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Sónmatemàtiques, informàtiques, físiques, enginyeres, investigadores dediferents generacions
i interessos. Comparteixenpassió per la ciència i l’objectiu deposar fi als estereotips i el

desconeixement sobre la utilitat de les seves professions. En l’universde les carreresSTEM, la
bretxa de gèneredeixa en l’ombraun talent femeníquenopot quedar fora de joc davant el disseny

de la inteŀligència artificial ni en el sector que avui dia creamésocupació

Text ALICIA JASANADA
Fotografia XAVIER CERVERA

Passió per la
tecnologia
D’esquerra a
dreta, AnnaMura
(investigadora
Specs-lab), Carla
Gómez (enginyera
electrònica),
Elisabet Roda
(investigadora UAB)
i NúriaMontserrat
(investigadora Institut
de Biotecnologia de
Catalunya), amb
el robot Pepper, a
Barcelona
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A
poques hores d’un altre
8-M reivindicatiu, amb
tantes causes pendents,
és necessari visualitzar
denouunabretxadegè-
nere que es resisteix a

desaparèixer. Una alarmant falta de voca-
cions per les carreres STEM (Ciències, Tec-
nologia, Enginyeria i Matemàtiques) que,
paradoxalment, són les que generen més
ocupació, en plena quarta revolució indus-
trialientreveientjalapròxima,lasocietat5.0.
Enaquest context,menysdel 30%dedones
es decanten per aquests estudis, segons la
Unesco,xifraquecaufinsal 10-12%enEngi-
nyeria informàtica i de Telecomunicacions.
Els propers anys, alerta la Comissió Euro-
pea,hihauràunmiliódellocslaboralssense
cobrirperfaltadeperfils tecnològics,unsec-
tor enel qual actualmentnomésel 17%dels
treballadorssóndones.Feinesqualificades i
emergents com les científiques de dades o
enginyeres de robòtica, que han crescut un
7,3% i quevanenaugment, segons la patro-
nal Ametic. Si la situació no canvia, avisen,
“ensquedaremforade larevolució4.0”.

I tot aixòquan lapandèmiahadeixat ben
patent finsaquinpuntdepenemdelatecno-
logia. Com els seus avenços salven vides i
requereixenuntalentcientíficsensegènerei
amblamàximadiversitat,mésenriquidor.

Mésenllàde lesxifreshiha lesdonesque
jaformenpartd’aquestuniversSTEM.Inves-
tigadores, científiques, iniciant la sevacarre-
ra o ja amb trajectòries de prestigi. Entre les
dones inspiradoresd’aquestespàgineshiha
activistes en fomentar vocacions i divulgar
la realitatde lessevesprofessions i tambéde
vegades reticents a victimitzar en excés el
paperde ladonaosobreprotegir-la.

Lamajoriad’ellesnohatingutunreferent
científic i el seumotor ha estat la curiositat i
la perseverançamés que unament excep-
cional. Ieldesigdecontribuir,amblaciència,
a millorar d’alguna manera la vida de les
persones.Aquella facetad’utilitat social és la
que pot sumar més futures professionals,
com succeeix en àrees com lamedicina, la
farmàcia o la infermeria, avui liderades per
dones. Quan la tecnologia afegeix el prefix
bio, atreunovesestudiants. “Calpensaren la
tecnologiaqueneixperajudar,nonomésen
l’exceŀlènciadedissenyaruncoetouncotxe
veloç sinó una pròtesi en 3D, per exemple.
Visibilitzar com lanostra feinamillora la sa-
lut, lavida,elplaneta.Quanconeixenaques-
tautilitatconnectenamblaprofessió,explica
l’enginyera Gemma Fargas, vicerectora
d’IgualtatdelaUniversitatPolitècnicadeCa-
talunya(UPC).Unexemplerecent:elsrobots
de companyia per ajudar persones grans
que viuen soles, una iniciativa municipal
quecomençaaBarcelona.

Però si el percentatge femení a la univer-
sitat superaelmasculí pelque faaxifres i re-
sultat acadèmic, per què continua sentmi-
noriaenSTEM?Elsectorapuntaalsprejudi-
cis i als estereotips que encara frenen,
inconscientment, algunes joves.

El problemaés complex i global (excepte
en països com l’Índia o la Xina, on la dona
veuaquelles carreres comunaoportunitat).
I té sevesarrels en la infantesa, desde l’elec-
ciódelesjoguinesfinsacertsrolsqueperdu-

BELÉNRUBIO:
“LA BRETXA
COMENÇA
ENNÉIXER I

Ç

S’ALIMENTA
EN LA INFANTESA”

ren. La solució passa per un canvi d’enfoca-
ment educatiu i cultural. D’entrada, rescatar
aquelles científiques ignorades per la histò-
ria. Les matemàtiques que van calcular la
trajectòriade l’ApoŀloXIquevadur l’homea
laLluna, lesprogramadoresdelprimerordi-
nador electrònic, l’Eniac, als anys quaranta,
la pionera de la informàtica Ada Lovelace o
l’actriu i inventora d’un sistema precursor
del wifi, Hedy Lamarr, entre tantes altres.
L’absència demodels allunya, ja a primària,
les nenes d’aquests estudis. Incloure dones
referents en elmaterial escolar és la finalitat
de la campanya #NoMoreMatildas, de l’As-
sociaciódeDones Investigadores i Tecnòlo-
gues, que es pregunta: “Què hauria passat si
Einsteinfosdona?”, irespon:“Queuncoŀlega
masculí s’haguésemportatelshonors”.

És una de les moltes accions d’entitats i
professionals entusiastes que coneixen els
dèficits i on s’ha d’actuar. Per això no hi ha
anunci, web d’universitat o centre d’inves-
tigació que no triï ara mateix la imatge fe-
menina com a reclam. També el Ministeri
d’Educació va presentar fa unmes l’Aliança
Steam,queagrupaaunescinquantaentitats.
Totaunacroadaperdonaraconèixer leses-
mentades professions a futures estudiants.
Perquèunnotriaallòquedesconeix.

Models propers, no heroïnes
Unaltre dels fronts, coincideixen, és posar fi
als estereotips. El d’aquell geek asocial, ab-
duït per l’ordinador, el geni que brilla sense
esforç. “Aquesta imatge distorsionada trans-
met la idea que sónmatèries inabastables i
fa perdre vocacions. Jo els explico que soc
enginyera i no una crac, que duc una vida
normal i cometo errors”, apunta Fargas, im-
pulsora del programa Aquí Steam. Com la
matemàtica Paz Morillo, promotora d’Una
enginyeraacadaescola i docent a lamatei-
xa universitat. “Quan una enginyera de Ca-
minsarribaa laclasseamb la robade feina i
es treu el casc, sorpresa general: és una do-
na!Així es trencaunclixé. El queesnecessi-
tensonexemplespropers,noheroïnes.Tuet
veusemulantMarieCurie?Nidebroma.No
seriaunbonreferentperami.Llunyd’aque-
lles lluitadores contra tot, les nostres alum-
nesexpliquenlasevaexperiència i lesnenes
les veuen coma algú proper, a qui de vega-
des també li costaentendre lesmates”.

La inteŀligència artificial intervé ja en
moltesdecisionsqueensafecteni lapresèn-
cia de dones per desenvolupar els algorit-
mesaixícoml’èticaquecontrolielseupoder
és una qüestió clau perquè es dissenyi de
manera igualitària. “No es tracta només
d’adquirir habilitats per fer servir les tec-
nologies, sinó també de dissenyar-les. Per
noquedaralmargedelarevolució4.0. Idela
pròxima, la5.0,que jaesveua l’horitzó.
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Microronyócontralacovid
NúriaMontserrat,42anys

Doctora en Biologia, professora
d’investigació a Icrea (IBEC)
i Coordinadora de la Plataforma
Nacional de Biobancs i Biomodels

Als 6 anys ja volia ser biòloga. Referents? La
sevamare,nopercientífica, sinópelseuprag-
matismeal satisfer la curiositat infantil i edu-
car-laen l’esforç.Boncomençamentperaqui
avuiprotagonitzaavençosen la lluitacontra la
Covid-19.Faunanyvaposaralserveidelapan-
dèmia lasevafeinadelsúltimsanys: lacreació
demicroòrgansambcèŀlulesmarehumanes.
“Sabem que una de les portes d’entrada del
SARS-CoV-2 a l’organisme és un enzimpre-
sental ronyó,elcor...Aixíquevamferservirels
nostresmicroronyons 3D per entendre com
elvirusperjudicaaquestòrgan. I jaelmarçdel
2020 vam començar a provar fàrmacs per
frenar-lo”.Ara investiga la interaccióentreCo-
vid-19imalaltiescomladiabetis,quen’exacer-
benelsefectes. Is’apuntaadivulgarlaciènciaa
la infànciasemprequepot. “Handesaberque
poden ferelqueesproposin”.Ellan’ésunbon
exemple.Maredetresfills—de8,6i3anys—,diu
quetémoltasort;acasasónunbonequip. “Els
meus fills coneixen lameva professió i estan
encantatsambelseupare,queésméspresent
acasa.Caldelegar! Iafegeix: “Avuisemblaque
sinot’hanafectatcertsprejudicisésqueetsuna
superwoman.No,sisplau.Normalitzemlesco-
ses.Nofemde l’excepcióunanormageneral”.
Sí lamentaque“quanetvabé,ésperquèetsdo-
na,sietvamalament,perlamateixaraó.Calex-
plicarperquèunadonahotémésdifícil.Quese
sàpiga,perquèdeixidepassar.Perònodrama-
titzarnisobreprotegirladona”.

Superarunadoblebretxa
FàtimaelBaghdadi,

Enginyeramecànica,treball final demàster
a la Universitat de Califòrnia a Irvine

Ésunexempledesuperacióadiversosnivells.
“VaignéixeralMarroc ivaigviureallà finsals9
anys. Elmeuparevavenir aEspanyaa treba-
llar i lamareensvacriara lamevagermanaia
mi.Gràciesalseusacrificihepogutarribarfins
aquí, tenirmetgesiesticmalalta,unplata taula
i beques per estudiar”. Però hahagut d’afron-
taralgunesbatalles.Al triarbatxillerat, elsseus
propis professors la vandesanimar: “Una em
vadirliteralment:Fàtima,noensenganyem,les
donesmarroquinesescasenmolt joves.Jot’ho
dicpel teubé”.Quanvamarxaraestudiar fora,
famíliesdelseupaísvancriticarelsseuspares.
“Encara no està ben vist que la dona segueixi
unavidaprofessional oacadèmicaencomp-
tesd’estarambelsparesoelmarit”.Peròellava
decidiranara totes. “Cadabonresultatemdo-
navaenergiapercontinuariesforçar-me”.Ara,
volmillorar la qualitat de vida amb la tecno-
logia. Treballaencrearuneixamderobotsdi-
minutsquefacintasquescomplexes.Unamica
com“recrearlaformacomactuenelsmicrobis
ovirus”perfer-losservirmésendavantenope-
racionsnoinvasives.

Quelesmàquinesaprenguin
MireiaHernández

Enginyeria Física i Matemàtiques (CFIS),
treball de final de grau al MIT

Companyrobot
YueErro,24anys

Enginyera informàtica, experta
en robòtica

Elseudiaadia transcorreentrehumanoides
comREEM-C, “capaç de parlar en 30 idio-
mes i ballar!OARI, dissenyat per a lamillor
interacció amb l’humà”. La Yue va néixer a
Wuhan, però va viure a Vitòria-Gasteiz des
delsdosanys i ara, aBarcelona,on treballaa
PALRobotics. De la robòtica la va atreure el
potencial per ajudar la gent “des d’un àmbit
laboralqueno imaginava”.Aradesenvolupa
unaaplicacióperquèelseucoŀlegaStockBot,
que jaautomatitza lapresadedadesi l’inven-
tari en botiga, sigui més autònom i eficient.
“Elsrobotsmillorenlanostravidaienseviten
tasquesrepetitivesoperilloses.Pensemenun
trepant pneumàtic.Avui novoldríem tornar
al pic i la pala!”. No s’ha sentit discriminada,
“peròalauniversitatsíquevaigobservaruna
bretxadegènereimportant.Callluitarpelque
volsienvoltar-tedepersonesquevalorinlate-
vafeina,almargedelgènereid’onvinguis”.

Crearlapròpiaempresa
CarlaGómez,22anys

Enginyera electrònica (UPC).

Va decidir ser enginyera a secundària, “per
aplicar la ciència a la realitat”. A la facultat,
“erem6noiesenclassesde50;elprofessorre-
cordamésel teunom,peròenelmeucasem
vaaportaravantatges”.Segonselseuparer, la
poca presència femenina en STEMés “més
qüestiódegustosquededesigualtat, encara
queha treballatper fomentarvocacionsdes
de l’associacióde robòticaPucra.Noha tro-
batobstaclesperserdona,peròrecordauna
obrade teatre que li va fer pensarque sí que
hihaquicreuquelatecnologianoésfemeni-
na. “Calanarambcompteambelsmissatges
acertesedats”.Araengegalasevapròpiaem-
presa, ambel seucompanyJiaqiangYeZhu.
I apostenperCatalunya: “No té res a envejar
a llocs que semblen tecnològicament més
avançats”.Estaràenfocadaenla indústria5.0
i l’úsdecobots, unpasméseneldesenvolu-
pamentdela IA. “Volemcomençarcommés
aviatmillor.Hihaclientsinteressats”.

Noautolimitar-se
NuriaOliver,50anys

Enginyera de Telecomunicacions,
comissionada de laGeneralitat
Valenciana en Inteŀligència Artificial i
Ciències de Dades contra la Covid-19

De currículum aclaparador, aquesta engi-
nyeraalacantinaésunadelesautoritatsmés
importants a nivell internacional en IA ibig
data.Denenalavaatreurelafiguradel’inven-
tor, del científic:Curie,DaVinci...Desprésde
graduar-se,vasoŀlicitarplaçaalessetuniver-
sitatsdemésprestigipercursar latesi. “Vaser
moltarriscatoptarnomésalsmillorscentres.
Podiaquedar-mesensebeca.Peròwow!,em
vanacceptaren totes, incloentelMIT.Noem
vaigautocensurari lavaigencertar.Cal inten-
tar-ho, sempre”, afirma. Després va ocupar
càrrecsaMicrosoft,Telefónicaiavuiésasses-
soracientíficaaVodafone.Unaprojeccióbri-
llant,enlaqualvasuperaralgunobstacle.

Des de Califòrnia
Fàtima el Baghdadimostra
el seu primer prototip de

petit robotmarí (‘swimming
robot’) imprès en 3D

Esforç continuat
Mireia Hernández ja pensa

en el següent pas, un
màster, probablement sobre

ciència de dades

Aprenent junts
Yue Erro interacciona amb
el seu ‘coŀlega’ poliglot
REEM-C de PALRobotics,
un delsmés avançats

“Sempre he vist l’estudi comuna cosa esti-
mulant”, afirmaaquestacatalanadeVicque
ultimaeldoblegraualprestigiósMIT.Vapen-
sartriarBiologiaperòabatxilleratunsprofes-
sors lavananimaraparticiparenl’olimpíada
deFísicaiQuímicaanivellestatal ivacanviar
d’idea. “Competiremvasemblarunreptedi-
vertit; allà va ser quan per primera vegada
emvaxocarl’absènciadenoiesparticipants”.
Pensaqueésurgentexplicarqueleshabilitats
STEM s’adquireixen amb pràctica i dedica-
ció,noperuntalentexcepcional. “Tenimuna
imatgeerròniai lesnoiespensen: jonopodré.
Perònopassaressinohoentensa laprime-
ra.Ésqüestiód’insistir-hi”.Teniaclarquevo-
lia accedir alMIT i es va enfocar enaconse-
guir-ho.El resultat: unexceŀlentdenotamit-
jana, així que ha complert l’objectiu, encara
quesenseviatjar aBoston, per lapandèmia.
“Dissenyemalgoritmes que siguin capaços
de ferprediccions;que lesmàquinespuguin
aprendredegransquantitatsdedadesimitant
l’humà. Les aplicacions d’això són infinites.
Perexemple,envehiclesautònoms”.

FÀTIMA EL BAGHDADI

MIREIA HERNÁNDEZ

XAVIER CERVERA
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màsterdeNeurociència iRobòtica i l’úsde la
tecnologiaenrehabilitaciólavaatraure.Elseu
RehabilitationGamingSystembasatenreali-
tatvirtualpera larehabilitaciópostictus jaes
comercialitza. Encara que ella sempre s’ha
sentitvalorada iambresponsabilitats,pensa
quealseusectorlabretxaexisteixperòésmés
visible en càrrecs dedirecció. “En realitat, la
bretxacomençaennéixer. Iesvaalimentant.
Escreaunaimatgedeladonaquedesprésno
es correspon amb el que esperen de tu, per
exemplequeestiguisseguradetumateixa”.

Misterisdelcervell
AnnaMura,58anys

Biòloga, investigadora a Specs-lab

“Sempre emva agradar observar i explorar,
aixíque labiologia i laciènciam’oferien l’en-
tornperfecte”.Ihocontinuenfent,aradelamà
delarealitatvirtualilarobòtica.NascudaaCà-
ller,vatreballarenuniversitatsalsEstatsUnits,
Itàlia iSuïssa,va investigar lesmalaltiesneu-
rodegenerativesiaraaBarcelonasecentraen
elsprincipisde l’aprenentatgeamb tecnolo-
gies interactivesavançades,comlesbasades
en realitat virtual per a lamedicina digital o
robotshumanoidesambfinalitatseducatives.
Tambéestà involucradaenunprogramade
màstera laUPFiendivulgació, conscientde
la desigualtat que encarapersisteix. “Des de
l’educació finsalmónlaboralhihaunabret-
xaonlasocietatnodonasuportalesdonesen
feinesquelespermetinferinvestigacionsd’alt
impacteenciènciaotecnologiaavançades”.

Lafeinacomunjoc
SandraÁlvarez,22anys

Programadora, graduada enDisseny
i Desenvolupament de videojocs

Parla de la seva professió amb l’entusiasme
que lavaatrapardenena, jugantamblaseva
germana. Lamare li va aconsellar estudiar
“unacosaquet’agradariafer toteldia,perquè
hi dedicaràsmolts anys de la vida. I ho vaig
tenir clar.Desenvolupar videojocs era i és el
meusomni i n’estic encantada”. El seu testi-
moni xoca amb la visió poc encoratjadora i
masculinitzadadelsector.Vaserl’únicanoiaa
classedesdesegondecarrera,vaobteniruna
becaKing (creadorsdelCandyCrush) i avui
ésl’únicaprogramadoraal’empresacoreana
ontreballa,SmilegateBarcelona.Sobre lare-
presentaciósexualitzadadeladonaprefereix
“nogeneralitzar,perquèdepèndeljoc.Peròcal
vigilarelscontingutsievitarcertsrols”.

Robotsméssensibles
MariaBauza,27anys

Enginyera física imatemàtica (CFIS),
fa el doctorat en el MIT

“Imagina que li demanes a un robot que
t’obriunaampolla.Persaberonés, li farà fal-
ta lavista,peròdespréshauràdedecidircom
l’agafa i ambquina força l’obre, per no tren-
car-la. La meva tasca consisteix en ajudar
queelsrobotsaprenguinadecidira travésde
la informació dels seus sensors”. Així sinte-
titza aquesta enginyeramenorquina la seva
tascadelsúltimsanysa l’InstitutdeTecnolo-
gia deMassachusetts (MIT). Va guanyar un
concurs d’Amazonambun sistema robòtic

Alarecercadevocacions
SaraGómez,61anys

Doctora en Enginyeriamecànica,
directora del projecte Dona i Enginyeria
de la Reial Acadèmia d’Enginyeria

Segovianadediscursàgil iconvincent,haes-
tatdesdedirectorad’escola,vicerectoradela
Universitat Politècnica deMadrid fins a res-
ponsabled’Universitatsdelasevacomunitat.
DonaiEnginyeriaés lasevaambiciosacroa-
daper “revertir elpanoramadesoladorde la
falta devocacions, tutelar les estudiants fins
a l’empresa iperquèarribinaocuparcàrrecs
depoder.Perquènopodemserallà?”,qües-
tiona.Una iniciativaamb2.500implicades, i
unconsellestratègic,amblareinaLetíciacom
apresidentad’honor.Recordaelsseus inicis,
“acasam’aconsellavenmedicinaofarmàcia,
peròcomsocunamica rebel vaig triar engi-
nyeria: “És unade les palanquesméspode-
rosesperresoldreproblemes.Nosem’ocorre
resmillorqueveurequelatevafeinatésentit”.
Alacarreranovatrobarobstacles,“alafeinasí
hesentitdiscriminació.Devegadesm’heha-
gutd’obrirlesportesaempentes.M’hafetmés
forta, peròpodiahaver-me fet abandonar“. I
alertadelafaltadeprofessionals.“Un90%de
llocs de treball necessitaran competències
digitals. I no les tenim, som analfabets digi-
tals.Calreaccionar”.Elseuconsella les joves:
“Queningúnolesfacidubtardesimateixes”.

Lasíndromedel’impostor
AlejandraGarrido,27anys

Enginyera de telecomunicacions (UPC),
presideix l’associació Young ITGirls

Viu l’enginyeriadesde l’activisme. “Ésdiver-
tida i téenormeutilitat social”.DesdeYoung
ITGirls,amb60jovesmésacostalasevapro-
fessióalesescoles.“Elsdesmuntemlaimatge
degeniestilBigbandtheory i expliquemque
nonomésfemantenes”.Sesorprenenambel
seucas. “Vaigrepetirprimerdebatxillerat,ho
haviasuspèstot.Peròvoliaserenginyeraivaig
reaccionaratemps,gràciesa lacoincidència
ambduesprofessoresboníssimes, cosaque
emvapermetreferuncanviradical.Elsecret
és que t’agradi el que fas”. El seu objectiu és
aplicar les telecomunicacionsa lamedicina.
AMiWendodesenvolupaundispositiumè-
dic perdetectar càncerdecòlonmitjançant
microones.Tambévolposarfiaactitudscom
que “desconfiïnde la teva feinaoquesugge-
reixinquet’hancontractatpercobrir laquota
denoies”.Peraixòhanimpulsat lacampanya
STEAMinist enxarxespercompartir aques-
tes situacions. Creen inseguretat. La síndro-
medel’impostorestàarrelada:hihaquiaca-
bapensantquenomereixlafeina”.

Conciliarsenseproblema
BelénRubio,35anys

Investigadora de neurorehabilitació
al laboratori Specs (IBEC).

Acaba d’estrenar-se comamare d’un nen i
desprésdelpermístornaràaliderarprojectes
aSpecs,algunassumitdurantl’embaràs.Afir-
ma que la tasca investigadora permet més
flexibilitat queenempresesd’unaltreàmbit.
VaestudiarComunicacióAudiovisual i des-
présvavirarcapalmóncientífic;vacursarun

“Finsalmeuprimerfillelgènerenoemva
limitarmai,peròllavors,aSeattle,vaigpensar
quenopodriaseguirelritme.Hivahaver tra-
ves, finsqueunacapvaexercirdementora i
vaigpoderadaptar elmeuhorari. En la seva
opinió, laminoria femeninaentecnologiaés
dramàtica. “Noenshopodempermetrecom
asocietat”.CientíficaprincipaldedadesaDa-
ta-Pop Alliance i al capdavant de la Funda-
cióEllisAlicante (IAperalbésocial), analitza
també dades sobre la pandèmia perquè es
prenguin lesmillorsmesures: "Nosegons in-
tuïcionsointeressospolítics”.

IAambemoció
ÁgataLapedriza,40anys

Matemàtica, investigadora aGoogle
Cambridge i docent de la UOC

“Vaig prendre consciència que hi havia po-
quesdonesenelmeuàmbitquanvaigveure
que els càrrecs demés responsabilitat eren
majoritàriamentocupatsperhomesinoen-
teniaperquè, jaqueveiadonesdemolttalent.
Crecque lescosesvanmillorant,encaraque
estic en entorns privilegiats, inclusius i sen-
sibilitzats amb ladiversitat, tant aBarcelona
(UOC) com a Boston, un ecosistema únic”.
Llocs als quals haarribat “fent petits passos,
undarrere l’altre”. PrimeralMIT iaraaGoo-
gle.Unade les sevesàreesés la inteŀligència
artificial (IA) “emocional”. “Estem lluny de
tenirmàquinesambcapacitats emocionals
similarsaleshumans.Peròtreballemperquè
puguinpercebre lesnostresemocions. I res-
pondredemaneraadequada”.Lasevapassió
ésresoldreproblemesque tindran impactes
positiusperalasocietat.

Entrenamentd’elit
ElisabetRoda,23anys

Física imatemàtica, grup d’investigació
de Nanomaterials i Microsistemes (UAB)

Transmetlaserenitat iconcentracióquesens
dubtehaaplicatalsseusestudis.Elseudoble
grau és el que en els últims anys ha exigit la
notad’accésmésalta “aixíqueemvaigenfo-
caraaconseguir-la. Laclauésesforçar-seal
màxim”.Desdepetita haaprofundit pel seu
compteenladivulgaciócientífica. “Elprimer
llibrequeemvamarcarva serLaportadels
trespanys,deSòniaFernández-Vidal; emva
donarunaperspectivadiferenta lade l’aula”,
recorda. Ser sempre de les poques noies a
quiagradavalafísicanolihasuposatcappro-
blema. “Hihapocsreferents iencarahihaun
perfil d’estudiant quedesmotiva certes per-
sones”. Aquest no és el seu cas. “Soc l’única
científica a lameva família, i semprem’han
encoratjataanarperaquí,sobretotelmeupa-
re”.Ara,satisfeta,desgranalesvirtutsdelase-
vaelecció.“Sónestudisquedevegadesetpor-
tenallímit,peròsónungranentrenamentper
a lament, desenvolupen la capacitat d’abs-
tracció, d’analitzar i resoldre problemes”. I
ofereixenungranventall de sortidesprofes-
sionals, com la investigació, l’opció que ha
triat.Vatreballareneldesenvolupamentd’un
model matemàtic per a una teràpia contra
elcàncer iara,aldepartamentdeFísicade la
UAB,analitza lespropietats termoelèctriques
denanomaterialsperaconseguirdispositius
energèticsméseficients.

autònompermanipular objectes que ja co-
mercialitzen diverses empreses. Fascinada
per la física quàntica, es va centrar en la ro-
bòtica “perquècombina lesmevespassions:
física,matemàtiquesiprogramació”.Elsseus
paresvanserunestímul.Alsestudis i la feina
semprehaestatenminoria, “encaraquemai
ningú nom’ha fet sentir inferior per ser do-
na”.Peròsí, algunavegada, s’hasentit intimi-
dada: “Vaig tenir l’oportunitatdecompetiren
programacióicomquetotserennoisnom’hi
vaigatrevir.Vaserunerror”.Ara, enactes in-
ternacionals, devegadesésunavantatge. “Si
etsl’únicarecordenméslatevafeina”.Lamo-
tivacióésmàxima:“Treballomolt,peròagust,i
heguanyatconfiança”.Arasomniacontribuir
“queels robotssurtindel laboratori i estiguin
enhospitalsoacasa.Faanysquefaigmoure
robots,peròtot iaixí,cadavegadaquefanuna
cosainteŀligentm’emocionodenou”.

SARAGÓMEZ:
“LA DONA
NECESSITAQUE
LA SEVA TASCA
TINGUI SENTIT
I RES COMLA
TECNOLOGIA PER
SALVARVIDES”

Activista
AlejandraGarrido

alerta d’actituds que
creen inseguretat

en les dones
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Entre Barcelona i Boston
Ágata Lapedriza compagina
la docència a la UOC i la
investigació aGoogle

Debaixamaternal
Belén Rubio acaba de
sermare i en unsmesos
reprendrà els seus estudis
sobre neurorehabilitació

Tutelar les joves
SaraGómez
treballa perquè les
enginyeres arribin
a ocupar càrrecs
de poder

Videojocs sense prejudicis
Sandra Álvarez anima les
aficionades a un sector amb
molta demanda laboral

Unaautoritat en
inteŀligència artificial
Per a Nuria Oliver la falta de
vocacions és “dramàtica”

Ambpassió
Maria Bauza
confessa que
continua
emocionant-se
“cada vegada que
un robot fa una
cosa inteŀligent”
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