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Les científiques
donenexemple
Els testimonis d’aquestes cinc investigadores

mostren com és fer ciència sent dona

LEYRE FLAMARIQUE
Madrid

“Quan vaig fer el postdoctorat a
Harvard érem set homes i jo”, re-
cordaMartaMelé.

Melé va començar les seves
aventures per la ciència estudiant
la llicenciatura de biologia. Tot i
queafirmaqueenaquellaèpocano
esveiacomacientífica,araliderael
seu propi grup d’investigació al
Barcelona Supercomputing Cen-
ter (BSC),on investigaelgenoma.
Gràcies als seus esforços, aques-

tacatalanaésunadelescincpremi-
ades de la XIV edició dels premis
L’Oréal-Unesco per aDonesCien-
tífiques (For Women in Science)
que es van celebrar ahir aMadrid,
perlasevainvestigaciósobrela im-
portància del genoma no codifi-
cant en la susceptibilitat de patir
càncerdemama.
“De dones en ciència, sobretot

en el meu camp, n’hi ha poques a
mesuraquevas avançant en la car-
rera”, afirmaMelé.
L’informe de la Fundació Espa-

nyola per a la Ciència i la Tecnolo-
gia (Fecyt) sobre la situació el 2017
mostraundesequilibrientresexes.
Segons les seves dades, a Espanya
un 42% del personal investigador
sóndones.
Icommésamunten la jerarquia,

menyspresènciafemenina.Segons
el mateix informe, que es titula
Estadístiques i indicadors de la

(des)igualtat de gènere en la forma-
ció iprofessiócientífica, lesrectores
només representen un 8% a les
universitatspúbliques.
“En la meva disciplina veig que

hi entren moltes noies que no
arribenfinsal final.Esvanquedant
pel camí”, sentencia Cristina Ro-

mera, també guardonada ahir.
Romera va aconseguir avançar

en l’escala d’investigadora. Es va
llicenciar en Química per la Uni-
versitat deJaén i vaobtenir el doc-
torat en Ciències delMar a l’Insti-
tut de Ciències del Mar-CSIC a
Barcelona. En aquest centre des-
envolupa la seva investigació, que
té l’objectiu d’estudiar com degra-
den el plàstic elsmicroorganismes
marins i l’efecte delsmicroplàstics
queesvessenalmar.
“Aquestpremiésunainjeccióde

motivació per continuar amb la
mevatascaencaraambmésil·lusió.
Lacarreracientíficanoés fàcil”, va

dirRomeraquanvarebreelpremi.
Per ella un dels problemes que

no hi hagi igualtat en la ciència és
que se sol donar preferència a la
carrera dels homes, juntament
amb lamala situacióde la ciència a
Espanyaen termesgenerals.
Patricia Fernández, biotecnòlo-

ga al Centre deBiotecnologia iGe-
nòmica de Plantes (CBGP), hi està
d’acord. “En general sempre do-
nen més suport als homes”, sen-
tencia.
Fernández va rebre el premi per

la seva investigació, que consis-
teix a identificar sucres vegetals
que activen les defenses de les
plantes i lesprotegeixendavant les
malalties.
Durantel lliuramentdelspremis

va recordar, en el seu gallec natal,
les “mulleres bravas” que lluiten
pels seus reptespersonals i profes-
sionals.
Tambévamostrar agraïment als

homes que comparteixen i donen
suportalsobjectiuscientíficsdeles
dones. “Gràcies per veure’ns no
pas com l’enemic sinó com a part
de l’equip”.
I és que el que demana Patricia

Fernándezals seuscol·leguesmas-
culins és que la tractin com una
més, que l’avaluïn com s’avaluen
ellsmateixos i “ques’asseguinamb
miaparlardeciència”.
Precisament l’any passat el pro-

grama L’Oréal-Unesco va crear la
Lliga de Científics Men for Wo-
meninScienceperimplicaractiva-
mentelshomesiaconseguirunen-
torn científic igualitari. La Lliga té
homes que ocupen càrrecs de res-
ponsabilitat clau en l’àmbit cientí-
fic i acadèmic, com ara Luis Serra-
no, director del Centre de Regula-
ció Genòmica, o Rafael Garesse,

Investigació amb perspectiva de gènere

UNA DIFERÈNCIA NOTABLE

Només un
8% dels rectors
d’universitats
públiques són dones

FALTA DE MODELS

Les investigadores
reclamenmés
visibilitat femenina
en la ciència

PACO NUEVO / L'ORÉAL

SARA COGLIATI
BIOLOGIA CEL·LULAR
Estudia la clínica específica de malalties
cardiovasculars per sexes al Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC)

PACO NUEVO / L'ORÉAL

PATRICIA FERNÁNDEZ CALVO
BIOTECNOLOGIA I GENÒMICA DE PLANTES
Desenvolupa una investigació sobre sucres
per millorar la salut de les plantes al Centre de
Biotecnologia i Genòmica de Plantes (CBGP)

MARTAMELÉMESSEGUER
BIOLOGIA COMPUTACIONAL
El grup que dirigeix al Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC) se centra en la importància
del genomano codificant en el càncer demama
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rector de laUniversitat Autònoma
deMadrid.
Després d’analitzar les dades

delscentresdels24homesquefor-
men la lliga, els resultats han de-
mostrat que s’ha aconseguit aug-
mentar laxifradedonescontracta-
des predoctorals i postdoctorals, i
també ha pujat lleugerament el
nombre de dones que dirigeixen
grupsd’investigació.
Sara Cogliati, quarta premiada,

ha inclòs la perspectiva de gènere
en la seva investigació.
Aquesta biòlogamolecular es va

incorporar al Centre Nacional
d’Investigacions Cardiovasculars
(CNIC), on s’ha centrat en lesdife-
rències sexuals enmalalties cardi-
ovasculars i les seves repercussi-
onsen l’àmbit clínic.
Cogliati explica que fins ara la

majoria de les investigacions han
fet servir models masculins, per-
què introduirmodels femenins su-
posa lluitar amb una biologia més
complicada.
“A la clínica hi ha una determi-

nada patologia que experimenten
les dones i la teràpia no és tan efi-
caç.Aixòésenelque s’handefoca-
litzarels científics”, afirma.
La investigadora va escriure el

projecte que ha premiat L’Oréal-
Unescoembarassada.“Ésunatem-
porada que t’has de cuidar, no és
que perdis el cervell”, diu. La ma-
ternitat és un tema delicat en una
carrera d’investigació, ja que, se-

tidaenaquestaminisocietat,not’hi
sentiràsatreta”.

Tenir dones comaexemple que
ho han aconseguit suposa per a
Torranounaajudaenl’autoestima.
“És quan ets mes feble professio-
nalment; tots tenimdubtes”.
Aquesta va ser precisament la

tasca de Margarita Salas, traspas-
sada fa poc. Salas va assumir el pa-
perdeparlardedonaiciènciaaEs-
panya, segons van destacar durant
el lliuramentdepremis. El progra-
ma L’Oréal-Unesco la va guardo-
nar l’any 2000 a escala internacio-
nal. De fet, fins ara és l’única espa-
nyola que ha rebut un premi
d’aquestacategoria.
Davant la situaciódedesigualtat

es duen a terme nombroses inicia-
tives,comladela lligadeCientífics
de L’Oréal-Unesco, o la creació
d’oficines d’igualtat dins les insti-
tucions i universitats. En l’àmbit
internacional la Unescomateix ha
dissenyat el programa SAGA, que
recopiladadesseparadespersexes
en les carreres científiques, i dona
suport al disseny i la implementa-
ció de polítiques que afecten la
igualtatdegènere .
En paraules de Marta Melé, si

s’exclou les dones de la ciència es
perd la meitat de la població. Les
premiades d’ahir ho van resumir
de manera senzilla amb aquesta
frase: “El món necessita més cièn-
cia, i la ciència necessita més
dones”.c

capgirar la situació: visibilitat. Així
ho va expressar quan va recollir el
premi per la seva tasca investiga-
dora en el càncer de pròstata: “De
models i referents en tenim de so-
bres,peròcalvisibilitzar-los”.
Elseuargumentprincipalésque

refermar-seen lacarreracientífica
pot ser unmoment crític i compli-
cat. “Imagina’t que estàs en un
puntdelatevacarreraprofessional
en què has de triar, i veus un pan-
orama en què la majoria de perso-
nessónhomes.Sinoetveusreflec-

gons les científiques i tornant a ci-
tar Patricia Fernández, penalitza
més lesdones.
Per això les investigadores de-

manen que no se sancioni l’emba-
ràs sinó que es prenguin mesures
institucionals, com ara ampliar els
terminispera lesbeques.
A més del suport a les dones ci-

entífiques,VerónicaTorrano, líder
d’un grup en el departament d’in-
vestigacióenBioquímica iBiologia
Molecularde laUniversitatdelPa-
ís Basc, témolt clar què fa falta per

El programaL’Oréal-Unesco
]ElspremisL’Oréal-Unesco
peraDonesCientífiques (For
WomeninScience)esconce-
deixendesdefa20 anysper
donarsuport ivisibilitata la
tascade les investigadores.
Cadapaísorganitzaconvoca-
tòries localsenquèelsguar-
dons,valoratsen15.000eu-
ros, esdestinenalsprojectes
d’investigacióenquètreba-
llin lesaspirants.
En les 14edicionsques’han

fetaEspanyas’han lliurat
mésd’unmiliód’eurosa
67 investigadoresdelpaís.
Tambés’atorguencincpre-
misde100.000eurosa l’anya
escalaglobalacientífiques

eminents.Entreelleshihavia
MargaritaSalas, l’únicaespa-
nyolaque l’haguanyat (l’any
2000) iquevamorir fapoc.
ElprogramaL’Oréal-Unesco
tambéfaactivitatsper fo-
mentar lavocacióentre les
més joves iperdonarmés
visibilitata lescientífiques.
Peraixòorganitza tallers,
exposicionsoconferències
impartidesnomésperdones.
Amés,el2018va impulsara
Espanya laLligadeCientífics
Homesper lesDones,una
iniciativaper incorporar
activamentels investigadors
homesenelmovimentperun
entorncientífic igualitari.
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CRISTINA ROMERA CASTILLO
CIÈNCIES DEL MAR
La seva investigació, desenvolupada a l’Insti-
tut de Ciències del Mar-CSIC, estudia les
noves formes de degradació del plàstic marí

PACO NUEVO / L'ORÉAL

VERÓNICA TORRANO MOYA
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Cap de grup a la Universitat del País Basc,
Torrano investiga els components cel·lulars
que formen els tumors del càncer de pròstata


