
TÍTOL DEL PROJECTE:  Exposició “Científiques catalanes 2.0”. (Activitats a 

la UVic-UCC) 

1. OBJECTIUS PRETESOS 

✓ Objectius general de l’exposició 

L’objectiu de l’exposició “Científiques Catalanes 2.0” és actualitzar la llista de científiques de 

l’exposició “16 Científiques Catalanes”, precursora d’aquesta nova exposició, que va néixer fa 10 anys 

amb l’objectiu de posar de manifest el paper fonamental de la dona en l’avanç de la ciència en la 

societat, tot destacant les científiques del nostre entorn més proper, el territori català. Amb la nova 

exposició es pretén donar visibilitat a les noves generacions de professionals de la recerca, i 

incloure nous perfils. 

També s’incorporaran activitats que incloguin les científiques de l’exposició per tal d’apropar-les a la 

població, com xerrades i petits vídeos. 

• Posar en valor el paper de la dona en el sector científic en diverses vessants: recerca, 

comunicació, empresa...,. 

• Trencar certs tòpics com ara el fet que els professionals que es dediquen a la recerca solen 

ser majoritàriament homes. 

• Mostrar l’aspecte més humà de les científiques, com els seus hobbies, per apropar-les a les 

joves. 

• Centrar-nos en científiques catalanes per posar en valor el sector científic del territori català 

(Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) i apropar grans perfils que viuen entre nosaltres. 

• Mostrar perfils de científiques en actiu que treballen en centres d’investigació o empreses 

de diferents camps: química, matemàtiques, física, biologia, biomedicina, arqueologia...,. 

✓ Objectius concrets per la UVic-UCC 

El fet de tenir dues investigadores de la UVic-UCC presents en aquesta exposició, juntament amb 

altres investigadores d’arreu de Catalunya i d’altres grans institucions i centres de recerca catalans, 

ens dona l’oportunitat de mostrar i divulgar el què les investigadores Sandra Brucet i Laura Dempere 

estan aportant amb la seva recerca a l’avanç de la ciència per al conjunt de la nostra societat. Per 

tant, l’objectiu principal és la seva presentació i la divulgació d’aquestes investigadores dins el 

conjunt de l’exposició, i per això volem apropar l'exposició a la ciutadania de Vic i altres municipis de 

la comarca de la Catalunya Central, tant a joves com a adults. 

Aquesta exposició la tindrem a la UVic-UCC al novembre del 2020 durant la Setmana de la Ciència, 

l’esdeveniment europeu més important pel què fa a la comunicació social de la ciència i la tecnologia. 

És per això que al voltant de l’exposició hi volem organitzar diferents activitats com per exemple una 

taula rodona o xerrades amb les dues protagonistes de la UVic-UCC que estan present a l’exposició i 

altres que també hi són presents, al voltant del tema de la presència de la dona en la ciència i els 

diferents rols que adopta o li deixen adoptar. Pensem que poden ser a la UVic-UCC o centrar-les en 

altres espais de ciutat com el programa de l’Ateneu de Vic (Casino de Vic) o alguna xerrada dins el 

programa de conferències de l’Aula de la Gent Gran d’Osona.  

També farem una proposta a l’Àrea de Comunicació per intentar que, durant els dies que tinguem 

l’exposició, algun mitjà com el Nou9, en versió diari o en TV es facin ressò de la temàtica en concret 

i veure si podem sortir en aquests mitjans, ja sigui amb una notícia o amb una entrevista a aquestes 

investigadores. 

 

2. RESUM 

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 ciències i les enginyeries. És 

de vital importància conèixer les dones de ciència per ajudar a superar els estereotips de gènere en 

les disciplines STEAM. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT_1-u9NMw9WwPgPGW1Mc1SvJ2t1Q%3A1571326039012&ei=V4ioXZIzh7VTh_mG-AE&q=%2216+cient%C3%ADfiques+catalanes%22&oq=%2216+cient%C3%ADfiques+catalanes%22&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.2363.3821..4071...0.0..0.126.235.0j2......0....1..gws-wiz.......35i39.HZq5ndJcROw&ved=0ahUKEwjSuobTzaPlAhWH2hQKHYe8AR8Q4dUDCAs&uact=5


En aquesta exposició, que és de nivell autonòmic, hi tenen presència dos investigadores de la Facultat 

de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC, la Dra. Sandra Brucet i la Dra. Laura Dempere.  

Aquest projecte ha estat coordinat pel Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC, que compta amb 

més de 20 integrants, totes professionals de la comunicació, la divulgació, el periodisme així com la 

recerca científica. És important per a nosaltres que com a Universitat del sistema català, a través de 

la nostra participació en aquest grup de treball de l’ACCC, també mostrem i divulguem el que nostres 

investigadores fan i complementem l’exposició amb altres activitats complementàries en el marc de 

la Setmana de la Ciència 2020, com xerrades o taules rodones. 

L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), associació sense ànim de lucre constituïda al 

1990 i formada per professionals i interessats de la comunicació, la divulgació i el periodisme científic 

amb l’objectiu de promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de 

parla catalana. 

 

3. PRESSUPOST 

El pressupost que es sol·licita en aquest ajut és de 2.710, 51 € per tal de cobrir les despeses de 

transport de l’exposició a Vic i retorn el novembre de 2020, per organitzar aquells dies taules rodones 

i activitats vàries dins el marc de la Setmana de la Ciència, per apropar l'exposició a la comunitat 

universitària, i a la ciutadania de Vic i d’altres municipis de la comarca, per poder pagar despeses de 

difusió (cartells, tarjetons i repartiment), així com el tècnic de sala per la gravació dels actes i la seva 

posterior difusió al canal de Youtube. 

 

DESPESES IMPORT 
TRANSPORT (FINS A VIC I RETORN EXPO)        350,00 €  

CARTELLS I TARJETONS EXPO + ACTIVITATS PARAL·LELES GRAFISME I 
MAQUETACIÓ         250,00 €  

IMPRESSIÓ 450 CARTELLS        122,23 €  

IMPRESSIÓ 1000 TARJETONS        227,60 €  

REPARTIMENT PÒSTERS I TARJETONS PER VIC I ALTRES POBLACIONS 
D'OSONA        210,16 €  

TÈCNIC DE SO I IMATGE GRAVACIÓ ACTES        350,00 €  

DESPESES DE VIATGES I HONORARIS DONES INVESTIGADORES PARTICIPANTS 
EN ELS ACTES PARAL·LELS ORGANITZATS AL VOLTANT DE L'EXPOSICIÓ     1.200,52 €  

  
TOTAL     2.710,51 €  

https://www.accc.cat/2019/12/09/el-grup-de-perspectiva-de-genere-de-laccc-coordina-una-exposicio-de-cientifiques-catalanes-contemporanies/
https://www.accc.cat/


Luisa F. Cabeza és catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). El 1999 es va

incorporar a la UdL, on va establir el Grup de Recerca en Energia (GREA). La seva àrea d’expertesa és l’eficiència

energètica, l’emmagatzematge d’energia tèrmica, els edificis i l’acceptació solar de les tecnologies.

La Luisa és llicenciada en Enginyeria Química (1992) i en Enginyeria Industrial (1993), Màster en Gestió Industrial (1995)

i Doctora en Enginyeria Industrial (1996). Va realitzar una estada de dos anys d’investigació (1996-1998) a l’Estearn

Regional Research Center (ERRC) (Centre de Recerca Regional de l’Est del Departament d’Agricultura nord-americà)

de Filadèlfia.

Cabeza és autora de més de cent articles publicats en revistes científiques i de diversos capítols de llibre. A més, és

una de les investigadores més citades dins de la seva especialitat, l'enginyeria, segons la llista Clarivate Analytics.

L'estudi analitza els autors que es troben en l'1 % més citat en el període 2008-2018.

Ha rebut molts premis i distincions, com dos ICREA Academia (2012 i 2018), el premi Mensa Lleida al coneixement

científic i tecnològic (2017) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic al 2012.

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: la família, llegir i anar a l’òpera i al teatre.

Luisa F. Cabeza
Enginyeria industrial

Va néixer a Barcelona i viu a
Llleida

"Només sé que no sé res"
Sòcrates



Montserrat Gea
Infermeria

Va néixer i viu a Lleida

"El feminisme és una
protesta valerosa de tot

un sexe contra la
positiva disminució de

la seva personalitat." 

Clara Campoamor

Montserrat Gea és Doctora en Infermeria amb Menció Internacional per la Universitat de Lleida (UdL), Investigadora

Principal del Grup de Recerca en Cures de la Salut (GRECS) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida),

Vicerectora d'Internacionalització de la UdL; Presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida i

consultora d’Investén-ISCIII. Ha centrat la seva recerca en els determinants socials de la salut, la recerca qualitativa i

les polítiques de salut pública. Actualment està centrada a investigar en cronicitat, fragilitat i serveis de salut.

Col·labora habitualment amb grups de recerca de la Universitat de Toronto i amb la Unidad de Investigación en

Cuidados de Salud Investén del Instituto de Salud Carlos III. També és membre de la European Academy of Nursing

Science i secretària i responsable de recerca del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

Gea és col·laboradora habitual del Grup Segre en tertúlies mensuals de televisió i també en premsa, per tal de donar

visibilitat al col·lectiu infermer, especialment les activitats de recerca. També participa esporàdicament en tertúlies

radiofòniques de la Cadena SER, la COPE o l’emissora lleidatana UA1.

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: jugar a pàdel, practicar ioga, llegir, escoltar música, anar al

teatre, gaudir de la gastronomia i viatjtjt ar.



Gemma Marfany
Genètica molecular

Va néixer i viu a Barcelona

"La violència és l'últim
recurs de

l'incompetent" 

Isaac Asimov

Gemma Marfany és professora titular de Genètica i la Cap d’Unitat del CIBERER (Centre de Recerca Biomèdica en

Xarxa - Malalties Rares) de la Universitat de Barcelona (UB). La seva àrea d’expertesa és la Genètica Molecular i el seu

camp d’investigació actual és la Genètica Molecular Humana. És membre de la Societat Catalana de Biologia, de la

Sociedad Española de Genética, de l'Observatori de Bioètica i Dret i del Comitè de Bioètica de la UB.

Compagina la seva carrera investigadora amb la redacció de llibres i múltiples articles de divulgació científica en

diversos mitjtjt ans de comunicació com El Periódico, La Vanguardia, El País, la revista Mètode i el diari digital El

Nacional. Imparteix xerrades divulgatives a la Setmana de la Ciència, en centres educatius, centres cívics i realitza

altres activitats puntuals, com conferències al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

També participa en diverses televisions privades i públiques com 8TV o TV3 per parlar sobre temes concrets de

l'actualitat relacionats amb la genètica forense, les malalties genètiques o l’ADN, entre altres.

Combina la carrera investigadora i la divulgació amb les seves aficions: cuinar, llegir, escriure i caminar.



Montserrat
Corominas Guiu

Genètica
Va néixer a La Pobla de Lillet i

viu a Barcelona

"Reconduïm-la a poc a poc, la vida,
a poc a poc i amb molta confiança,

no pas pels vells topants ni per dreceres
grandiloqüents, sinó pel discretíssim

camí del fer i desfer de cada dia." 

Poema Solstici, Miquel Martí i Pol

Montserrat Corominas és Catedràtica de Genètica a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB),

membre de l’Institut de Biomedicina de la UB i presidenta de la Societat Catalana de Biologia. Va realitzar la seva

recerca postdoctoral al Departament de Patologia de la New York University Medical Center (1987-1990) i a la divisió

de Toxicologia del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1990-1992). La seva àrea d’expertesa és la genètica,

la genòmica funcional, la cromatina, el desenvolupament i la regeneració cel·lular. Actualment aborda la regulació de

l’expressió gènica durant el desenvolupament i la regeneració, utilitzant la mosca Drosophila com a sistema model.

La Montserrat és membre de la Sociedad Española de Genética, de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo i

Editor in Chief de la secció Technologies and Resources for Genetics de la revista Genes. Ha rebut el premi ICREA

Academia (2015). Corominas també imparteix cursos i seminaris destinats a la formació i ampliació de coneixements

de professors de secundària, presentacions informals sobre genòmica en el marc de reunions, i sopars d’àmbit privat i

treballs de la Societat Catalana de Biologia.

Compagina la seva tasca investigadora amb les seves aficions: fer excursions i viatges amb la família, llegir, i escoltar

música. A més, toca la flauta travessera.



Carme Torras
Genís

Robòtica i informàtica
industrial

Va néixer i viu a Barcelona

"Les relacions que anem
construint, al seu torn ens

modelen" 

Robert C. Solomon, "The Passions"

Carme Torras és Professora d’Investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial a la Universitat Politècnica

de Catalunya (CSIC-UPC). Va estudiar Matemàtiques, i després de cursar un màster i un doctorat en informàtica va

treballar uns quants anys als EUA abans de tornar a Catalunya.

Li agrada la divulgació científica i n’ha fet molta. Ja al 1981 li van atorgar el premi “Divulga” del Museu de la Ciència

de Barcelona per un article titulat El cervell dividit. En el seu temps lliure també li agrada escriure novel·les i relats de

ciència ficció i jugar a bàsquet: fins i tot està en una lliga de bàsquet de veteranes!

Entre els premis que ha rebut aquesta científica catalana destaquen la “Medalla Narcís Monturiol” de la Generalitat de

Catalunya (2000), el de “Professional catalana TIC de l’any” de la Generalitat de Catalunya (2019) i el IV “Premio Julio

Peláez a las Mujuju eres Pioneras de la Física, la Química y las Matemáticas” de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el

Bueno (2019).



Amàlia Lafuente
Farmacologia

Va néixer i viu a Barcelona

"Si la teva única eina és
un martell, tendeixes a
tractar cada problema

com si fos un clau" 
Abraham Maslow

Amàlia Lafuente va estudiar Medicina i es va acabar especialitzant en Farmacologia. Als inicis de la seva carrera

professional va ser Professora Titular a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili

(URV). Actualment és Catedràtica de Farmacologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de

Barcelona (UB). Al llarg de la seva vida ha rebut diversos premis, com el “Premio Internacional Hipócrates de

Investigación Médica sobre Nutrición Humana” (2006) i el “Premio Nacional de Farmacologia” de la Sociedad Española

de Farmacologia (2015).

A part de la seva carrera científica, és escriptora de novel·les divulgatives com Codi Genètic (Proa 2009), que va rebre

el “Premi Ciutat de Badalona”, o Teràpia Risc (Proa 2013). A més, a les presentacions de les novel·les també aprofita

per fer una petita conferència sobre el tema científic que té cada novel·la de fons.



Laura Soucek
Oncologia

Va néixer a Velletri (Itàlia) i viu
a Barcelona

"Siguem el canvi que
volem veure al món" 

Mahatma Gandhi

Laura Soucek va estudiar Biologia a la Universitat La Sapienza (Roma) i actualment és Investigadora al Vall d’Hebron

Institut d’Oncologia (VHIO), Professora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Professora

Associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Fundadora i CEO de Peptomyc. També és Editora

Científica de la revista Cancer Discovery.

Entre la seva activitat divulgativa, en destaca per peculiar la d’aquest any: ha estat testimonial de la campanya NIKE-

FCBarcelona pel llançament de la seva nova samarreta sota l’eslògan “El talent no té una sola forma”, per ser una de

les persones que gràcies al seu talent contribueixen al progrés de Barcelona i la comunitat.

Ha rebut moltíssims premis al llarg de la seva carrera professional, entre els quals hi ha el “Premi Europeu a la Dona

Emprenedora 2019” de l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat, el “Premi Start Up Slam” del Biofit 2018, el

“Premi Emprenedor XXI 2018” a la start-up més innovadora de 2017 i el “J&J Start Up Slam” de BioEurope 2017 a la

millor start-up.

Li encanta llegir i mirar pel·lícules de ciència ficció, aprendre idiomes i fer activitats per cuidar la seva salut mental i

física (caminar a l’aire lliure i practicar ioga).



M. Rosa Palacín
Química d’Estat Sòlid i

Electroquímica
Va néixer i viu a L’’Hospitalet

de Llobregat

"Sempre m'agrada mirar el
costat positiu de la vida, però

sóc suficientment realista
com per saber que la vida és

un assumpte complex." 

Walt Disney

M. Rosa Palacín és Professora d’Investigació de i Sots-Directora de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona

(ICMAB-CSIC). Va estudiar i es va doctorar en Química, i va fer un Màster en Ciència de Materials. Va realitzar una

estada postdoctoral al Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides, a Amiens (França). La seva àrea d’expertesa és

la recerca en química d’estat sòlid i electroquímica aplicada a les bateries, tant les comercials com les emergents,

per entendre’n i correlacionar l’estructura amb les propietats, sempre des d’una perspectiva de recerca bàsica

orientada a la cooperació amb el sector tecnològic industrial.

Palacín és membre dels comitès editorials de les revistes Matter (Cell Press) i Chemistry of Materials (ACS), i ho va ser

de Scientific Reports (NPG), Materials for Renewable and Sustainable Energy (Springer), i Journal of Power Sources

(Elsevier). És membre de l’Electrochemical Society des del 1996, de l’American Chemical Society des del 2018, i de

l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT-CAT) des del 2016. A més, és membre de diverses juntes

directives d’associacions i plataformes europees relacionades amb les bateries. Ha participat en diferents taules

rodones i impartit xerrades en temes relacionats amb les tecnologies de bateries i en activitats per donar a conèixer

dones científiques al llarg de la història. Combina la seva activitat investigadora amb el teatre, amb la família, i amb

viatjtjt ar i llegir.



Licia Verde
Cosmologia

Va néixer a Venècia (Itàlia) i
viu a Barcelona

"Somia l’impossible, surt
i fes-ho realitat" 

Capità Gene Cernan

Licia Verda és Professora ICREA a l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) des del

2007. Va estudiar Física a Pàdua (Itàlia) i es va doctorar en Física a l’Institute for Astronomy, a la University of

Edinburg (UK). Va realitzar estades postdoctorals a Princeton University (EUA), a Rutgers University (EUA), i va ser

investigadora a la University of Pennsylvania (EUA). La seva recerca se centra en l’anàlisi i interpretació de les dades

del satèl·lit Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). També ha fet contribucions importants en el camp de

l’energia fosca i la matèria fosca, les propietats dels neutrins i la formació de clústers de galàxies.

Ha rebut premis i distincions, com el Premi Nacional de Recerca 2018, de la Generalitat de Catalunya, el Lodewijk

Woltjtjt er Lecture 2019 de la European Astronomical Society, que premia astrònoms amb una carrera científica brillant,

el Breakthrough Prize in Fundamental Physics al 2018, la medalla Narcís Monturiol al 2017, el Gruber Cosmology Prize

al 2012 i el NASA group achivement award al 2004 i 2007.

Ha impartit moltes xerrades, tant en congressos científics com de divulgació. Ha participat al programa

“1000Girls1000Talents” de New York (2014-2017), i ha participat en la pel·lícula “Les lleis de la termodinàmica” de

Mateo Gil (Altresmedia Cine i Netflix) i en la sèrie televisiva PBS “Closer to Truth”. Quan té temps lliure, li agrada

esquiar, viatjtjt ar, llegir i anar a la platjtjt a.



Sandra Brucet
Biologia

Va néixer a Girona i viu a Santa
Cristina d’Aro

"Gaudeix de les coses
petites perquè pot ser

que un dia miris enrere i
siguin les grans coses" 

Sandra Brucet és Professora d’Investigació ICREA a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Es va doctorar en biologia i va realitzar estades postdoctorals a la Universitat d’Oslo (Noruega), a la Universitat

d’Aarhus (Dinamarca), i a la European Comission - Joint Research Centre (Itàlia).

La seva àrea d’expertesa està centrada en la biodiversitat, l’ecologia aquàtica i els efectes del canvi global. És

coordinadora de l’àmbit de Ciències de la Vida de l’AGAUR, i és membre de l’IPBES (Intergovernmental Panel of

Biodiversity and Ecosystem Services). Va ser assessora especialista del programa CIRCLE sobre el canvi climàtic.

Brucet ha participat en nombroses activitats per apropar la seva recerca al públic general, tant en mitjtjt ans de

comunicació, com en projojo ectes divulgatius propis, i al curs MOOC “Women in environmental biology”, entre altres. Li

agrada gaudir de la natura, sobretot dels animals i el mar. També li agrada viatjtjt ar, jugar amb la seva filla, mirar sèries i

tenir temps per pensar.



Núria Salán
Enginyeria metal·lúrgica
Va néixer a Barcelona i viu a

Sant Boi de Llobregat

"Ningú no neix dona: s'hi
torna" 

Núria Salán és Professora i Sots-Directora de Promoció Institucional i Estudiantat a l’Escola Superior d’Enginyeries

Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIATT-UPC). A més, és Presidenta de la Societat Catalana de

Tecnologia. Va estudiar Química, especialitat en Metal·lúrgia, a la Universitat de Barcelona (UB), i es va doctorar en

Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Va realitzar un postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) a

l’ICE-UPC. Ha participat en molts projojo ectes de recerca en l’àmbit de la metal·lúrgia (acers inoxidables, recobriments

tècnics) i també està molt implicada en Innovació Docent, per la qual cosa ha rebut guardons, com la Distinció Vicens

Vives de la Generalitat de Catalunya per projojo ectes relacionats amb l’aprenentatge i els recursos multimèdia. També

s’ha involucrat activament en la promoció de la dona a les carreres tècniques. Ha impartit moltes xerrades

divulgatives (més de 200 l’any) per tal d’apropar les STEM a les noies.

Li agrada la forjrjr a artesana i “pica ferro” sempre que pot. A part, també li encanta la pastisseria i l’escriptura, i li

agradaria tenir més temps per escriure més enllà de la novel·la que té i d’uns relats breus, pels quals ha guanyat un

parell de premis.

Simone de Beauvoir



Ariadna
Lagunas-Tuset

Ciències de la Salut i la
Vida

Va néixer i viu a Barcelona

"Quan l'objectiu et sembli
impossible, no canviïs

d'objectiu; busca un nou camí
per arribar-hi" 

Ariadna Lagunas-Tuset és Investigadora del Grup de Malalties Neurodegeneratives de l’Institut de Recerca Vall

d’Hebron (VHIR). Va estudiar Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i es va doctorar en Ciències de la Salut i de

la Vida per la mateixa universitat i el Centre de Regulació Genòmica (CRG). Va fer estades postdoctorals a l’Institut

Karolinska (Estocolm, Suècia) i al VHIR.

Ha dedicat els últims 16 anys de la seva vida professional a la recerca en malalties que afecten el nostre cervell: la

Síndrome de Down i, actualment, la malaltia de Parkinson, per tal de buscar-ne maneres de diagnosticar la malaltia

de forma precoç, i investigant nous tractament per prevenir o aturar aquesta malaltia actualment incurable.

Lagunas-Tuset és membre de la Societat Catalana de Biologia (SCB), de la Asociación de mujuju eres investigadoras y

tecnólogas (AMIT-CAT) i la Sociedad Española de Neurociencia (SENC).

Ha participat en diverses xerrades de divulgació científica. Dedica tot el temps lliure possible a la família i als amics.

Li agrada fer excursions per la muntanya, practicar tot tipus d’esports, llegir, anar al teatre i al cinema.

Confuci



Núria
López-Bigas

Genètica del càncer
Va néixer a Monistrol de

Montserrat i viu a Manresa

"Els petits canvis són
poderosos" 

Núria López-Bigas és Doctora en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona (UB), i actualment és

investigadora ICREA a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) i dirigeix un grup centrat en el

desenvolupament d'eines computacionals que ajaja udin a la identificació de mutacions causants de tumors.

Ha participat en diversos projojo ectes internacionals, com la Xarxa d'Investigació de l'Atles Genòmica de el Càncer (The

Cancer Genome Atlas Research Network). López-Bigas és membre electe de l'Organització Europea de Biologia

Molecular (EMBO) i del patronat de la fundació científica de l'Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Ha rebut

el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove el 2011 i el XI Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica al

2016.

Autora d’un capítol del llibre "10 aportacions catalanes a la ciència" (Galaxia Gutenberg), dedica part del seu temps a

divulgar el seu treball en premsa i ràdio i a donar xerrades en escoles i en esdeveniments de comunicació científica.

Li agrada passar temps amb la seva família, especialment amb les seves dues filles.

Capità Enciam



Núria Montserrat

Núria Montserrat és Professora de Recerca ICREA i Sènior Group Leader a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya

(IBEC). Va obtenir una beca postdoctoral de la Fundação per a Ciência i Tecnologia de Portugal el 2007 i

posteriorment una Beca Juan de la Cierva amb el Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, que la va permetre realitzar

estades intermitents al Salk Institute for Biological Studies (2008- 2013) sota la seva direcció.

La seva àrea de recerca actual són les cèl·lules mare pluripotents i la bioenginyeria per a generar sistemes

multicel·lulars complexos per entendre el desenvolupament de les malalties en humans. Entre els seus èxits científics

destaca la seva participació en el primer treball descrivint la generació d'organoides de ronyó, treball que va ser

seleccionat per la revista Science com un dels 10 descobriments de l'any 2013. Va obtenir una Beca postdoctoral

Ramon i Cajaja al durant el període 2015-2019 i el Premi Íñigo Álvarez de Toledo a Nefrologia Bàsica 2019.

Montserrat és membre de diverses societats científiques com l’European Society of Cardiology o l'European

Foundation for the Study of Diabetis i ha participat en més de 200 activitats divulgatives al llarg de la seva carrera:

ràdio, televisió i premsa online i escrita, i ha participat en la coordinació de la primera Biennal de Ciutat i Ciència a

Barcelona, entre altres. És aficionada a la mitologia clàssica i és amant del jazz i de la música en general.

Bioenginyeria
Va néixer i viu a Barcelona

"Existeix com a mínim
un racó de l’univers que

de ben segur pots
millorar, i ets tu mateix" 

Aldous Huxley



Laura Dempere

Laura Dempere-Marco és llicenciada en Física per la Universitat de València al 1998 i especialitzada en Visió per

Ordinador. Actualment és Professora Titular de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic -

Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Va ser Degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia UVic-UCC de 2015 a 2017. Ha passat per diversos centres de

recerca internacionals al llarg de la seva carrera, entre els quals destaquen el NASA Goddard Space Flight Center, on

va exercir d'investigadora visitant, la George Mason University (EUA), la Dalian University of Technology (Xina) i la

University of Oxford (Regne Unit). Posseeix una Honorary Fellow de la University of Wisconsin-Madison.

En l'àmbit de la divulgació, ha participat en mitjtjt ans i esdeveniments com el BBC Show Road, la Royal Society Summer

Exhibition o l'Oxford Science Fair. És molt activa en activitats de dona i ciència, ha pres part en l'organització de

l'exposició L'Enginy (In) visible. Dones i Tecnologia: Passat, Present i Futur.

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra li va atorgar la Distinció a la Qualitat Docent el 2008 i 2009, i al 2008

també va rebre la Distinció Jaume Vicens Vives. És aficionada a la lectura, la música i gaudeix passejeje ant en el seu

temps lliure.

Neurociència Computacional
Va néixer a Castelló i viu a

Barcelona

"Mi pedagogía siempre
se reducía a dos

palabras: amor y
provocación" 

José Luis Sampedro



Anna Roig

Anna Roig és Professora d’Investigació a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Lidera el Grup

de Nanopartícules i Nanocompòsits. Va estudiar física i es va doctorar en Ciència de Materials per la UAB. Va fer dues

estades pre-doctorals, a la Royal Institute of Technology d’Estocolm i a la Universitat de Northeastern a Boston on va

cursar un Màster en Ciència de Materials. Va ser Sots-Directora de l’ICMAB, Sots-Directora de MATGAS (centre

públic/privat de R+D+I) i Projojo ect Officer de la Comissió Europea a Brussel·les.

La seva activitat científica es centra en el disseny i síntesi de nanopartícules per aplicacions en nanomedicina, en

particular, els sistemes magnètics com a agents de contrast en la ressonància magnètica d’imatge o com a vehicles

per encapsular i dirigir fàrmacs. Un altre tema d’interès és la cel·lulosa biosintetitzada per bacteris, que pot tenir usos

molt diversos, des de la generació d’electricitat a tractar ferides de la còrnia.

Roig és membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT-CAT), de la Real Sociedad Española de

Física i del Club Español de Magnetismo. Participa en forces iniciatives per apropar la ciència als escolars, en

activitats de divulgació de la nanociència i la nanotecnologia, i en activitats per visibilitzar la dona a la ciència.

Combina la tasca investigadora amb la bona literatura, amb viatges llunyans sense telèfon, i amb les feines al tros,

entre moltes altres coses.

Ciència de materials
Va néixer a Alforja (Baix Camp)

i viu a Caldes de Montbui

"Un bon mestre té
aquesta constant

preocupació: ensenyar als
alumnes a prescindir d’ell" 

André Gide



Àngels García-
Cazorla

Àngels García-Cazorla és Directora de Recerca de Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i

coordinadora de la Unitat de Malalties Neurometabòliques i Laboratori de Metabolisme Sinàptic. També és Professora

Associada de Pediatria a la Universitat de Barcelona (UB).

Dins de la neuropediatria s'ha especialitzat en malalties neurometabòliques: malalties minoritàries d'origen genètic

que tenen com a denominador comú la disrupció de la bioquímica cerebral. El seu treball al laboratori se centra en

els mecanismes de neurotransmissió i comunicació sinàptica en algunes d'aquestes malalties, com Parkinson infantils

i la síndrome de Rett. Ha rebut premis a la millor comunicació científica en diversos congressos nacionals i

internacionals, i al 2017 li va ser atorgat el premi de l'associació "INDEPF" al millor doctor en malalties metabòliques.

García-Cazorla és membre de diverses associacions i comitès mèdics i científics i forma part de comitès

d'associacions de pacients com DeNeu (Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores) o la Fundación

Mencía. Participa assíduament en els mitjtjt ans de comunicació per donar a conèixer algunes de les malalties que

investiga i imparteix xerrades divulgatives en nombroses reunions organitzades per associacions de pacients i en

escoles. És bastant activa a Twitter i una de les seves aficions és córrer, tant llarga distància com mitges

maratons.

Neuropediatria
Va néixer a Badalona i viu a

Esplugues de Llobregat

"Sigues tu el canvi que
vols veure al món" 

Mahatma Ghandi



Rosa Estopà
Bagot

Rosa Estopà és Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) al Departament de Traducció i Ciències del

Llenguatge, i investigadora del grup d’investigació consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya IULATERM (Lèxic i

Tecnologia) de l’Institut de Lingüística Aplicada.

Les seves àrees d’expertesa són la neologia lèxica i la neologia especialitzada, la terminologia mèdica (a través del

projojo ecte TERMMED), la comunicació en salut (amb projojo ectes com JUNTS-RECERCAIXA: alfabetització per a la salut en

el marc de les malalties minoritàries pediàtriques) i la transferència del coneixement centrada a la societat i a

l'escola.

Estopà és membre de l'Observatori de Neologia de la UPF i participa com a revisora en diverses revistes científiques

internacionals del camp de la lingüística. En l'àmbit de la divulgació ha impartit tallers, dissenyat apps, publicat

diccionaris de termes científics i ha participat a la iniciativa Investiga amb Cosmocaixa!, un programa de divulgació i

transferència del coneixement d'EduCaixa i l’Obra Social La Caixa.

És una enamorada de l’esport i aficionada a viatjtjt ar pel món, especialment amb la família amb una Volkswagen

California.

Ciències del Llenguatge
Va néixer a Santa Susanna i

viu a Girona

"El llenguatge i les llengües són el
patrimoni natural que ens defineix

i diferencia com a estadants de
l’Univers" 

Jesús Tuson



Sílvia Osuna 

Sílvia Osuna és investigadora ICREA a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona. Va fer

una estada amb el Prof. Houk a la University of California, Los Ángeles (UCLA), gràcies a una beca Marie Curie. Va

tornar a la Universitat de Girona com a investigadora Juan de la Cierva i tot seguit com a Ramón y Cajaja al. La seva

estada al grup del Prof. Houk li va servir per començar la seva línia de recerca sobre modelització i disseny de nous

enzims d’interés mèdic i farmacèutic mitjtjt ançant simulacions per ordinador. Amb aquest projojo ecte se li va concedir una

Starting Grant de la ERC. Al 2016 va ser premiada com a jove investigadora de la Real Sociedad Española de Química

(RSEQ), i de la fundació princesa de Girona (FPdGi). Al 2019 va rebre el premi de jove investigadora Lilly & RSEQ.

Actualment és membre de la RSEQ així com de la Young Academy of Europe (YAE).

Ha participat en diferents programes de comunicació a nivell nacional, com La Vanguardia, El punt, Diari de Girona

(DdG), El Periòdico o Espejeje o Público. Com a divulgadora, ha visitat diferents escoles de les comarques gironines i ha

participat en activitats de divulgació per part de la Universitat de Girona. Recentment ha format part dels “Esmorzars

de Ciència” orgnaitzats per UdG i DdG, i dels “Diàlegs de Ciència” al CaixaFórum, tant a Girona, Tarragona com

Castelló, així com de debats per mostrar el paper de les dones en la ciència (Ben Trobats i RNE). Durant el seu temps

lliure, li agrada jugar amb el seu fill, viatjtjt ar amb la família, pintar quadres i anar a exposicions de pintura. Quan li

queda una estona aprofita per caminar i llegir.

Química Computacional
Va néixer a Castelló d’Empúries

i viu a Sant Julià de Ramis

"No tinguis mai por a la
perfecció, mai

l’aconseguiràs" 
Salvador Dalí



Laura Lechuga 

Laura Lechuga és Professora d’Investigació del CSIC i cap de grup a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia

(ICN2), on investiga sobre aspectes relacionats amb biosensors òptics, fotònica de silici, plasmònica,

nanobiotecnologia i nanomedicina. Doctora en Química, va realitzar el seu postdoctorat al MESA+ Research Institute

de la University of Twente (Holanda). Abans d’incorporar-se a l’ICN2, havia estat cap de grup al Centro Nacional de

Microelectrónica (CNM-CSIC) de Madrid, professora adjdjd unta del Departament de Física a la Universitat de l'Àrtic

(Noruega), i professora distingida a la Facultat d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Estatal de Campinas (Brasil).

La seva trajaja ectòria professional ha estat premiada diverses vegades. Entre d’altres, ha rebut el 1r premi del “II

Concurso de Ideas para Spin-off de investigadores Madrid+d” i el premi de la Real Sociedad Española de Física (RSEF)

i la Fundació BBVA en la categoria de “Física, Innovació i Tecnologia” al 2016. També és editora associada i membre

del comitè editorial de diverses revistes de física, i de diverses associacions científiques i acadèmiques.

En paral·lel, és una científica pionera a nivell estatal en la divulgació científica, amb més de 100 activitats realitzades,

incloent xerrades de divulgació, programes de ràdio i televisió, i esdeveniments artístics i científics. Entre d’altres, ha

participat en “El dia de la dona i la ciència” i al projojo ecte “Científiques: passat i present”, editat per la URV i l’ICIQ al

2019. Durant el seu temps lliure, li agrada passejeje ar per Cadis, disfrutar del seu carnaval, anar a la platjtjt a i fer snorkel.

També li encanta llegir i anar al cinema.

Nanociència i nanotecnologia
Va néixer a Cádiz i viu a Sant

Cugat del Vallès

"Mai arribaràs al final
d’un viatje si et pares a
tirar pedres a cada gos

que et bordi" 
Winston Churchill



Carmen Claver 

Carmen Claver és Catedràtica de Química Inorgànica a la Universitat Rovira i Virgili (URV), i Directora Científica del

Centre Tecnològic de Química de Catalunya. Va estudiar Química, es va doctorar a la Universitat de Zaragoza i va fer

una estada postdoctoral a l’Ecole National Supérieur de Chimie de Tolouse. Va ser Vicerectora de Relacions

Internacionals i de Recerca de la URV (1994-1997) i Directora de la Unitat de Tecnologia Química Eurecat (2009-2019).

Les seves àrees d’expertesa són la catàlisi i la sostenibilitat. Claver ha estat investigant durant molts anys la

caracterització d’intermedis de cicles catalítics, el reciclatge dels catalitzadors, els processos en flux continu i la

recerca i desenvolupament d’un procés de catàlisi eficient per a transformar el diòxid de carboni i la biomassa. És

investigadora distingida per la Generalitat de Catalunya al 2003, i l’any 2007 va rebre la Medalla Narcís Monturiol per

la seva contribució al desenvolupament científic i tecnològic a Catalunya. També li atorgaren la Càtedra d'excel·lència

Pierre de Fermat a França (2009-2011) i el Premi "Ciamician-Gonzalez" de la Real Sociedad Española de Química i la

Società Chimica Italiana (2014). És Doctora “Honoris Causa” de la Universitat Paul Sabatier, Tolosa (2019), i recentment

ha rebut el Premi “Jiangnan Master Lecture” de la Universitat Tongji de Xangai (2020).

Compagina la tasca investigadora amb les seves aficions: viatjtjt ar, llegir, la música i el cine. També és una gran

esportista, li encanta fer excursions per la muntanya, córrer, nedar i esquiar.

Química Inorgànica
Va néixer a Huesca i viu a

Altafulla

"Estic entre els que
pensen que la ciencia té

una gran bellesa" 
Marie Curie



Elena Monte 

Elena Monte és investigadora CSIC i lidera el grup de Control Ambiental del Creixement de Plantes i Algues del

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), a més de treballar com a col.laboradora docent a la Universitat

Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Biologia, es va doctorar en Bioquímica i va realitzar el seu postdoctorat al

Plant Gene Expression Center de l’USDA-UC Berkeley, a Califòrnia. La seva recerca actual se centra en l’estudi de la

fotobiologia de les plantes i algues, els fotoreceptors, i les respostes adaptatives a llum d’alta intensitat en plantes i

algues, com a solució davant el canvi climàtic.

Monte és membre de diverses associacions, com la Sociedad Española de Bioquimica y Biologia Molecular, la

Sociedad Española de Fisiologia Vegetal, The European Plant Science Organisation i l’American Society of Plant

Biologist, entre altres. A més, és membre d’algunes editorials de revistes i del “Panell Científic de les Ciències

Agràries i Agroalimentàries” de l’Agència Estatal d'Investigació, del Ministeri de Ciència i Innovació. Ha participat en

diversos programes per apropar la recerca de les plantes a la societat, ja fos com a organitzadora o impartint

xerrades, i ha parlat de la seva recerca en programes de ràdio i premsa.

En el seu temps lliure, aprofita per realitzar diferents activitats artístiques (collage, tècnica mixta, monotips, etc), així

com practicar esports, fer excursions, cuinar, llegir i anar al cinema.

Fotobiologia de plantes i
algues

Va néixer i viu a Barcelona

"No deixis que ningú et prengui la
teva imaginació, creativitat o

curiositat. És el teu lloc al món; és la
teva vida. Segueix endavant i fes tot

el puguis amb ella, i fes d’ella la
vida que vols viure." 

Mae Jemison



Cristina Fillat 

Cristina Fillat lidera el grup de Teràpia Gènica i Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

(IDIBAPS) de Barcelona i és professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va

estudiar Farmàcia i es va doctorar en Bioquímica. Posteriorment, va realitzar estades postdoctorals a l’Edison Center

Biotechnology Animal (Ohio University), a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al Department of Human

Genetics de la Mount Sinai School of Medicine (New York). És autora de 110 articles de recerca i 20 capítols de llibre,

a mes d’haver dirigit 16 tesis doctorals. Actualment, exerceix com a gestora de l’Agencia Española de Investigación.

També és membre del Comitè Editorial de diferents revistes com Molecular Therapy - Oncolytics i Current Gene

Therapy, així com de diferents societats científiques, com la European Society of Gene and Cell Therapy i la Sociedad

Española de Terapia Génica y Celular, de la qual va ser-ne sòcia fundadora i secretària científica durant 5 anys.

D'altra banda, Fillat també participa en programes de ràdio, entrevistes a la televisió (com al Programa la Marató del

Càncer 2018” TV3 i a La Sexta) i compta amb més de 200 ressenyes en premsa escrita. Ha participat en nombroses

iniciatives per apropar la ciència a la ciutadania i els escolars (Programa ESCOLAB, AjAjA untament de Barcelona), en

taules rodones, debats cientifics i, recentment, en un video divulgatiu en el marc del programa Talent Femení de

l’IDIBAPS. En el seu temps lliure, Fillat aprofita per caminar per la muntanya, practicar esquí, disfrutar de múltiples

activitats culturals i passar estona amb la família i els amics.

Teràpia gènica, viroteràpia i
càncer

Va néixer a Moià i viu a
Barcelona

"No hem de témer res a la vida,
només hem d’intentar-ho

comprendre. Deixem de tenir por
d'allò que hem après a entendre" 

Marie Curie



CIENTÍFIQUES CATALANES
2.0 

Exposició

L’exposició “Científiques catalanes 2.0” pretén donar una majaja or 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 ciències i les enginyeries. És de vital importància conèixer
les dones de ciència per ajaja udar a superar els estereotips de gènere en les disciplines STEAM.

Així, l'objbjb ectiu 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 científiques del nostre entorn més proper, el territori català.

Aquest projojo ecte ha estat coordinat pel Grup de Perspectiva de Gènere de l’ACCC, que compta amb més de 20
integrants, totes professionals de la comunicació, la divulgació, el periodisme així com la recerca científica.
L’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) és una associació sense ànim de lucre constituïda al 1990
i formada per professionals i interessats de la comunicació, la divulgació i el periodisme científic amb l’objbjb ectiu de
promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana.

Entitats col·laboradores de l'ACCC:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

accc.cat

Segueix-nos a:



La futbolina 
 
Instal·lació d'un futbolí mixt a la UVic amb l’objectiu de 

potenciar la igualtat de gènere i la solidaritat 

 
La futbolina respon a la convocatòria d'un d'ajut per desenvolupar un 

projecte que afavoreixi la igualtat de gènere dins la institució. Els fons 

d'aquesta convocatòria provenen dels diners que els treballadors/es van 

deixar de cobrar amb l'adhesió a la vaga convocada el 8 de març de 2019 

amb motiu del Dia de la dona treballadora. 

 
Objectius: 

 

• Recaptar fons que es destinaran a l'associació Osona contra el 

càncer per a la campanya sobre la "prevenció del càncer de mama". 

• Fer visible la reivindicació i l'empoderament de les dones en l'àmbit 

universitari (mitjançant la instal·lació d’un futbolí mixt; ambdós 

equips serien barrejats de dones i homes). 

• Dinamització del campus UVic i creació d’un nou espai de 

socialització. 

 

El projecte: 

 

El projecte consisteix en la instal·lació d'un 

futbolí (format per dos equips mixtes) a 

Miramarges de la UVic-UCC, que serviria per 

recaptar fons per a la campanya de “prevenció 

del càncer de mama” de l’associació d’Osona 

contra el càncer. Si el projecte fructifiqués, es 

podrien buscar posteriorment altres 

associacions per destinar-hi els fons 

recaptats. 

El públic destinatari serà l’estudiantat, PAS i 

PDI de la universitat, i cada partida de futbolí 

costarà 1€. 



És un projecte sense periodicitat i que, per tant, les fites que persegueix 

poden perdurar en el temps: tant la recollida de fons per a finalitats 

solidàries, com la promoció de la igualtat de gènere en l’esport. 

La ubicació del futbolí es determinarà conjuntament amb l’Àrea 

d’Infraestructures; hauria de situar-se en un lloc visible i accessible per 

a la comunitat universitària.  

 

Paral·lelament s’organitzaria una xerrada formativa sobre esport femení, 

vinculada als estudis de CAFE. 

 

Detall dels diferents conceptes de despesa: 

 

Futbolí………………………………...…… 2400€ 

Placa d’explicació del projecte…….100€ 

Conferència sobre esport femení…. 200€ 

 

 



 

Prendre consciència, guanyar confiança i transformar(nos) per avançar cap 

a la igualtat 

 

Per afavorir la igualtat de gènere cal una consciència prèvia que aquesta igualtat no 

existeix. Això, que sembla tant evident si tenim en compte les dades o ens mirem 

l’entorn amb esperit crític, no sempre és així perquè hem estat educats d’una 

determinada manera i sovint reproduïm o trobem normal allò que ens han ensenyat. 

Ens cal, doncs, desaprendre i qüestionar determinats aprenentatges, alhora que cal 

erradicar una colla de comportaments del nostre dia a dia que no afavoreixen la 

igualtat o que són declaradament masclistes. 

La nostra proposta és programar un taller, dirigit per Bel Olid, escriptora, traductora 

i professora, que en permeti aconseguir el que descriu el títol: prendre consciència, 

guanyar confiança i transformar-nos per avançar cap a la igualtat efectiva mentre 

aprenem, també, a detectar i eliminar els comportaments masclistes. 

El taller, obert als homes i dones que formem part de la UVic-UCC, té una durada de 

2 h i pot acollir unes 20 o 25 persones per sessió. Considerem que s’hauria d’oferir 

el mateix taller en franges horàries diverses perquè s’hi pugui acollir el màxim 

nombre de gent. 

El cost del taller és de 500 €.  

Per tant, es poden oferir cinc sessions, en tres o quatre dies diferents, i destinar el 

sobrant (201,51 €) a la difusió de l’activitat. 

 

31 de gener de 2020 

 



 

 

 

 

 

 

  

PROJECTE 
D’APODERAMENT 

DE LIDERS 
COMUNITARIS



 

Segons el darrer Informe sobre el biaix de gènere a les universitats de parla catalana de 

la Xarxa Vives d’Universitats (Pastor, Pérez-Quintana, 2019)1, la Universitat de Vic, tot i 

estar feminitzada en molts dels seus departaments, identifica una major presencia 

d’homes en els càrrecs de major poder decisori (direcció general, rectorat, gerència). És 

a dir, en aquells càrrecs on el lideratge és un element clau.  

És fonamental capacitar i apoderar a líders femenines comunitàries en el marc de la 
comunitat universitària. Per aquesta raó, és fonamental donar una formació en temes de 
gènere, lideratge, comunicació, i emprenedoria femenina. La formació tindrà una durada 
de 20 hores en el marc de la pròpia UVic. El projecte està destinat a estudiants, PAS i PDI 
de la UVic. Es donarà prioritat a obtenir un grup amb presència de dones racialitzades. 

Es molt important que les líders tinguin un acompanyament i una mentoria. Per aquest 

motiu, s’identificaran i inclouran en el projecte dones de rellevància en temes de gènere 

i desenvolupament comunitari que serviran de referent per a les participants. 

Es pretén formar entre 8-12 líders comunitaris femenines en el marc de la UVic, amb el 

suport de 4 mentores.  

* Es demanarà assessorament a la Unitat d’Igualtat, Unitat d’Emprenedoria i a la 

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures de la UVic-UCC. 

  

                                                           
1 Pastor I, Pérez-Quintana A (2019). El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del 
personal a les universitats. Xarxa Vives d’Universitats. Consultat on line el 20 de gener de 2019 des de 
https://www.vives.org/programes/publicacions/publicacions-xarxa-vives/descarrega-de-les-publicacions/  

Resum

https://www.vives.org/programes/publicacions/publicacions-xarxa-vives/descarrega-de-les-publicacions/


 

Què?  Formar entre 8-12 líders comunitaris femenines en el marc de la UVic, amb el 

suport de 4 mentores. 

Per què? És fonamental capacitar, apoderar i acompanyar via mentoria a líders femenines 

comunitàries en el marc de la comunitat universitària. 

Qui? El projecte està destinat a estudiants, PAS i PDI de la UVic. Es donarà prioritat a 

obtenir un grup amb presència de dones racialitzades. 

Com? Es donarà una formació en temes de gènere, lideratge, comunicació, i 

emprenedoria en femení. La formació tindrà una durada de 20 hores en el marc de la 

pròpia UVic. 

Quan? Setembre de 2020 a gener de 2021. 

Quant? 2710 euros 

 

Objectius pretesos  

1. Formació de líders comunitaris femenines en el marc de la comunitat de la UVic 

(estudiants, PDI i PAS). Es donarà prioritat a obtenir un grup amb presència de 

dones racialitzades. 

2. Donar suport, mentoria i acompanyament al grup. 

3. Crear ponts interculturals dins la comunitat de dones de la UVic. 

Accions 

1.1. Identificar a membres de la comunitat UVic per ser capacitades com a 

líders comunitaris (estudiants, PAS i PDI). Es donarà prioritat a obtenir un grup 

amb presència de dones racialitzades. 

 

1.2. Donar una formació en temes de lideratge. La formació (veure temari 

adjunt)  tindrà una durada de 20 hores en hores a convenir. Les dates seran de 

setembre 2020 a gener de 2021. 

2. Crear un sistema de mentoria amb persones de referencia en temes de gènere i 

lideratge comunitari.   

3. Crear un grup intercultural de dones a la UVic per treballar temes de gènere, 

lideratge i desenvolupament comunitari.  

 

Objectius Accions Resultats



Resultats esperats 

1. Formar a un grup de 8-12 persones com a líders comunitaris. 

2. Identificar i incorporar al menys 4 persones que puguin ser mentores del grup 

de líders. 

3. Crear 1 un grup intercultural que treballarà temes de gènere, lideratge i 

desenvolupament comunitari.  

 

 

 

  

Concepte  Hores  Preu hora Total  

Formació  20 64 1280 

Coordinació  20 34 680 

Dietes mentors (4)   600 

Material cursos   150 

   2710 

 

Mentoria

Gènere

Emprenedoria

Comunicació

Lideratge

Pressupost



 

Gènere (5 hores) 

- Interseccionalitat de gènere, raça i classe.  

- Sororitat i feminisme com a eines d’apoderament. 

Lideratge (5 hores) 

- Què és lideratge?  

- Atributs i competències de lideratge. 

Emprenedoria (5 hores) 

- Emprenedoria i desenvolupament comunitari. 

- Una economia verda i feminista. 

Comunicació (5 hores) 

- Habilitats de comunicació. 

- Canals de comunicació contemporanis.  

- Creació d’una campanya contra el masclisme. 

*Es demanarà assessorament a la Unitat d’Igualtat, Unitat d’Emprenedoria i a la Càtedra 

UNESCO Dones, desenvolupament i cultures de la UVic-UCC. 

 

 

Agraïments a Meritxell Barea pel seu inestimable suport. 

Temari*



Títol del projecte 

Transformant imaginaris de gènere a través del cinema. 

Tallers per integrar la perspectiva de gènere en la docència. 

Objectius  

• Incorporar la perspectiva de gènere a la docència de quatre graus (àmbits de salut, educació, 

periodisme i comunicació audiovisual) 

• Proposar models i referents de gènere diversos als/les estudiants mitjançant els audiovisuals i 

gràcies a la presència de les cineastes convidades (Lucía Alemany, Clara Roquet, Carolina Astudillo i 

Neus Ballús) 

Context i resum de la proposta 

El context.  Els audiovisuals són un element transversal que té repercussions sobre la reproducció i la 
transformació dels imaginaris de gènere. Per aquest motiu és important considerar les conseqüències 
que comporta l’àmplia masculinització que presenta aquest sector. Hi ha poques dones creadores 
(Sholz, 2018) i, les que hi ha, es troben amb segregació horitzontal i vertical (O’Brian, 2019;  Cuenca, 
2019). Aquesta situació afecta a les representacions de les dones i de la diversitat de gènere en general 
que es produeixen als mitjans (Zecchi, 2014; Arranz, 2010). Aquestes representacions sovint presenten 
models estereotipats que tenen gran influència a la societat en general però, especialment, en les 
generacions més joves, que configuren a partir d’elles els seus models estètics, de comportament i de 
perspectiva vital (Smith, Pieper & Choueiti, 2013;  Gibson & Lawrence, 2010; Bielby, 2009). 

Davant d’aquesta situació, per tal que el cinema esdevingui una eina crítica al voltant dels imaginaris de 
gènere, és fonamental que els/les joves trobin d’una banda, models variats en les representacions que 
ajudin a ampliar la seva perspectiva i amb els que puguin establir formes diverses de reconeixement. És 
rellevat abordar aquesta dimensió a diferents àrees com ara la salut o la pedagogia i l’educació social, 
on cal tractar la transformació dels imaginaris de gènere a partir de les peculiaritats dels respectius 
àmbits. D’altra banda, la UVic-UCC pot ajudar a apropar als/les estudiants referents professionals que 
animin a generar consciència envers aquesta qüestió i, en particular a les dones que s’estan formant en 
l’àmbit audiovisual, a crear continguts des d’una perspectiva de gènere inclusiva.   

La proposta. Volem generar reflexió des d’una perspectiva de gènere sobre les representacions 
audiovisuals i el paper que tenen les creadores en generar nous plantejaments, tot apropant als/les 
estudiants a altres models i referents femenins. 

Per fer-ho, volem convidar a les cineastes Lucía Alemany, Clara Roquet, Carolina Astudillo i Neus Ballús a 
presentar tallers temàtics a diferents facultats en una proposta interdepartamental i interdisciplinària. 
Tot i que aquests tallers estan pensats per ubicar-se en el marc d’assignatures concretes, estaran oberts 
a altres estudiants, PDI, PAS i al públic en general. A continuació es detalla la proposta d’àmbit d’estudi 
on s’ubicarà el taller, tema i cineasta a convidar. En l’àmbit de la comunicació es proposen dos tallers en 
tractar-se dels estudis on més directament pot impactar la proposta.  

• Àmbit de Salut.  ‘Bioètica i gènere. Cos, sexualitat i abortament’. Amb Lucía Alemany,  directora de 

La innocència (2020) i ex-estudiant de CAV a la UVic-UCC. Presenta Irene Cambra.   

• Àmbit de Pedagogia i Educació Social. ‘Els audiovisuals per a una pedagogia de gènere’. Amb 

Carolina Astudillo, directora, investigadora i docent, entre altres ha dirigit El gran vuelo, (2014) i  

Ainhoa, yo no soy esa (2018).  Presenta Núria Simó. 

• Àmbit de Comunicació (Comunicació Audiovisual). ‘Implicacions de gènere en l’escriptura del guió’. 

Amb  Clara Roquet, osonenca, guionista de 10.000 KM (2014) entre altres. Presenta Maria Forga.  

• Àmbit de Comunicació (Periodisme). ‘Les dones creadores als audiovisuals’. Amb Neus Ballús, 

directora i productora de La plaga (2013), El viatge de la Marta (2019) i Sis dies corrents (2020), 

entre altres. Presenta Mar Binimelis. 



 

- Arranz, Fátima (Coord.) (2010). Cine y género en España: una investigación empírica. Madrid: 
Cátedra. 

- Bielby, Denise. (2009). Gender inequality in culture industries: women and men writers in film 
and television.  Sociologie Du Travail, 51(2), 237–252. 

- Cuenca, Sara (2019). Informe CIMA 2018. La representatividad de las mujeres en el sector 
cinematográfico español. Madrid: CIMA. 

- Gibson, Donald E. & Lawrence, Barbara S. (2010). Women's and Men's Career Referents: How 
Gender Composition and Comparison Level Shape Career Expectations. Organization Science, 
21(6), 1125-1279. 

- O’Brien, Anne (2019). Women, inequality and media work. Londres: Routledge.  
- Smith, Stacy, Pieper, Katherine & Choueiti, Marc (2013). Exploring the Barriers and Opportunities 

for Independent Women Fimmakers. Los Ángeles: Sundance Institute.  
- Barbara Zecchi, La pantalla sexuada (Valencia, Cátedra, 2014). 

 

Antecedents a la UVic-UCC:  

• Activitats Dia Internacional de les Dones (2016). Esquivant desigualtats, generant alternatives  
https://mon.uvic.cat/fec/taula-rodona-sobre-les-dones-i-el-cinema-el-9-de-marc/ 

• Jornades Dones i Cinema. La bretxa entre formació i professionalització (2018). 
https://mon.uvic.cat/tracte/jornades-dones-i-cinema/ 

• Projectes ICD/UVic-UCC. Anàlisi de la bretxa de gènere entre educació i professionalització en l'àmbit 
de la cinematografia a Catalunya. Accions per a la promoció de la dona com a cineasta (2018) i  
Suport a la consolidació de la xarxa MYC (Dones i Cinema), 2019. 

Detall dels diferents conceptes de despesa, amb els imports estimats, que justifiquin la sol·licitud 

• Pagament a cineastes: 400 euros per taller (inclou desplaçaments, pagament de tallers i 

projeccions).  

o Total de la partida: 1600 euros 

• Estudiant en pràctiques (Aleix Costa): 200 euros per taller  

o Total de la partida 800 euros 

• Difusió i disseny: 300 euros 

o Total de la partida 300 euros 

TOTAL: 2.700 EUROS 

https://mon.uvic.cat/tracte/jornades-dones-i-cinema/


Amb veu de dona 

 

• Títol del projecte (ha de sintetitzar l’objectiu general de la proposta) 

Amb veu de dona 

• Objectius pretesos   

-Donar espai i visiblilitzar la poesia en l’entorn acadèmic 

-Plantejar a través de la poesia mirades diferents (femenines, sobretot, però també 

masculines) a l’entorn de tot allò que suposa ser dona. 

-Fer gaudir a partir de la proposta artística i aprofundir a través de les emocions que això 

implica. 

-Mostrar diferents poetes de diferents períodes històrics que parlen sobre la dona. 

-Generar reflexió i debat a partir de l’espectacle. 

 

• Un resum d’un màxim de 250 paraules on es detalli la proposta del projecte  

Es tracta d’una posada en escena que combina música amb lectura de poemes que parlen 
sobre la dona. La selecció recull diferents moments històrics que ens aporten mirades sobre el 
fet de ser dona: Muriel Rukeyser (1938),  Penelope Shuttle (1947),Rosa Leveroni (1956), 
Miquel Martí i Pol (1971), Maria Mercè Marçal (1977), Rosa Maria Arrazola (2015) o Olga 
Xirinacs (2018) entre d’altres.  
La tria dels poemes s’ha fet a partir de la sensibilitat mostrada vers la temàtica tractada.    
   
• Detall dels diferents conceptes de despesa, amb els imports estimats, que justifiquin la 

sol·licitud 

Actuacions: 750 euros (150 per cap) 

Vestuari i utilleria: 300 

  

 



Amb veu de dona 

1. «Divisa» 

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació 

oprimida. 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

M-Mercè Marçal (1977) Cau de llunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En relació a Cau de llunes no he pretès res més que afirmar un camí que allà esbossava, 

ara amb més força, i amb el pas segur. Com he dit en alguna banda, prossegueixo l'intent 

de trobar una veu pròpia que entronqui alhora amb la tradició literària catalana –i amb 

l'experiència quotidiana sense veu- de les fades i les bruixes. Com a coses noves 

esmentaria una rauca molt més conscient de la meva veu com a dona, en el sentit 

individual i col·lectiu de la paraula, l'aparició del binomi bruixa-lluna, la dona solidària amb 

les altres dones i al mateix temps, amb l'assumpció de la pròpia solitud com a condició 

indispensable per a l'existència com a individu autònom, com a "peix sense bicicleta"...»  

M-Mercè Marçal (1952-1998) 

2. «Mite» 

Molt després que Èdip, vell i cec, anés pels 

camins.             Va sentir una olor familiar.    Era 

l’Esfinx.              Èdip li va dir, “Vull fer-te una pregunta. 

Per què no vaig reconèixer la meva mare?”          “Vas donar  

la resposta equivocada”, contestà l’Esfinx.       “Però això era el que  

feia que tot fos possible”, va dir Èdip.             “No”, féu ella.   

“Quan vaig preguntar: què camina amb quatre potes al matí, 

dues al migdia, i tres al vespre, em vas contestar.  

L’home.       No en vas dir res, de la dona”. 

“Quan es diu Home”, contestà Èdip,  “s’hi inclou la dona 

també. Tothom ho sap això”.        Ella va dir,  “Això és el que 

et penses”.    

Muriel Rukeyser (1938) 

 

 

 

 

Muriel Rukeyser (1913-1980) 

«Poesia seriosa, sovint plena d’ironia.», segons Montserrat Abelló, traductora del poema 

(Cares a la finestra. 20 dones poetes de parla anglesa del segle XX)   

 



Amb veu de dona 

3. «IV La barca» 

La llibertat és 
el tirant d’una samarreta que du l’altre, 
és la tecla del portàtil que prem l’altre, 
és el mòbil de l’altre. 
Els ulls dels altres, el cor dels altres. 
 

Potser hi ha algú que pensa 
que llibertat és a la mà, 
la mà que se li escapa 
i a tu et crema la pell i l’endemà. 
 

Llibertat és una barca  
que t’espera al port del mar 
i és alçar-se i pronunciar-se, 
poder escollir a qui estimar. 
 

Llibertat és dir la teva, 
romandre en aquesta gleva 
on tu hi sents la llibertat. 
 
Lliure és haver estat valenta 
i denunciar la violència 
que et prohibeix fer un sol pas. 
 

Rosa Maria Arrazola (2015) 
 
 

Rosa Maria Arrazola (1969) 
Poeta i artista plàstica de Barcelona 

 
4.  

4.  
 
 
tenir l’oportunitat d’anar-me’n lluny 
de mi per si el batec acaba 
a un ritme de fireta i la rèplica tardana 
no és ni eco ni lava de coixí. 
deixar d’educar l’animal que ets 
amb les puntes dels dits. 
agafar embranzida amb dies 
de quaresma estètica per saltar 
els terrats a la recerca de continents 
ben florits, en caiguda lliure. 
com qui farta de solapar costums, 
pretén  girar a la valenta i desmuntar 
la tramoia d’aquest circ, per si tot és dinamita. 
la fantasia predictiva de qui vol canviar de carril, 
i evaporar-se en noves línies de força  sense fi. 
florida, sí, però de gestos lents. 
podrida, també, perquè em dóna la gana. 

Ester Andorrà (2014) 
 

 

 

 

 

Ester Andorrà (1972) 

El seu trajecte creatiu es desenvolupa entre la poesia i la fotografia, i es pot seguir, des del 

2004 al blog www.espaistacats.blogspot.com 

  



Amb veu de dona 

5. «Parlen les dones» 

 
Parlen les dones, 
la seva poesia 
tendra i forta. 
 
Ben pocs s’aturen 
a escoltar aquestes veus, 
que, trasbalsades, 
un nou llenguatge diuen 
nascut al fons dels segles. 

Montserrat Abelló, Dins l’esfera del temps (1998) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Abelló (1918-2014) 
Poeta i traductora 
 
«Encara que no publiqués continuaria escrivint, i que seguiria fent-ho a la meva manera, 
sense concessions. Però aconseguir publicar és una fita important. I això no hauria estat 
possible sense el suport de la família, d'amigues i amics i, sobretot, de les dones que he 
conegut a través del feminisme, de les poetes i els poetes que estimo i de les actrius que 
han participat en la lectura dels meus poemes i traduccions. Resumint podria dir, com dic 
en un dels poemes, que escric perquè estimo la vida i, així, la faig meva moltes vegades». 

L’Elionor tenia 

catorze anys i tres hores 

quan va posar-se a treballar. 

Aquestes coses queden 

enregistrades a la sang per sempre. 

Duia trenes encara 

i deia: “sí, senyor” i “bones tardes”. 

La gent se l’estimava, 

l’Elionor, tan tendra, 

i ella cantava mentre 

feia córrer l’escombra. 

Els anys, però, a dins la fàbrica 

es dilueixen en l’opaca 

grisor de les finestres, 

i al cap de poc l’Elionor no hauria 

pas sabut dir d’on li venien 

les ganes de plorar 

ni aquella irreprimible 

sensació de solitud. 

Les dones deien que el que li passava 

era que es feia gran i que aquells mals 

es curaven casant-se i tenint criatures. 

L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia 

predicció de les dones, 

va créixer, es va casar i va tenir fills. 

El gran, que era una noia, 

feia tot just tres hores 

que havia complert els catorze anys 

quan va posar-se a treballar. 

Encara duia trenes 

i deia: “sí, senyor”, i “bones tardes”.  

6. «L’Elionor» 

Miquel Martí 

i Pol (1971) 



Amb veu de dona 

7. «Principis i finals» 

Un temps, vaig ser una noia de futur. 
Podia llegir Horaci i Virgili en llatí, 
recitar de memòria tot Keats. 
Però, entrant en les coves dels adults, 
em van caçar i vaig començar a parir 
els fills d’un home estúpid i cregut. 
Ara m’empleno el vas sempre que puc 
i ploro si recordo un vers de Keats. 
Una no sap, de jove, que cap lloc 
no és el lloc on podrà restar per sempre. 
També s’estranya quan no arriba mai 
aquell o aquella en qui trobar descans. 
Una ignora, de jove, que els principis 
no tenen res a veure amb els finals. 

Joan Margarit  
 

 
8. «Drap de la pols, escombra, espolsadors» 

 
Drap de pols, escombra, espolsadors,  
plomall, raspall, fregall d’espart, camussa,  
sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,  
i sabó en pols, blauet, netol, galleda. 
 
Cossi, cubell, i picamatalassos, 
esponja, pala de plegar escombraries, 
gibrell i cendra, salfumant, capçanes. 
 
Surt el guerrer vers el camp de batalla.  

M-Mercè Marçal 

9.  «Escriuré» 
 

Escriuré encara que les ombres de la desesperança emboirin els 
meus dies. 
Encara que no vegi futur o si el veig, m’espanti. 
Encara que el meu cos ja no pugui aspirar a les alçades glorioses 
que un dia i un altre, una nit i una altra, resplendien per a mi en 
els cels nocturns que em cridaven. 
Encara que, a poc a poc, el meu nom es vagi esborrant de les 
memòries. 
Encara que els meus llibres morin l’un darrere l’altre, com fills 
que perds en una batalla no desitjada. 
Encara que aquest mar que he viscut tan clar m’amenaci ara 
amb el pas de l’última barca, la que m’espera per portar-me a 
ombres desconegudes. 
No m’hi llançaré, com va fer la trista Alfonsina Storni, segurament per 
dolors que no sabré. 
Ni m’enfonsaré al riu com Virginia, quan es pensava que el món 
li esclatava a sobre. 
Ni ficaré el cap al forn de gas, com Sylvia Plath en la intensitat 
de la seva vida. 
Ni la mort deturarà la lletra, perquè alguns llegeixen després de 
morts, com el cavaller jacent, i potser llegir és el seu paradís. 
També he vist com sostenien els llibres algunes dames nobles 
als seus sarcòfags perquè a l’escultor li devia semblar que llegir 
feia immortals els cossos. 
Escriuré malgrat la negació i la feblesa, perquè una vegada vaig 
escriure que la lletra era el pont que ens portava a l’infinit, i ara 
a aquestes alçades no em desdiré pas. 

Olga Xirinacs Collage d’OX 2018 
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10. «Poemes desolats» 

 
II 

Com l’animal ferit, morir ben sola 
de cara al cel només, dins la malesa 
abastada amb dolor, fora recances 
d’uns lligams ja trencats, passat el fàstic 
del darrer desengany, trista metzina 
necessària a la mort… Morir ben sola, 
els ulls de bat a bat a l’alegria 
del gran despullament. Dolç oblidar-se 
del dard que m’aterra, misèria d’altri 
però meva també. Morir ben sola, 
estalviar el meu crit en la tenebra: 
certa de la Claror… 

Rosa Leveroni Cinc poemes desolats (1956) 
 
 
 
 
 
 

Rosa Leveroni (1910-1985) 
Poeta i bibliotecària 
 
Capmany descriu la poeta "com si fos una viatgera inquieta, de Florència a Londres, indecisa, 
i que per atzar, entre viatge i viatge, s'hagués quedat aquí, a la Barcelona fosca del General", 
tot remarcant, al meu parer, el caràcter europeista que traspuen els seus versos, a més de 
la impressió d'"una solitud brillant dins un univers de tonalitats discretes, grises, sense 
estridències". 
 
Lluïsa Cotoner dins LletrA 

 

 
 

 

11. «Senyal de perill» 
Convidar les poetes és cosa perillosa. 
Dic les poetes, no els joglars del rei. 
No treuen cap colom de dintre d’un copalta, 
però potser els dards de flama del seu fatigat cor 
o d’una nit insomne. 
No us en fieu, per sota 
les fràgils aparences tenim un cor salvatge 
i estranys senyors servim 
–ja ho escriví Ausiàs March: 
l’amor, el clar país, una cançó alosa... 
Convidar les poetes és, doncs, cosa arriscada. 
Tisores de mots tallen les heures de l’oblit 
que encerclen una llengua, un boc amenaçat 
o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia. 

Maria Àngels Anglada Arietta (1996) 
 
 

 
 
 
 
Maria Àngels Anglada  (1930-1999) 
Narradora, poeta i traductora 
 
«A Senyal de perill, un dels poemes d'Arietta, l'escriptora avisa del risc que suposa heure-
se-les amb poetes, bo i precisant que es refereix a "poetes" i no a "joglars del rei". La mena 
de perill de què parla arriba quan els versos esdevenen "tisores de mots" per tallar "les 
heures de l'oblit". La poesia, paraula intensa i esmolada, és també l'eina que esbotza els 
silencis còmplices que tantes vegades encerclen "una llengua, un bosc amenaçat o els ulls 
espaordits dels meus infants de Bòsnia"».  
 
Francesc Foguet,  M. Àngels Anglada. Passió per la memòria (Barcelona, Pòrtic, 2003) 
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12. «Dona embarassada» 
 
En la quietud 
uterina, 
amagades de mi, 
amagades dels miralls, 
les arrels fetals de canell 
i cor 
s’entortolliguen dins meu. 
Pertanyen a l’infant, 
a l’encastat, 
un plomatge de constal.lacions. 
 
Camino per la casa 
peu nua 
i una càlida corda de sang 
em lliga al meu fill. 
 
La pluja cau pels jardins i les inscripcions 
però jo em mantinc al caire de la pluja. 
Soc un receptacle 
que recull una altra pluja, amniòtica 
perquè ell sol en la seva residència oficial 
en gaudeixi. 
 
Penso en l’ús tranquil dels parpres no-nats 
i en la quietud dels meus pits que s’inflen, 
un càlid procés de força. 
 
Un nom ja comença a suggerir les síl·labes, 
Però aquest roman secret, 
L’ombra d’una cua de peix, 
Un sospir entre la nit i el dia 

Penelope Shuttle, Cares a la finestra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penelope Shuttle, 1947 
 
«La seva poesia és plena de simbolismes sobre el sentir i les vivències de la dona, com ho 
traslluen els poemes [...], originals, lúcids i plens de tendresa».  
 
Montserrat Abelló, Cares a la finestra (Sabadell, Ausa, 1993) 
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13. «8 de març» 

 
Amb totes dues mans 
alçades a la lluna, 
obrim una finestra 
en aquest cel tancat. 
 
Hereves de les dones 
que cremaren ahir 
farem una foguera 
amb l’estrall i la por. 
Hi acudiran les bruixes 
de totes les edats. 
Deixaran les escombres 
per pastura del foc, 
cossis i draps de cuina 
el sabó i el blauet, 
els pots i les cassoles 
el fregall i els bolquers. 
 
Deixarem les escombres 
per pastura del foc, 
els pots i les cassoles, 
el blauet i el sabó 
I la cendra que resti 
no la canviarem 
ni per l’or ni pel ferro 
per ceptres ni punyals. 
Sorgida de la flama 
sols tindrem ja la vida 
per arma i per escut 
a totes dues mans. 
 
 

El fum dibuixarà 
l’inici de la història 
com una heura de joia 
entorn del nostre cos 
i plourà i farà sol 
i dansarem a l’aire 
de les noves cançons 
que la terra rebrà. 
Vindicarem la nit 
i la paraula DONA. 
Llavors creixerà l’arbre 
de l’alliberament. 
 

Maria-Mercè Marçal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«L'obra Bruixa de dol és molt significativa com a obra de pas, de ritus d'iniciació. 

Hi ha, en el títol i en l'obra, el ressò dels aspectes amables de la infantesa que són 
representats per les bruixes amb l'escombra i les fades, però hi ha el dol per les 
bruixes, dones sàvies, perseguides i massacrades al llarg de la història, i el dol de 
sentir-se, ella també, sola i estranya, com a dona jove que busca una alternativa 

als estereotips de la feminitat tradicional».  
 
Mercè Otero dins LletrA 
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