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Biografia  

Margarita Salas Falgueres,  va néixer 

el 30 de novembre de l’any 1938, a 

Astúries (Espanya). I va morir amb 80 

anys el 7 de novembre de 2019, a 

Madrid (Espanya) i residia a Madrid. 

Margarita, era filla de José Salas 

Martínez (1905-1962) metge que va 

influir en ella per dedicar-se a la 

ciencia. I filla de Margarita Falgueras 

Gatell, mestra.   



Que va estudiar?       De que 

va treballar? 
Va estudiar a la Universitat Complutense de 

Madrid i es va graduar en ciències químiques. 

Mentre treballava al laboratori de Sols, va 

realitzar la seva tesis doctoral sobre la glucosa-

6-fosfat-isomerasa.  

  

Va ingressar al laboratori de Alberto Sols, pioner 

de la bioquímica a Espanya.  

Va estar quatre anys treballant a Estats Units 

per treballar com a investigadora a la universitat 

de Nova York, juntament amb Severo Ochoa.   

Va ser professora en el centre de Biologia 

Molecular Severo Ochoa, centre d’investigació 

mixte del CSIC i de la Universitat Autónoma de 

Madrid.  



Recorregut Científic 

  
Aportacions científiques més importants: 

-Determinació que la lectura del missatge genètic transcorre en la direcció 5 'a 3'. 

-Demostració que la p6, coopera amb la proteïna p4 en la repressió de promotor 

d'hora A2C i en l'activació del promotor tardà A3.    

   -Demostració que el triplet sense sentit UAA dóna lloc 

a la terminació de la cadena polipeptídica en un sistema d'Escherichia coli.  

     -Descobriment d'una glucoquinasa 

específica per a la fosforilació de glucosa en fetge de rata la síntesi depèn 

d'insulina.         

  -Investigació sobre l'ADN polimerasa del virus bacteriòfag 

Φ29.10. 



Premis i reconeixements 

Va obtenir 23 premis al llarg de la seva vida. Algun d'ells són: 

1994: Premi Rei Jaume I d'Investigació Bàsica       

    1999: Premi Nacional d'Investigació Santiago 

Ramón i Cajal.       2000: 

Premis L'Oréal-UNESCO a Dones en Ciència     

   2001: Triada entre les 100 Dones de el Segle XX que van 

obrir el camí a la igualtat en el Segle XXI     

         

   2002: Medalla d'Or de la Comunitat de Madrid.  

       2004: Premi 

Internacional de Ciència i Investigació de la Fundació Cristóbal Gabarrón. 2005: 

Medalla d'Honor de la Universitat Complutense de Madrid.    

  2006: Premi a l'Excel·lència concedit per FEDEPE (Federació 

Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).  

          



Premis i reconeixements 

 
2009: Premi Dona Líder 2009, concedit per la Fundació Rafael de el Pi, Aliter i Merck. 

 2009: Premi a "Tota una vida professional" de la Fundació Mapfre.  

   2014: Premi a l'Excel·lència Química, concedit pel Consell 

General de Col·legis Oficials de Químics d'Espanya.    

         

  2015: Premi internacional Madrid Woman's Week Dona i Ciència, 

concedit per la Fundació Woman's Week.     

         

 2016: Medalla Echegaray de l'Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

  2019: Premi a l'Inventor Europeu 2019 en la categoria Lifetime 

Achievement et al categoria Popular Prize.     

         

  2019: Medalla al Mèrit a la Investigació i en l'Educació Universitària, en 

la seva categoria d'Or.  

 

 



Informació interessant 

-Forma part de les societats i instituts científics nacionals i internacionals més 

importants, així com en el consell editorial de destacades publicacions 

científiques. 

-Al maig de 2007, es converteix en la primera dona espanyola que forma part de 

l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units. 

-Margarita Salas és membre de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques 

i Naturals, Reial Acadèmia Espanyola i presidenta de la Fundació Severo Ochoa. 

Durant els anys 1995-2003 ha dirigit l'Institut d'Espanya, institució que coordina 

les Reials Acadèmies 



Webgrafia  

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/salas_margarita.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Salas 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/salas_margarita.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_Salas

