P O S A' T L A RE C E RC A
A L A B UT X ACA !
VINE A RESOLDRE ENIGMES CIENTÍFICS!

QUANTS POLIFENOLS
INGEREIXES ALS
POSTRES?

QUÈ TENEN EN
COMÚ LA MEL I
L'AIRE?

SAPS PER QUÈ LES

·

CÈL LULES MARE
ODIEN L'OBESITAT?
EN QUÈ
T’ASSEMBLES A UN
CUC TRANSPARENT
D'1 MM?

ES PODEN RENTAR
LES AIGÜES
SUBTERRÀNIES?

QUÈ ENS POT EXPLICAR
UNA MOSCA DE
NOSALTRES?

COM T'IMAGINES EL
VIATGE D'UNA
NANOPARTÍCULA?

EN BIOLOGIA 1 + 1
POT SER = 1?

L’ALZHEIMER NOMÉS
ENS ROBA LA
MEMÒRIA?

TOTES LES
MUTACIONS CAUSEN
CÀNCER?

SAPS ENVIAR
MISSATGES SECRETS
AMB FÍSICA
QUÀNTICA?
COM FER LES
PRIMERES PASSES A
UN LABORATORI?

ELS POTS RESOLDRE?
Visita els estands de la Fira
i aplica el mètode científic!

PERÒ ABANS...

TANCA ELS ULLS! I...

imagina't a una persona exercint la professió
d'enginyeria...

T'has imaginat algú tipus...?

o algú tipus...?

HI HAS REFLEXIONAT MAI...?

CARRERES
MASCULINITZADES
I FEMINITZADES

DISTORSIÓ DE LES
CAPACITATS REALS
Això ens retroalimenta la

Hi ha carreres que continuen

percepció de les capacitats que

estant masculinitzades o

tenim homes i dones envers a

feminitzades avui dia.

aquests camps.
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CIENTIFICO-TECNOLÒGICA
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Arts i humanitats
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Les causes tenen incidència en l'etapa educativa
41%
59%
i acaben influint en la tria de carreres
Ciències socials i jurídiques
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Ciències de la salut

NECESSITEM FOMENTAR LES
VOCACIONS CIENTÍFIQUES I
L'EMPODERAMENT ENTRE LES
NOIES JOVES!!

ES NECESSITA EL
100% DEL TALENT
DE LA POBLACIÓ!!!

QUI HA OBERT CAMÍ
EN ELS CAMPS DE
RECERCA DE LA
FIRA?
CONEGUEM ELS SEUS REFERENTS!

PERÒ ABANS...

T' IMAGINES QUE
NOMÉS DONÉSSIM
VISIBILITAT A UNA PART
D' AQUEST TALENT?
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ENS ESTARÍEM PERDENT
TOT AQUEST...
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QUAN TANQUI S ELS
ULLS NO PERDI S
LES REFERENTS!

NUTRIGENÒMICA

MARI A CINTA BLADÉ SEGARRA
( CATALUNYA, 1958- 201 9)

DAVI D ANDREW SINCLAI R

Catedràtica de Bioquímica i Biologia

Center for Biology of Aging Research a la

Molecular de la URV va centrar la seva

Harvard Medical School. Conegut per la seva

recerca en els efectes dels compostos

investigació sobre l'envelliment amb un

fenòlics sobre la síndrome metabòlica. En els

enfocament epigenètic, va postular, per

darrers temps, es va interessar pels ritmes

primera vegada, la teoria de la xenohormesi

circadiaris i estacionals, impulsant la teoria

l'any 2008, assegurant que determinats

basada en la constatació que animals i

compostos sintetitzats per plantes en estat

plantes han co-evolucionat, i demostrant que

d’estrès poden ser reconeguts pels animals

els animals han après a distingir els senyals,

que les consumeixen, donant-los informació

que en forma de compostos fenòlics arriben

sobre les condicions ambientals en què han

de les fruites quan les mengen, per adoptar

crescut i permetent-los així una adaptació

estratègies més efectives per sobreviure.

favorable als canvis ambientals.

Biòleg australià director del Paul F. Glenn

BIOLOGIA DEL
DESENVOLUPAMENT

CHRI STIANE NÜSSLEIN-VOL HARD

ERI C F WIESCHAUS

Va guanyar el Premi Nobel de Medicina el

Va rebre el Nobel en medicina el 1995 pel seu

1995, juntament amb Edward B Lewis i Eric F

treball en col laboració amb Christiane

Wieschaus pels seus estudis sobre els

Nüsslein-Volhard. A partir del treball inicial la

mecanismes genètics que controlen el

seva recerca ha tingut un paper molt rellevant

desenvolupament mitjançant l'estudi de la

en entendre els mecanismes cel lulars que

mosca de la fruita o Drosophila

regeixen el desenvolupament. Al costat de

melanogaster. Christiane es pot considerar la

Nüsslein-Volhard va concloure que dels

mare de la biologia del desenvolupament tal

20.000 gens de la Drosophila melanogaster

com l'entenem avui en dia.

5.000 són importants i 140 essencials.

·

·

MICROFLUÍDICA

SABETH VERPOORTE

ALBERT FOLCH

Pionera i referent en el camp de la

Científic, escriptor i artista català referent en

microfluídica i els laboratoris en un xip, la

el camp de la microfluidica i dels BioMEMS

recerca d'aquesta científica canadenca

(sistemes microelectromecànics biomèdics). La

explora la simulació de la biologia in vivo

seva recerca es centra en el disseny de

utilitzant dispositius microfluidics on hi cultiva

dispositius de microfluídica per imitar el

cèl lules, anomenant a aquests dispositius

microambient real de les cèl lules canceroses

òrgans en un xip. Gràcies als seus estudis,

quan es cultivem fora de l'organisme, amb la

s'ha aconseguit controlar de manera molt

finalitat de provar múltiples fàrmacs contra el

precisa el moviment de fluids, partícules i

càncer amb alta eficàcia. A llarg termini

components químics en aquests

pretén que aquests dispositius s'usin tan

“microespais”, on a més, es mimetizen millor

fàcilment com els smartphones i permetin

els ambients cel lulars.

diagnòstics i teràpies noves del càncer.

·

·

·

GEOQUÍMICA

CAROL KENDALL

RAMÓN ARAVENA

Científica del Programa Nacional

Científic de la Universitat de Waterloo,

d’Investigació del Servei Geològic dels Estats

focalitza la seva recerca en l'ús de la

Units (NRP-USGS), centra la seva recerca en

geoquímica isotòpica per traçar l’origen dels

el seguiment de nutrients i contaminants en

contaminants en les aigües subterrànies, així

ecosistemes aquàtics mitjançant traçadors

com per determinar els processos que afecten

isotòpics. Coneguda per combinar diferents

els contaminants i l'eficiència de la

isòtops estables per al seguiment de nutrients

degradació de compostos inorgànics. Utilitza

en ecosistemes, ha sigut un referent en el

isòtops ambientals com a traçadors per

desenvolupament de tècniques isotòpiques,

proporcionar informació sobre fonts i

destacant els mètodes de la molècula de

processos que afecten els contaminants.

nitrat dissolta en l’aigua.

DEMÈNCIA

AGNETA NORDBERG

EMI L KRAEPELIN
( ALEMANIA, 1856- 1926)

Professora del Karolinska Institut de Suècia, és

Psiquiatre considerat com el pare de la

una de les investigadores líder en demències i

psiquiatria científica moderna, la

envelliment. Experta internacional en el camp

psicofarmacologia i la genètica psiquiàtrica.

de la neurotransmissió colinèrgica, així com

Kraepelin va dir que les malalties

en el desenvolupament de nous biomarcadors

psiquiàtriques són causades principalment per

de diagnòstic per imatge i noves estratègies

desordres biològics i genètics i va

de tractament de l’Alzheimer i altres formes

desenvolupar la primera classificació universal

de demència. Ha estat pionera en el camp

dels trastorns mentals, establint entre d’altres

dels receptors nicotínics d'acetilcolina, així

la psicosi maniacodepressiva i la demència

com en el desenvolupament d'iimatges PET

precoç (esquizofrènia), incloent-hi com a

amiloide.

criteri l’evolució dels símptomes.

CRIPTOGRAFIA QUÀNTICA

STEPHANIE WEHNER

CARLOS ABELLÁN

Amb més de 100 publicacions en l'àmbit de la

Enginyer de Telecomunicacions i doctor en

comunicació i la criptografia quàntica,

Fotònica, que amb tan sols 32 anys ha

actualment lidera un grup de recerca teòrica

publicat +10 publicacions i patents sobre

en el QuTech de Delft (Països Baixos), on

tecnologies quàntiques, ha fundat una spin-

col labora amb diferents grups experimentals

off de tecnologies quàntiques i una startup

amb l'objectiu de construir una xarxa de

basada en Blockchain. Ha estat reconegut

comunicacions quàntiques. És també

amb el premi d’Innovadors a menors de 35

coordinadora de la Quantum Internet

anys del MIT Technology Review a Europa, que

Alliance, una iniciativa europea que involucra

reconeix la feina de joves que marcarà els

més de 20 institucions, que vol demostrar i

avenços tecnològics de les pròximes dècades.

desenvolupar les tecnologies necessàries per

Els seus xips quàntics s’instal len en equips per

a una internet quàntica a escala europea.

aconseguir una encriptació indesxifrable.

·

·

LIQUENOLOGIA

MARI A CENGIA SAMB O
( I TÀLIA 1888- 1939)

GEORGE CLAUZADE
( FRANÇA 1914- 2002)

Botànica i mestra italiana, especialitzada en

Liquenòleg francès que de professor de

liquenologia. Destacada professora de

secundària salta a la recerca treballant per al

botànica a l’antiga Universitat d'Urbino. A

Centre Nacional d’Investigacions Científiques

Itàlia és considerada, juntament amb Camillo

(CNRS) com a liquenòleg. Adquireix

Sbarbaro, la personalitat més destacada en

ràpidament reputació internacional i publica

liquenologia de la primera meitat del segle

amb Claude Roux, el 1985, una òpera magna

XX. Va generar una àmplia col lecció

per a la identificació dels líquens de l'Europa

botànica, particularment de líquens, i en va

occidental. Va ser membre de la secció de

descriure 124 entitats, entre els quals onze

Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis

noves varietats.

Catalans des del 2007.

·

MODELS ANIMALS
INVERTEBRATS

NETTIE MARIA STEVENS
( USA, 1861- 1912)

SYDNEY BRENNER
( SUD- ÀFRICA, 1927- 201 9)

Primera investigadora en descobrir les bases

Va iniciar la seva recerca científica utilitzant

cromosòmiques que determinen el sexe,

com a model el cuc de terra rodó C. elegans.

demostrant que aquest ve determinat per

El 2002 va rebre el premi Nobel de Fisiologia i

cromosomes particulars. En aquesta línia, el

Medicina, juntament amb H. Robert Horvitz i

1908 va publicar un article sobre les cèl lules

John E. Sulston, pels seus treballs sobre la

germinals dels dípters, amb el que es van

regulació genètica del desenvolupament i

establir els fonaments de la futura

mort cel lular. En el seu discurs va assegurar

citogenètica de Drosophila, un altre dels

que haver triat l'organisme adequat va resultar

animals model de laboratori, com ho és C.

essencial per avançar en els seus experiments

elegans, el nostre cuc.

a aquella velocitat.

·

·

BIOINFORMÀTICA

NÚRI A LÓPEZ BIGAS

RODERIC GUIGÓ

Referent en l’estudi computacional de la

Reconegut internacionalment en l'àmbit de la

genòmica del càncer, les eines

bioinformàtica, actualment és el coordinador

desenvolupades al laboratori d’aquesta

del departament de bioinformàtica del Centre

biòloga catalana han contribuït a identificar

de Regulació Genòmica (CRG) i professor de

quines proteïnes i mutacions són les causants

la Universitat Pompeu Fabra. Aquest

de més de 60 tipus de càncer. Els seus

investigador va formar-se als Estats Units en la

estudis també han permès millorar la

predicció gènica i estructura del genoma i el

caracterització dels mecanismes pels quals

seu grup ha destacat per la seva participació

les nostres cèl lules acumulen mutacions a

en diversos projectes internacionals pioners en

diferents teixits.

l’estudi del genoma humà.

·

AEROBIOLOGIA

MI CHEL THIBAUDON

CHANTAL DÉCHAMP
·

Al lergòloga francesa pionera en fer proves

Impulsor de la Réseau National de Surveillance

cutànies amb extractes preparats per ella

Aérobiologique (RNSA), com a president

mateixa. Des de 1982 i fins a 2021 ha

d’aquesta societat ha organitzat una extensa

promogut l’anàlisi de l’aire entre juliol i

xarxa territorial d’estacions aerobiològiques,

octubre anualment en diverses localitats

teixint complicitats entre aerobiòlegs i

entorn de Lyon per a fer el seguiment del

diverses disciplines mèdiques i de

pol len d’ambrosia a l’aire, una planta

desenvolupament de noves tecnologies. Ha

invasora amb pol len molt al lergogen. Ha

portat l’aerobiologia a un reconeixement legal

dedicat gran part de la seva vida a

internacional perquè un dia les mesures de

l’Association Française pour l’Étude des

pol len i espores a l’aire siguin d’obligada

Ambroisies (AFEDA) amb una tenacitat

obtenció.

·

exemplar.

·

·

·

BIOLOGIA MOLECULAR

MARGARITA LORENZO
( MADRID, 1959- 2010)

LLUÍ S FAJAS COLL

Catedràtica de Bioquímica i Biologia

Professor a la Universitat de Lausanne

Molecular a la Universitat Complutense de

(Suïssa) i dirigeix el seu grup de recerca al

Madrid, va realitzar nombroses aportacions

Centre de Genòmica Integrativa. És un

amb reconeixement internacional en la

referent en la recerca en biologia molecular i

recerca de les bases moleculars del

metabolisme, concretament en l’estudi de les

desenvolupament del teixit adipós marró, així

relacions que hi ha entre rutes metabòliques i

com de les relacions entre obesitat,

el control del cicle cel lular, així com en la

inflamació i resistència a la insulina.

recerca en metabolisme tumoral.

·

POSA'T LA RECERCA A LA BUTXACA!

