotze llibres sobre astronomia i matemàtiques. Entre aquests
cal destacar “Algunes observacions sobre les formes i les figures”.
L'any 1994 la Unió Astronòmica Internacional va donar al seu nom a
cràter de Venus.
També va descriure el Cosmos i la relació que hi té la Terra. En l'afany
per explicar coses fins llavors inexplicables, va aconseguir provar com
es produien els equinoccis. També va realitzar estudis sobre la lluna i
els planetes, sobre el número d'estrelles i la direcció de rotació del sol.

Wang Zhenyi era conscient que era una dona privilegiada, pensava
que el coneixement havia d'arribar a dones i homes per igualo

Tu Youyou

Tu Youyou és una científica, mèdica i
química farmacèutica xinesa, coneguda
per descobrir l'artemisinina , utilitzada
per tractar la malària. Per les seves
investigacions en 2015 va rebre el Premi
Nobel en Medicina.

ELIZABETH
BLACKBURN
BIÓLOGA MOLECULAR
Elizabeth Helen Blackburn és una
metgessa i bioquímica amb doble
nacionalitat australiana i estatunidenca,
actualment membre de la FRS. Elizabeth
va néixer a Hobart, Tasmania, al 26 de
novembre de 1948, formant part d'una
família de metges i geòlegs. Va viure a
diferents parts d'Austràlia, va estudiar
secundària a la prestigiosa Broadland
House Girls i va anar a la Universitat per
estudiar bioquímica, on va treballar en el laboratori del seu mestre
Franck Hird. Més tard es va doctorar en Biologia Molecular en la
Universitat de Cambridge a Anglaterra.

Elizabeth va guanyar un Premi Nobel de
Medicina el 2009 per descobrir la telomerasa,
un enzim que allarga els telòmers (els
extrems dels cromosomes) i influeixen
directament en la vida de les cèl·lules. Les
seves investigacions sobre la telomerasa
contribueixen a l'estudi de teràpies contra el
càncer.

