La realització d'aquest calendari ha estat possible gràcies al suport econòmic de:

A més de la col·laboració de:

Un agraïment especial a l'Agència SINC per ser una excel·lent
font d'informació. A totes les persones que han participat
en la recopilació, la revisió i la traducció d'efemèrides:
Moltes gràcies!

Troba la guia didàctica amb idees per al treball a l'aula en:
http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientiﬁco

Disseny i il·lustracions: Belén Ballesteros • www.belenballesteros.es
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1914 Va néixer Manuela Garín
Pinillos, una de les pioneres de
les matemàtiques mexicanes.
Els seus models matemàtics
van ajudar a explicar el camp
magnètic de la Terra.

4
1963 Va néixer la neurocientíﬁca
May-Britt Moser. Va rebre un
Premi Nobel per la seva
investigació sobre les cèl·lules
de xarxa situades al cervell.

11
B12
1907 Va néixer la immunòloga
Mary Shaw Shorb.
Va desenvolupar una tècnica
per analitzar la vitamina B12.
Amb això va contribuir a
combatre l'anèmia perniciosa.

5
1895 Va néixer la microbiòloga
Rebecca Craighill Lanceﬁeld.
Va inventar un nou mètode per
classiﬁcar els bacteris del
grup Streptococcus.

12
1925 Neix el veterinari
Miguel Cordero del Campillo.
Va ser una autoritat mundial
en el camp de la parasitologia.
Va tenir un paper clau en el
naixement de la Universitat
de León.

6
1838 Samuel Morse i Alfred Vail
van utilitzar el telègraf en públic
per primera vegada. Aquest
invent es va convertir en un dels
sistemes de comunicació més
populars durant dècades.

13
1927 Va néixer el biòleg
Sydney Brenner. Va rebre
un Premi Nobel per les seves
investigacions sobre la
regulació genètica del
desenvolupament i la mort
cel·lular.

7
1992 L'empresa AT&T va
presentar el videòfon.
Va ser el primer telèfon amb
pantalla de vídeo.

14
1973 Elvis Presley va realitzar
el primer concert transmès
per via satèl·lit. Es va fer des
del Centre Internacional de
Honolulu i es va poder veure
a 40 països.

8
1988 La Base Antàrtica
Espanyola Juan Carlos I va
quedar inaugurada. Aquesta
base cientíﬁca és gestionada
pel CSIC i es localitza a l'illa
Livingston de l'Antàrtida.
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2

1839 Louis Daguerre va
intentar fer la primera foto de
l'espai. Per fer-la va utilitzar
un daguerreotip i un telescopi,
però no va tenir èxit (la foto va
sortir borrosa).

9
1923 L'inventor Juan de la
Cierva va utilitzar amb èxit
l'autogir. Aquesta aeronau és
una barreja d'avió i helicòpter.

DG
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1871 Henry Bradley va patentar
la primera margarina.
La seva recepta estava feta
principalment amb oli de cotó
i greix animal.

10
1860 El metro de Londres va
quedar inaugurat. Aquest
metro és el sistema de
transport públic sota terra
més antic del món.

15

16

17

1826 Va néixer l'assistent
cientíﬁca Marie Pasteur.
Va treballar com a assistent i
col·laboradora de Louis Pasteur,
amb qui estava casada. El seu
suport va ser essencial en els
descobriments de l'investigador.

1932 Va néixer la zoòloga
Dian Fossey. Va ser una
observadora pacient del
comportament dels goril·les i va
fundar el Centre d'Investigació
de Karisoke (Rwanda). Aquest
centre és la major esperança
per a la conservació dels
goril·les de muntanya.

1897 Va néixer la física
Caroline Emilie Bleeker.
Els seus estudis més coneguts
inclouen disseny i fabricació
d'instruments òptics.
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1969 Un equip d'astronomia
de la Universitat d'Arizona va
detectar els senyals òptics
d'un púlsar per primera vegada.

25
1235 Possible data de
naixement de Ramon Llull.
El seu escrit titulat L'arbre de
la ciència és el primer tractat
cientíﬁc sobre naturalesa a
Espanya.
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1915 Georges Claude va
patentar el primer tub de neó.
Aquest invent es va popularitzar
amb rapidesa gràcies al seu ús
en cartells publicitaris.

26
1941 Va néixer la bioquímica
Joan Elaine Argetsinger
Steitz. Va guanyar fama
internacional pels seus
descobriments sobre l'ARN.
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1944 Es va fundar l'Estació
de Biologia Experimental de
Cogullada (coneguda
actualment com a Estació
experimental Aula Dei).
L'objectiu d'aquest institut del
CSIC és millorar la competitivitat
i sostenibilitat del sector
agrícola.

1865 Va néixer Sophia
Jex-Blake, qui és coneguda
com una de les Set d'Edimburg.
Va dirigir la campanya per
assegurar l'accés de les
dones a l'educació universitària
i després va estudiar medicina.

1909 Va néixer el farmacèutic
i biòleg Faustino Cordón.
Les seves investigacions van
estar centrades en el camp de
l'evolució. El 1979 va crear la
Fundació per a la Investigació
sobre la Biologia Evolucionista.

1921 Va néixer l'arqueòloga
Marija Gimbutas. Va proposar
la hipòtesi dels Kurgan.
Aquesta hipòtesi va combinar
l'arqueologia i la lingüística per
a situar la seu originària dels
pobles que parlaven l'idioma
protoindoeuropeu.

1809 Va néixer el naturalista
Mariano de la Paz Graells.
Va descriure noves espècies
d'insectes, entre les quals
destaca la magníﬁca papallona
isabelina (Graellsia isabelae).

27

28

29

30

31

1876 L'enginyer elèctric Elisha
Gray va sol·licitar la patent del
telègraf musical. Va ser un
dels primers instruments
musicals elèctrics.

2013 La supercomputadora
IBM Sequoia va batre un
rècord de càlcul modelant un
motor per un jet experimental.
Per aconseguir-ho va comptar
amb l'ajuda de més d'un milió
de nuclis de processament.

1947 Va néixer la biòloga i
metgessa Linda Brown Buck.
Va guanyar un Premi Nobel
pel seu descobriment dels
receptors de l'olfacte i
l'organització del sistema
olfactiu.

1975 L'escultor Ernő Rubik va
sol·licitar la patent del cub
màgic. Aquest invent es coneix
actualment com el cub de
Rubik.

1925 Va néixer Manuel Jalón.
Va realitzar nombroses
patents, incloent-hi instruments
tan coneguts com el pal de
fregar o la xeringa hipodèrmica
d'un sol ús.

ESDEVENIMENT DEL MES

CIUDAD CIENCIA
CIUDAD CIENCIA és un projecte de divulgació cientíﬁca del CSIC i la FECYT amb la ﬁnalitat
que els habitants de localitats allunyades dels grans nuclis urbans coneguin de primera mà
l'actualitat cientíﬁca i tecnològica. Per això, posen a disposició de les ciutats adherides a
aquest programa activitats de divulgació cientíﬁca en múltiples formats (exposicions,
conferències, visites a centres de recerca, etc.) que s'incorporen a la programació cultural
de cada municipi, així com una gran varietat de tallers que poden ser presencials o en línia.

https://www.ciudadciencia.es/
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1949 Va entrar en funcionament
el telescopi Hale, el més gran
del món en aquest moment
(200 polzades).

8

DT

2

1939 Va néixer la biotecnòloga
Mary-Dell Chilton. Va ser una
de les fundadores de la
biotecnologia moderna en
plantes.

9
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1900 Juana Álvarez-Prida y
Vega va néixer. Va ser una de
les primeres químiques
espanyoles. El 1990 va rebre
el primer Premi Dona
Progressista en la Ciència.

10
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1896 Thaddeus Cahill va
sol·licitar la patent del
telharmonium, el primer
instrument musical
completament electrònic i
polifònic. El primer prototip
pesava 200 tones i tenia una
longitud de 18 metres de llarg.

Dia Internacional de la
Dona i la Nena a la Ciència

11
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1949 Va néixer la paleontòloga
Nieves López Martínez. Va ser
reconeguda internacionalment
com a experta en l'evolució
dels lagomorfs (conills, llebres
i piques) i en els esdeveniments
biòtics i ambientals relacionats
amb l'extinció massiva del
Cretaci-Terciari.

2021

6

DS

La NASA va publicar la primera
imatge capturada pel Rover
Curiosity: la imatge de la Terra
i la Lluna en el cel de Mart.
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1825 Va néixer Henry Bates.
Va descobrir que, per
protegir-se dels depredadors,
algunes papallones inofensives
s'assemblen molt a altres
espècies que són tòxiques
(mimetisme batesià).

15
2001 Es va publicar a Nature
(i l'endemà a Science) la
seqüenciació i l'anàlisi inicial
del genoma humà.

16
2005 Va entrar en vigor el
Protocol de Kyoto, conveni
mundial per reduir les
emissions de gasos d'efecte
hivernacle.
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1996 Als Estats Units, la
supercomputadora IBM Deep
Blue va derrotar per primera
vegada a Garry Kasparov,
campió mundial d'escacs.

17
1874 Va néixer la geòloga Ida
Helen Ogilvie. Va descobrir
propietats de la lava i els
efectes de l'aridesa sobre
l'erosió dels sòls.
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1939 Lise Meitner va publicar
el primer descobriment de
ﬁssió nuclear d'urani quan
absorbeix un neutró addicional.

1809 Va néixer Charles Darwin,
el famós naturalista que va
elaborar la teoria de l'evolució
mitjançant la selecció natural.

18

19

20

1878 Thomas Alba Edison va
patentar el fonògraf.

1824 Va néixer William
Huggins. Va revolucionar
l'astronomia aplicant mètodes
per determinar la composició
química de les estrelles.

)(2

1946 Va néixer la matemàtica
Pilar Bayer. El 1986 va fundar el
Seminari de Teoria de Nombres
de Barcelona, en el qual
s'emmarca la seva activitat
investigadora.

1913 El químic i Premi Nobel
Frederick Soddy va introduir
el terme isòtop.

7
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1859 Va néixer el constructor
d'orgues Robert Hope-Jones.
Va desenvolupar un orgue de
teatre per acompanyar les
pel·lícules mudes. Basant-se en
el seu mecanisme, va patentar
el diàfan, que és la potent
sirena que se situa al costat
dels fars i pot guiar els vaixells
a la boira.

DG

2016 Investigadors de l'IGME
van descobrir la primera mantis
religiosa fòssil i una de les més
antigues que es coneixen en el
món. Es va trobar al jaciment
d'ambre de San Just, a Utrillas
(Teruel), que té una edat d'uns
105 milions d'anys (període
Cretaci).

2005 Un equip d'investigadors
del CSIC va obtenir i va
seqüenciar ADN d'un individu
neandertal procedent del
jaciment d'El Sidrón.

21
1947 L'inventor Edwin Herbert
Land va mostrar per primera
vegada en públic una càmera
instantània de fotos, la
Polaroid Land Camera.
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1852 Va néixer el bacteriòleg
Kitasato Shibasaburō. Va ser
codescubridor del bacteri que
causa la pesta bubònica i va
desenvolupar tractaments per
al tètanus, la diftèria i l'àntrax.
També va donar nom a un
instrument de laboratori:
el matràs kitasato.

DT
Comença l’inviern

21

1773 Va néixer el botànic
Robert Brown. Va descobrir
que les minúscules partícules
suspeses en els líquids estan
en moviment. Això es coneix
com a moviment brownià.

27

28

1822 Va néixer el químic i
microbiòleg Louis Pasteur.
Va demostrar que la fermentació
era causada per microorganismes i va inventar la pasteurització. Aquest mètode permet el
control dels microbis en líquids,
com la llet.

1956 Va néixer la física Teresa
Rodrigo Anoro. Va jugar un
paper important en el
descobriment del bosó de
Higgs l'any 2012.
Va ser directora de l'Institut de
Física de Cantàbria i va formar
part del Comitè de Política
Cientíﬁca de CERN.
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1882 Edward Hibberd Johnson
es va convertir en la primera
persona al món que va adornar
el seu arbre nadalenc amb
llums elèctriques. En aquesta
època, era habitual utilitzar
espelmes, el que provocava
nombrosos incendis.

1947 Els físics Walter Brattain i
John Bardeen van desenvolupar
el primer transistor.
Aquest dispositiu és la base del
funcionament de la majoria dels
aparells electrònics.

29

30

1800 Va néixer l'inventor
Charles Goodyear. Va descobrir
el procés de vulcanització del
cautxú, amb el qual es fan els
pneumàtics.

1930 Va néixer la química i
farmacèutica Youyou Teu.
Va rebre el Premi Nobel per
descobrir una nova teràpia
contra la malària.
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1913 Va néixer la química
Miriam Michael Stimson. Va
desenvolupar la tècnica de
disc de bromur de potassi.
Aquest mètode de preparació
de les mostres millora la seva
anàlisi mitjançant espectroscòpia infraroja.

31
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1901 Va néixer Richard Shope,
l'especialista en patologia
animal que va aïllar per
primera vegada un inﬂuenzavirus. Aquests virus causen
la grip en aus i mamífers
(incloent-hi els humans).

1
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1780 Va néixer la matemàtica i
astrònoma Mary Fairfax Greig
Somerville. Va proposar
l'existència d'un planeta que
alterava l'òrbita d'Urà.
Posteriorment es va demostrar
que aquest planeta era Neptú.

2

2019 L'Oﬁcina de l'OMS a la
Xina va rebre un avís de
diversos casos de pneumònia
de causa desconeguda a la
ciutat de Wuhan. Després, es va
determinar que el causant de
la malaltia era el coronavirus
SARS-CoV-2.

EVENTO DEL MES

FOTCIENCIA
FOTCIENCIA és una iniciativa organitzada per la FECYT i el CSIC per apropar la
ciència als ciutadans mitjançant una visió artística, a través de fotograﬁes
cientíﬁques que són exposades cada any en els principals museus, centres de la
ciència, universitats i centres culturals arreu d’Espanya.

https://www.fotciencia.es/Publico/Info/bases.aspx
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1913 Va néixer la psicòloga
Mary Ainsworth. Al costat de
John Bowlby, van desenvolupar
la teoria de l'aferrament.

6
1888 Va néixer la zoòloga
Libbie Henrietta Hyman.
La seva obra en sis volums
Els invertebrats segueix sent
un treball de referència en
l'actualitat.

13
1816 Va néixer l'inventor
Werner von Siemens.
És considerat un dels pares de
l'enginyeria elèctrica i el seu
cognom ha quedat lligat per
sempre a l'empresa que va
fundar: Siemens.

7
1949 La mestra Ángela Ruiz
Robles va patentar l'Enciclopèdia Mecànica. Aquest invent
es considera el precursor del
llibre electrònic. Incloïa una
forta perspectiva d'atenció a la
diversitat, amb la possibilitat
de muntar àudios i lupes per a
l'alumnat amb problemes
d'accés.

14
1911 L'expedició noruega
dirigida per Roald Amundsen
va arribar al Pol Sud. Per si
l'equip no aconseguia tornar,
van deixar allà una tenda amb
una carta al seu interior per
demostrar la seva ﬁta.

8
2013 A la Universitat de Lyon
es va mostrar un nou mètode
per extreure hidrogen de les
roques i l'aigua. Aquesta
tècnica podria convertir-se en
una nova font d'energia verda.

15
2010 Va arrencar l'expedició de
circumnavegació Malaspina.
Els vaixells Hespérides i
Sarmiento de Gamboa (CSIC) van
fer la volta al món per realitzar
investigació cientíﬁca, formar
joves investigadors i fomentar les
ciències marines. El seu nom és
un homenatge a l'expedició que
va dirigir Alejandro Malaspina al
segle XVIII.

DJ

2

1942 Enrico Fermi va posar
en funcionament la Chicago
Pile-1, el primer reactor
nuclear artiﬁcial del món.
El reactor estava format per
una pila d'urani i blocs de
graﬁt.

9
1979 Es va erradicar per
primera vegada una malaltia.
Va ser la verola i es va
aconseguir gràcies a la
vacunació.

16
1954 Tracy Hall va obtenirels
primers diamants sintètics
als laboratoris de General
Electrics.
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1842 Va néixer la química i
ecòloga Ellen Swallow Richards.
Va ser una de les fundadores de
la higiene ambiental, fase
prèvia a l'ecologia moderna.

1844 Va néixer Augusto
Arcimís. Va ser el primer
meteoròleg professional
espanyol i el primer director de
l'Institut Central Meteorològic
(ara Agència Estatal de
Meteorologia).

1854 Aaron H. Allen va patentar
la butaca amb seient abatible.
Avui dia, aquest tipus de
butaca s'usa en gairebé tots
els teatres i auditoris del món.

10

11

12

1823 La paleontóloga Mary
Anning va descobrir el primer
esquelet complet d'un
plesiosaure. Aquest gran rèptil
marí va viure a principis del
Juràssic.

17
2014 Un estudi de l'IGME i les
Universitats de Barcelona i
Harvard va demostrar
l'existència de gambes de
terra a Àlaba. Aquests
crustacis van viure fa 105
milions d'anys i van quedar
conservats en ambre.

1863 Va néixer l'astrònoma
Annie Jump Cannon.
Va descobrir 300 estrelles
variables i el seu treball de
catalogació va ser fonamental
per a l'actual classiﬁcació
estel·lar.

1901 Guglielmo Marconi va
realitzar la primera comunicació radiofònica transatlàntica
entre Cornualla (Regne Unit) i
Terranova (Canadà).

18

19

2019 Es va descriure una nova
espècie de paràsit en
marsupials. El seu nom és
Theileria lupei en reconeixement
a la veterinària Guadalupe
Miró, per la seva contribució al
camp de la parasitologia.

2016 La revista Nature va
nomenar a Alexandra Elbakyan
una de les deu persones més
destacades de l'any en ciència.
Alexandra és la fundadora de
Sci-Hub, una pàgina web amb
accés gratuït a milions
d'articles cientíﬁcs.
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1876 Es va fundar la
Universitat Johns Hopkins.
Va ser la primera universitat
dedicada especíﬁcament a la
investigació mèdica als Estats
Units. La fundació va ser
possible gràcies a l'herència
de l'empresari Johns Hopkins.

1

1879 Va néixer Agnes Arber,
botànica especialitzada en
l'estudi de plantes monocotiledònies.

2

1938 L'empresa DuPont va
començar la fabricació del
primer producte de niló
destinat a la venda: un raspall
de dents. Fins llavors es
fabricaven principalment amb
pèl del coll dels porcs.

3

1869 Va néixer el químic
Phoebus Levene. Va descobrir
la desoxiribosa, un dels
components principals de l'ADN.

1958 Va néixer Susan Helms,
dona astronauta que va batre
el rècord del passeig espacial
més llarg (gairebé 9 h).

5

4

1869 Va néixer la patòloga
Alice Hamilton. Va investigar
sobre malalties industrials i va
ajudar a aconseguir condicions
de treball més segures.

1953 Francis Crick i James
Watson van publicar el
descobriment de l'estructura
de l'ADN. Tots dos van rebre el
Premi Nobel el 1962. La seva
col·laboradora, Rosalind
Franklin, va morir el 1958 sense
rebre cap reconeixement.

6

7

ESDEVENIMENT DEL MES

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
I LA NENA A LA CIÈNCIA
Des de 2015, cada 11 de febrer es recorda el paper essencial que juguen les dones
i les nenes en la ciència i la tecnologia. L’objectiu és aconseguir l'accés i la
participació plena i equitativa de les dones i les nenes en la ciència, a més d’assolir
la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones i les nenes.
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
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5

1922 Va néixer la programadora
Frances Bilas Spence.
Va ser una de les sis
programadores originals de la
primera computadora digital
de propòsit general ENIAC.

1886 Va néixer l'educadora i
pedagoga Helen Parkhurst.
Va crear el Pla Dalton. Aquest
pla es basa en l'absència
d'assignatures i l'ús de guies
d'investigació en lloc de llibres
de text. La classe es converteix
en un laboratori on l'alumnat
completa l'aprenentatge a què
es compromet mitjançant un
«contracte» amb el professorat.

1877 Va néixer l'etnòleg Robert
Fritz Graebner.
Va desenvolupar la teoria de
Kulturkreis o Cercle cultural.
Aquesta teoria postulava la
difusió de cultures primitives
derivades d'un sol tipus arcaic.

2013 El Projecte Human
Connectome va publicar
imatges molt detallades de
cervells humans. Aquestes
imatges van permetre estudiar
la complexitat de les estructures
cerebrals i identiﬁcar les causes
dels trastorns neuronals.

8

9

10

11

12

1839 Va néixer Josephine
Cochrane. Va ser la inventora
de la primera màquina
rentavaixelles que va tenir èxit.

1961 L'Sputnik 9 va portar a la
gossa Chernushka a l'espai.
A bord hi anaven també un conill
d'Índies, un ratolí i un maniquí de
proves anomenat Ivan Ivanovich.
El maniquí va sortir disparat
durant la reentrada i va aterrar
amb un paracaigudes. La resta
van arribar il·lesos dins de la
càpsula.

1893 L'Institut Nacional de
Meteorologia va elaborar el
primer mapa del temps
d'Espanya.

15
1985 Es va registrar el primer
domini punt com a Internet:
Symbolics.com

16
1799 Va néixer la botànica
Anna Atkins. És reconeguda
com la primera dona fotògrafa.

1876 Alexander Graham Bell
va fer la primera trucada
telefònica amb èxit de la
història.

17
1963 María Elisa Álvarez
Obaya va realitzar les anàlisis
que van destapar el cas del
metílic. Des de la seva
modesta farmàcia de
Lanzarote, María Elisa va
demostrar que una sèrie
d'estranyes morts es devien
al consum de licors adulterats
amb metanol.

1926 Va néixer el metge i
investigador Thomas Earl
Starzl. El 1967, va dur a terme
el primer trasplantament de
fetge amb èxit (després de
diversos intents fallits).

18
1987 Es va anunciar el
descobriment de la superconductivitat a alta temperatura.
Va ser en un congrés cientíﬁc
a Nova York.

2015 Un nou tractament de
la malaltia d'Alzheimer va
aconseguir eliminar les
plaques d'amiloide en el 75%
dels casos (en ratolins).

19
2019 Un estudi internacional
amb participació del CSIC va
determinar que els oceans
absorbeixen el 31% del CO2
produït per l'activitat humana.

DS

6

1937 Va néixer l'enginyera
i cosmonauta Valentina
Tereshkova. Va ser la primera
dona que va viatjar a l'espai
exterior, a bord de la nau
Vostok 6.

DG

2009 Es va llançar l'observatori espacial Kepler. La seva
missió era descobrir planetes
similars a la Terra al voltant
d'altres estrelles.

13
1988 Es va inaugurar el túnel
Seikan entre les ciutats
d'Aomori i Hakodate (Japó).
És el túnel submarí més llarg
del món.

20
2021 Dia Mundial del Pardal.
Aquesta iniciativa busca cridar
l'atenció sobre la situació dels
pardals. La seva població
pateix un important declivi,
especialment a les ciutats.

7

14
1963 Va néixer l'astronauta,
polític i enginyer aeronàutic
Pedro Duque. És conegut
principalment per haver estat
el primer astronauta de
nacionalitat espanyola.

Comença la primavera

21

1866 Va néixer l'astrònoma
Antonia Maury. Va treballar al
Harvard College Observatory
i va publicar un important
catàleg d'espectres estel·lars.

DL

22

2013 Un equip d'investigació
de la Universitat de Bonn va
descobrir un gen d'origen
neandertal en persones
actuals. Es tracta d'un gen
de la immunitat que permet
reconèixer intrusos perillosos
i defensar-se davant ells
mitjançant una resposta
immune.

29
1926 Va néixer l'astrònoma
Dilhan Eryurt. El seu treball
va proporcionar informació
crucial a la NASA per modelar
l'impacte solar en l'entorn
lunar. Va ser premiada per la
seva contribució a l'allunatge
de l'Apolo 11.

DT

23

2002 Va morir el bioquímic
Ángel Martín Municio,
el primer membre espanyol
de l'Organització Europea de
Biologia Molecular. Va ser
president de la Reial Acadèmia
de Ciències Exactes, Físiques
i Naturals durant 17 anys.

30

DC

24

2021 Dia de l'Evolució. Es
commemora la publicació el
1859 del llibre L'origen de les
espècies, de Charles Darwin.

1

DJ

25

1884 Es va patentar un mètode
per produir llet evaporada,
per poder conservar la llet
més temps. Aquest mateix
dia, es va patentar una
màquina per esterilitzar les
llaunes a les quals es
conservava aquesta llet.

DV

26

1857 Va néixer el lingüista
Ferdinand de Saussure.
És reconegut com el pioner
de la lingüística cientíﬁca.

3

2

DS

27

1895 Alfred Nobel va signar
el seu testament. En aquest
establia la creació d'un fons
que es faria servir per atorgar
cinc premis anuals: els
Premios Nobel.

DG

28

1920 Va néixer la química
Sagrario Ramírez Gallardo.
Va inventar i patentar la
benzina sòlida.

4

5

1720 Va néixer la matemàtica i
escriptora María Andresa
Casamayor y de la Coma. Va ser
autora del Tirocinio Arithmetico,
obra per a ensenyar matemàtiques
des de i per a la vida diària. Va
publicar aquest llibre amb el
pseudònim masculí Casandro
Mamés de La Marca y Araioa,
usant les lletres del seu nom en
diferent ordre.

ESDEVENIMENT DEL MES

SETMANA INTERNACIONAL DE LA CIÈNCIA
PER A LA PAUI EL DESENVOLUPAMENT
La SETMANA INTERNACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA PAU té lloc tots els anys durant
la setmana de l'11 de novembre. Aquesta celebració està promoguda per l'ONU i
busca que les institucions, les associacions i els particulars celebrin activitats que
difonguin el progrés cientíﬁc i tecnològic i els seus vincles amb el manteniment de
la pau i la seguretat.
https://www.un.org/es/observances/world-science-day/week

NOVEMBRE · NOVIEMBRE · AZAROA · PAYARES · NOVEMBRO · NOVEMBER

1

DL

DT

2

DC

3

DJ

4

DV

5

DS

2021

6

DG

7

100

Fm
257

1952 Es va aïllar per primera
vegada l'element químic amb
nombre atòmic 100. El seu
nom, fermi, és un homenatge
al físic Enrico Fermi.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

8

1878 Va néixer la paleontòloga
i zoòloga Dorothea Bate. Va
ser pionera en zooarqueologia
i, al costat de Dorothy Garrod,
van trobar les restes fòssils
de nombroses espècies que
no havien estat descrites.

15
1873 Va néixer la mèdica Sara
Josephine Baker. Va realitzar
importants contribucions
per disminuir la taxa de
mortalitat infantil.

1919 Va néixer Marie Morisawa,
una de les fundadores de la
geomorfologia ambiental.
La geomorfologia uneix
geograﬁa i geologia per
estudiar les formes de la
superfície terrestre i entendre la
seva formació i comportament
actual.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

9

1795 Va néixer el cirurgià
James Barry. Va ser metge
de l'Armada britànica i va
treballar per millorar les
condicions dels soldats ferits.
Va realitzar la primera cesària
amb èxit de la qual es té
constància a Àfrica.

16
1940 Va néixer la física María
Josefa Yzuel Giménez. La
seva recerca s'ha centrat en el
camp de l'òptica i ha rebut
nombroses distincions a nivell
nacional i internacional.

1957 Laika va viatjar a l'espai
a bord de l'Sputnik 2. Es va
convertir així en el primer
animal que va fer un vol
espacial.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

10

2008 Un equip d'investigació
de l'IGME va donar a conèixer
el jaciment d'ambre cretaci
d'El Soplao. Té una dimensió
i riquesa excepcionals i el seu
ambre blau-porpra mostra una
luminescència que no té
comparació en el món.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

11

1983 Fred Cohen, estudiant de
doctorat, va crear un
programa informàtic que és
capaç d'instal·lar-se a si mateix,
replicar-se i propagar-se a
altres màquines. Va néixer així
el primer virus informàtic.

1930 Va néixer la física
Mildred Dresselhaus.
És coneguda com la reina de
la ciència del carbó pels seus
notables treballs sobre el graﬁt.

17

18

2015 Un total de 195 estats
va ratiﬁcar la creació dels
Geoparcs Mundials de la
UNESCO. Es tracta de llocs
amb un patrimoni geològic de
rellevància internacional que
s'empren per promoure el
desenvolupament sostenible
de les comunitats que habiten
en aquests.

2010 A.S.U.R. (www.asur.ro)
va llançar la primera edició del
Calendari Cientíﬁc Escolar
(a Romania).

1794 La química Elizabeth
Fulhame va publicar Un assaig
sobre la combustió. Va ser el
primer exemple de catàlisi
que es va descriure.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

12

1919 Va néixer la biòloga
molecular Grete KellenbergGujer. El seu prestigi deriva
dels seus descobriments sobre
la recombinació genètica i la
restricció de l'ADN.

19
2006 La companyia japonesa
de videojocs Nintendo va
treure a mercat la consola Wii.

1935 L'enginyer Edwin
Armstrong va presentar
l'estudi titulat Un mètode de
reducció de molèsties a la
ràdio mitjançant un sistema de
modulació per freqüència.
Es va crear així la ràdio FM
(freqüència modulada).

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

13

2013 La NASA va publicar un
vídeo que presenta a Mart com
podria haver estat fa 4.000
milions d'anys, amb cels blaus
i aigua.

20
1985 El cirurgià Leonard Lee
Bailey va realitzar el primer
trasplantament de cor amb
èxit en un nadó.

1867 Va néixer la química i
física Marie Curie. Va encunyar
el terme radioactivitat i va ser
la primera persona que va rebre
dos Premis Nobel en diferents
especialitats: Física i Química.

Setmana Internacional
de la Ciència per a la Pau
i el Desenvolupament

14

1863 Va néixer el químic
Leo Baekeland. Va inventar
la baquelita, el primer plàstic
sintètic. El seu baix cost i
versatilitat la van fer molt
popular.

21
2013 L'observatori IceCube
del Pol Sud va detectar
neutrins d'alta energia
d'origen extraterrestre.
La seva procedència se situa
fora del nostre sistema solar.

DL

22

1920 Va néixer la geoquímica
Katsuko Saruhashi. Va realitzar
els primers mesuraments dels
nivells de diòxid de carboni
(CO2) en l'aigua de mar.
Va mostrar evidències dels
perills de la pluja radioactiva
al mar i l'atmosfera.

29
1942 Va néixer la biòloga Ann
A. Kiessling. Al costat de
Mehran Goulian, va descobrir
l'activitat de la transcriptasa
inversa en cèl·lules humanes.
Anteriorment es pensava que
aquest enzim es trobava només
en els retrovirus.

DT

23

2005 José Luis Carrascosa i el
seu equip del Centre Nacional
de Biotecnologia van descriure
per primera vegada l'estructura
del virus de la verola.

30
1900 Va néixer la bibliotecària,
ﬁlòloga i lexicògrafa
espanyola María Moliner.
Va ser l'autora del Diccionari
d'ús de l'espanyol.

DC

24

1882 Robert Koch va anunciar
el descobriment del bacteri
responsable de la tuberculosi.
Era el Mycobacterium
tuberculosi (bacil de Koch).

31
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1914 Va néixer l'agrònom Norman
Borlaug. Anomenat el pare de la
Revolució Verda, va rebre el
Premi Nobel de la Pau pels seus
esforços per introduir les llavors
híbrides en la producció agrícola
a Mèxic, Pakistan i l'Índia. Això va
augmentar la productivitat
agrícola i es van salvar milions
de vides humanes.

1953 L'investigador Jonas Salk
va anunciar el descobriment
de la vacuna contra la
poliomielitis. Gràcies a la
vacunació, aquesta malaltia
infecciosa, coneguda com a
paràlisi infantil, ha estat
erradicada d'Europa, Amèrica,
Oceania i Àfrica.

1827 Charles Darwin amb 18
anys, va presentar el seu
primer descobriment cientíﬁc.
Tractava sobre la biologia de
petits animals marins.

1

2

3
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2013 La Universitat de
Stanford va fer públic el
desenvolupament d'un
transistor biològic realitzat a
partir de molècules d'ADN i ARN.

4

1596 Va néixer René Descartes,
el famós ﬁlòsof i matemàtic
francès. Va ser l'autor del
concepte «Penso, per tant
existeixo».

ESDEVENIMENT DEL MES

DÈCADA DE LES CIÈNCIES OCEÀNIQUES
PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L'ONU ha proclamat la dècada de 2021 a 2030 com a la DÈCADA DE LES CIÈNCIES OCEÀNIQUES
PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. L'objectiu és mobilitzar a la comunitat cientíﬁca,
però també als polítics, a les empreses i a la societat civil al voltant d'un programa comú de
recerca i d'innovació tecnològica sobre els mars i els oceans. Les ciències de la mar són
importants per conservar el medi i els recursos marins del món, contribuir a la seguretat
alimentària i a erradicar la pobresa, així com per ajudar a comprendre i predir els fenòmens
naturals.

https://undocs.org/es/A/72/L.18
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1

1940 Va néixer la biòloga i
ecologista Wangari Muta
Maathai. Va rebre el Premi
Nobel de la Pau 2004 per les
seves contribucions al
desenvolupament sostenible i
la democràcia. Va ser la primera
africana que va obtenir aquest
guardó.

5
1952 Va néixer el químic Venki
Ramakrishnan. Va rebre el
Premi Nobel per l'estudi de
l'estructura i la funció del
ribosoma.

12
1961 Yuri Gagarin es va
convertir en el primer ésser
humà en viatjar a l'espai.
Ho va fer a bord de la nau
soviètica Vostok 1.

6
1846 Va néixer Antonio
Machado i Álvarez, Demóﬁlo,
pare dels poetes Antonio i
Manuel Machado. Va ser un
dels primers folkloristes que
va estudiar cientíﬁcament el
ﬂamenc.

13
2014 L'expedició Subvent de
l'IGME va descobrir grans bancs
de musclos quimiosintètics al
voltant de deus de metà al Golf
de Cadis. També va descobrir
nous volcans submarins a
Lanzarote.

7
1995 Inauguració de la Domus
de A Coruña, el primer museu
interactiu de caràcter cientíﬁc
que tracta l'ésser humà d'una
manera global i monogràﬁca.

14
1977 Rosemary Hutton va
publicar un article sobre com
la conductivitat elèctrica de
les roques pot usar-se per
investigar la història
geològica.

8
1911 Va néixer el químic Melvin
Calvin. Va rebre el Premi Nobel
de Química pels seus treballs
sobre l'assimilació del CO2 per
les plantes.

DV

2

1618 El físic Francesco Grimaldi
va néixer. Va descobrir la
difracció de la llum.

9
1860 L'inventor Édouard-Léon
Scott de Martinville va
realitzar la primera gravació
coneguda de la veu humana.
Era una veu soprano que
interpretava la cançó Au clair
de la Lune.

15

16

1452 Va néixer Leonardo da
Vinci, pintor, escultor, inventor,
enginyer i arquitecte del
Renaixement.

1921 Isaac Carasso va sol·licitar
la patent per a l'elaboració
d'una llet quallada anomenada
comunament iogurt. Va batejar
a la seva empresa Danone, pel
diminutiu del nom del seu ﬁll
Daniel, Danón.

DS

3

1934 Va néixer la primatòloga
Jane Goodall. És reconeguda
mundialment pels seus estudis
sobre les interaccions socials
i familiars dels ximpanzés.

10
2011 Un estudi de l'IGME, CIATF
i les Universitats Complutense
i de Lisboa va descobrir
dipòsits de tsunamis a Tenerife.
Els tsunamis van provocar
onades de més de 50 metres
d'altura i van estar associats
a la destrucció de l'ediﬁci
volcànic de Las Cañadas,
anterior a l'actual Teide.

17
1887 Va néixer Clodomiro
Picado. Va ser pioner en la
investigació sobre serps i els
seus verins. També va ser un
dels precursors del descobriment de la penicil·lina.

DG

4

1868 Va néixer la matemàtica
Philippa Garrett Fawcett.
Va guanyar una beca a la
Universitat de Cambridge
gràcies al seu extraordinari
èxit en el Mathematical Tripos
(1890). Va investigar sobre
dinàmica de ﬂuids.

11
2013 Es descobreix que
escoltar sons durant el son,
en intervals de temps
controlats, pot millorar la
memòria.

18
1917 Va néixer la psicòloga
Mamie Phipps Clark.
Va treballar en la comprensió
del desenvolupament de la
consciència social en nens
preescolars.

DL

18

1799 Va néixer el químic
Christian Schoenbein.
Va descobrir la nitrocel·lulosa
i va posar nom a l'ozó.

25
1906 Santiago Ramón y Cajal
a rebre la notiﬁcació de què
havia guanyat el premi Nobel
de Medicina. Segons sembla,
la seva primera reacció va ser
comentar que es tractava
d'«una broma dels estudiants».
L'endemà ho va llegir als diaris.

DT
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1924 Va néixer la patòloga
Rosemary Bamforth.
Va establir el vincle entre
la mort per càncer de
treballadors de vaixells
i l'exposició a l'amiant.

26
1878 Va néixer el matemàtic
Sixto Cámara Tecedor.
Va ser cofundador de
l'Associació Espanyola per al
Progrés de les Ciències, la
Societat Matemàtica Espanyola
i el Laboratori i Seminari
Matemàtic de la Junta per a
l'Ampliació d'Estudis.

DC

20

1850 Va néixer la naturalista
Alice Blanche Balfour.
Va treballar en el camp de
l'entomologia i va ser pionera
en genètica. Va estudiar com
s'hereta el patró de ratlles de
les zebres.

27
1904 Philip Downing va
inventar l'apartat de correus,
encara en ús en l'actualitat.

DJ
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1879 Thomas Edison va
presentar la bombeta elèctrica.

1949 Va néixer el metge Rafael
Matesanz. El 1989 va fundar
l'Organització Nacional de
Trasplantaments (ONT), on
es van establir els protocols
responsables de què Espanya
sigui líder mundial en
trasplantaments.

28

29

1848 S'inaugura el primer
ferrocarril de la península
Ibèrica. Connectava Barcelona
amb Mataró i la seva
construcció va obligar a
perforar el primer túnel
ferroviari d'Espanya.

1969 Dos ordinadors de
diferents universitats
californianes van aconseguir
connectar-se i enviar un
missatge a través d'un nou
protocol, ARPANET.
Aquesta xarxa és la
precursora d'Internet.

DS

23

1887 L'Armada Espanyola
va començar a construir el
submarí Peral. Aquest
submergible torpediner a
propulsió elèctrica va ser el
primer submarí militar de la
història.

DG
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1924 Va néixer la bioquímica
i especialista en cereals
Evangelina Villegas. Amb el
seu col·lega Surinder K. Vasal,
va desenvolupar la proteïna de
blat de moro d'alta qualitat,
per la qual van obtenir el
Premi Mundial d'Aliments.

30
1900 Va néixer el cientíﬁc
Ragnar Granit. Va guanyar
el Premi Nobel pels seus
descobriments dels processos
ﬁsiològics i químics a l'ull.

31
1798 John Dalton va descobrir
la discromatòpsia. Aquesta
malaltia de la vista es coneix
vulgarment com daltonisme.

ESDEVENIMENT DEL MES

SETMANA MUNDIAL DE L’ESPAI
La SETMANA MUNDIAL DE L'ESPAI se celebra cada any entre el 4 i el 10 d'octubre
per celebrar les contribucions de la ciència i la tecnologia espacials a la millora de
la condició humana. Entre els seus objectius està el d’inspirar als estudiants que
seran els experts espacials del futur i també fomentar la cooperació internacional
en la divulgació i l'educació sobre l'espai.

https://www.un.org/es/observances/world-space-week

OCTUBRE · OCTUBRE · URRIA · OCHOBRE · OUTUBRO · OCTOBER
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1883 Va tenir lloc el primer
assaig de comunicació per
telèfon a Espanya. La línia
estava entre el Palau Real i els
Ministeris a Madrid.

Setmana Mundial de l’Espai

4

1949 Va néixer el bioquímic
Mariano Barbacid. Va aïllar
el primer oncogen humà
(H-ras). Els oncogens són els
responsables de què una
cèl·lula normal es transformi
en una cèl·lula maligna que
desenvoluparà un càncer.

11
1755 Va néixer el químic
Fausto Delhuyar. Al costat del
seu germà Juan José, també
químic, van ser els primers a
aïllar el wolframi (nombre
atòmic 74 a la Taula Periòdica).
Aquest metall és molt escàs
i molt cobejat per les seves
múltiples aplicacions.

Setmana Mundial de l’Espai

5

Setmana Mundial de l’Espai

6

1963 Va néixer el microbiòleg
Francisco Juan Martínez Mojica.
Va descobrir les seqüències
repetides CRISPR en arquees.
La tecnologia CRISPR-Cas
d'edició genètica es basa en
part en aquest descobriment.

1897 Va néixer la bioquímica
Florence Barbara Seibert. Va
desenvolupar un mètode per
puriﬁcar la proteïna derivada
de la tuberculina (PPD-S). Això
va permetre la creació d'un test
ﬁable per a la tuberculosi.

12

13

1920 Va néixer la microbiòloga
Leslie Barnett. Va col·laborar
en alguns dels avenços i
descobriments més importants
sobre l'estructura i les
funcions dels gens.

1914 Garret Morgan va
patentar la màscara de gas.
Uns anys després, aquest
inventor va crear el semàfor
automàtic amb llum
d'advertència.

Setmana Mundial de l’Espai

7

1948 Va néixer la naturalista
i escriptora Diane Ackerman.
Les seves obres de divulgació
cientíﬁca uneixen la poesia
i un estil senzill, el que li ha
potenciat un gran èxit
editorial.

14
1865 Va néixer la genetista
Edith Rebecca Saunders.
Va jugar un paper important
en el redescobriment de les
lleis de l'herència mendeliana
i la comprensió de la genètica
de les plantes.

8

Setmana Mundial de l’Espai

1958 El cirurgià suec Ake
Senning va implantar el
primer marcapassos.

15
1902 Va néixer la mèdica
Amparo Poch y Gascón.
Es va especialitzar en
puericultura i va realitzar una
gran tasca educativa entre les
classes socials més modestes
per evitar malalties de tipus
veneri.

2021
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1846 Va començar a funcionar
la línia de telegraﬁa òptica de
Castella, que anava des de
Madrid ﬁns a Irún. Va ser
ideada per José María Mathé.

Setmana Mundial de l’Espai

9

1902 La comunitat cientíﬁca
internacional va reconèixer
l'autenticitat de l'art paleolític
de la cova d'Altamira.
Aquestes pintures havien estat
descobertes per la nena María
Sanz de Sautuola quan visitava
la cova en companyia del seu
pare Marcelino.

16
1969 Doñana es va convertir
en Parc Nacional. El seu
aiguamoll és lloc de pas, cria
i hivernació per a milers d'aus
europees i africanes.

3

DG

1946 La química i cristal·lògrafa
Rosalind Franklin va publicar el
seu doctorat sobre química del
carbó. El treball va ser clau per
a comprendre l'estructura
molecular de l'ADN.

10

Setmana Mundial de l’Espai

1966 Va néixer la química
Carolyn Bertozzi.
Va estudiar el paper dels
glúcids en malalties com el
càncer, l'artritis o la
tuberculosi.

17
1919 Va començar a funcionar
la primera línia de metro
d'Espanya. Discorria entre
la Puerta del Sol i Cuatro
Caminos, a Madrid.

19

1946 Va néixer la química
María Vallet Regí. És experta
en el camp dels biomaterials
amb aplicacions en
traumatologia, odontologia
o enginyeria tissular.

Setmana Mundial
de la Immunització

26

1927 Va néixer la biòloga Anne
McLaren. Va ser pionera en
l'estudi de la biologia del
desenvolupament.
El seu treball va ajudar a
desenvolupar la tècnica de
fertilització in vitro.

M
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2017 Bryan Keith Holland va
dipositar la seva tesi doctoral
sobre els microARN de l'VIH.
És més conegut pel seu
sobrenom Dexter i per ser el
cantant i guitarrista de la banda
punk rock The Offsprings.

Setmana Mundial
de la Immunització

27

1993 El trombonista John Kenny
va ser el primer que va fer sonar
un carnyx des de l'època celta.
Per a això, va utilitzar una
reconstrucció del carnyx de
Deskford realitzada pel musicòleg
John Purser i l'orfebre John
Creed. L'instrument original i la
reconstrucció es mostren al
Museu Nacional d'Escòcia.

Mi

21

1838 Va néixer John Muir, el
conservacionista. Va defensar
l'establiment dels parcs
nacionals Sequonia i Yosemite.

Setmana Mundial
de la Immunització

28

1932 Es va descobrir la vacuna
contra la febre groga.

J

22

1999 Obertura de la Casa de las
Ciencias de Logroño. Aquest
centre està dedicat a la
divulgació de la cultura de la
ciència i la tecnologia, a través
d'exposicions, conferències,
cursos, projeccions i
demostracions cientíﬁques.

Setmana Mundial
de la Immunització

29

1894 Va néixer la física
Marietta Blau. Va ser pionera
en el registre i la identiﬁcació
de partícules atòmiques
mitjançant plaques d'emulsions
fotogràﬁques. El seu treball va
contribuir a entendre millor les
reaccions nuclears.

23

V

1933 Va néixer la informàtica
Annie J. Easley. Va treballar
en el Lewis Research Center
de la NASA. Va formar part de
l'equip que va desenvolupar el
software del coet Centauro.

Setmana Mundial
de la Immunització

30
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2013 IBM va desenvolupar un
robot que combina
telepresència i tecnologies de
realitat augmentada per ajudar
en projectes d'enginyeria en
àrees remotes.

Setmana Mundial
de la Immunització

1

D

25

1945 Va néixer l'embriòloga
Jean Marian Purdy.
Va ser una de les responsables
del desenvolupament de la
fecundació in vitro.

Setmana Mundial
de la Immunització

2

?

?

L

2010 Investigadors de l'IGME
localitzen en mapes de segle
XVIII i XIX un aiguamoll que
havia desaparegut del
registre històric.

ESDEVENIMENT DEL MES

SETMANA MUNDIAL DE LA
IMMUNITZACIÓ
La immunització amb vacunes és l'eina més poderosa que tenim per lluitar contra
les malalties infeccioses. Per això, l'última setmana d'abril de cada any es dedica
a promoure la vacunació per protegir a les persones de totes les edats contra les
malalties.
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2020
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1

2013 Va arrencar el projecte
EMTASY per determinar el
mecanisme que posiciona el
cor a l'esquerra. Va ser dirigit
per Ángela Nieto Toledano
i va ajudar a entendre moltes
malformacions congènites.

3
1910 Va néixer l'arqueòloga
Anne Strachan Robertson.
És coneguda pels seus estudis
del mur d'Antonino i les
monedes imperials romanes.

10
1888 Va néixer l'hematòloga
Lucy Wills. Va descobrir un
factor nutricional en el llevat
que prevé i cura l'anèmia
macrocítica en l'embaràs.
Es coneix com el factor de
Wills o folat, la forma natural
de l'àcid fòlic.

4
1825 Va néixer el biòleg
Thomas Huxley. Va ser el
primer que va suggerir que les
aus van evolucionar a partir
dels dinosaures.

11
2001 Va tenir lloc un
terratrèmol a Lorca (Murcia)
amb una magnitud de 5,2 Mw.
Va causar un gran impacte,
amb 9 víctimes mortals i
quantiosos danys materials.

5
1882 Va néixer el metge i
cientíﬁc espanyol Pío del Río
Ortega. Va descobrir la
micròglia, un tipus de cèl·lula
del sistema nerviós.

12
1910 Va néixer la Premi Nobel
Dorothy Crowfoot Hodgkin. Va
determinar l'estructura 3D de
molècules com la penicil·lina
o la insulina. L'estructura 3D
és clau per entendre les
funcions.

6
1840 Va sortir a la venda el
primer segell adhesiu. Tenia
el perﬁl de la reina Victoria del
Regne Unit i era conegut com
el penny black.

13
1857 Va néixer el bacteriòleg
Ronald Ross. Va descobrir que
la malària es transmet pel
mosquit Anopheles.

7
1954 Va començar la construcció
del Pont Mackinac a Michigan.
Va ser el pont penjant més
llarg del món en el seu moment.

14
1899 Va néixer la biòloga
Charlotte Auerbach.
Es va especialitzar en zoologia
i genètica, i va contribuir a
descobrir la mutagènesi i els
seus efectes. Es va fer cèlebre el
1942 quan va posar de manifest,
juntament amb Alfred Joseph
Clark i J. M. Robson, que el gas
mostassa podia causar
mutacions.

8
1980 L'OMS va certiﬁcar
l'erradicació de la verola.
Aquesta ﬁta es va aconseguir
gràcies a la vacunació.

15
1925 Va néixer la genetista
Mary Frances Lyon. Va
descobrir la lionització del
cromosoma X, un fenomen
mitjançant el qual s'inactiva
una de les dues còpies del
cromosoma X en les cèl·lules
de les femelles mamíferes.

DG
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1997 L'equip cientíﬁc
d'Atapuerca va obtenir el
Premi Príncep d'Astúries
d'Investigació Cientíﬁca
i Tècnica pel descobriment
de l'Homo antecessor.
Aquest homínid va viure a
Europa fa 800.000 anys.

9
1882 William H. Ford va patentar
el disseny d'un estetoscopi
amb la forma que encara s'usa
en l'actualitat.

16
1919 Va néixer l'oceanògraf
i ecòleg Ramon Margalef.
Va introduir la Teoria de la
Informació en Ecologia i
l'índex de Shannon-Weaver
com a mesura de diversitat.

DL
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1906 Va néixer la matemàtica
Vera Faddéyeva. Va publicar
alguns dels primers treballs
sobre àlgebra lineal.

27
1818 Va néixer l'inventor
Cosme García. Va ser el primer
espanyol que va patentar un
prototip de submarí. Un cop
construït, aquest submergible
va ser provat amb èxit al port
d'Alacant el 1860.

DT
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1866 Va néixer el metge
i microbiòleg Charles Nicolle.
Va guanyar el Premi Nobel per
descobrir que els polls eren
els principals transmissors
del tifus.

28
1889 La primera Conferència
General de Pesos i Mesures va
deﬁnir la longitud d'un metre
com la distància entre dues
línies en una barra fabricada
amb un aliatge de platí amb
10% d'iridi, mesurada al punt
de fusió del gel.

DC
Comença la tardor

22

1863 Va néixer el microbiòleg
Alexandre Yersin. Va ser
codescobridor del bacteri
responsable de la pesta
bubònica, que s'anomena
Yersinia pestis en honor seu.

29
1938 Va néixer el físic Enrico
Fermi. El 1938, va rebre el
Premi Nobel de Física pels seus
treballs sobre radioactivitat
induïda. Quatre anys després,
va realitzar la primera reacció
nuclear d'origen humà.

DJ
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1889 Es va fundar Nintendo.
En els seus inicis era una
fàbrica de baralles de cartes
japoneses. El 1975 va començar
a desenvolupar videojocs i,
actualment, és una de les
majors empreses de hardware
i software d'entreteniment.

DV
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1905 Va néixer el metge
i cientíﬁc espanyol Severo
Ochoa. Va guanyar el Premi
Nobel pels seus estudis
pioners sobre la síntesi de
l'àcid ribonucleic (ARN).

30

DS
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1899 Va néixer la neuròloga
Margaret Kennard.
És coneguda pels seus estudis
sobre els efectes del dany
neurològic en els primats.

1

2
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2013 El Curiosity Rover de la
NASA va detectar una gran
quantitat d'aigua de fàcil
accés al cràter Gale de Mart.

3

2009 L'Observatori Astronòmic
de Mallorca va anunciar
el descobriment de l'estel
2009QG31 La Sagra, més enllà
de l'òrbita de Mart.

ESDEVENIMENT DEL MES

NAUKAS
NAUKAS és una plataforma web espanyola que allotja un centenar de blocs
dedicats a la divulgació cientíﬁca. El seu lema és «Ciència, escepticisme i humor».
Naukas celebra tots els anys des de 2011 unes jornades de divulgació cientíﬁca a
Bilbao i, des de 2016, també a altres ciutats, com Coruña, Pamplona, Donostia-San
Sebastián o Córdoba.

https://naukas.com
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1914 Va morir Martha, l'últim
colom migratòri (Ectopistes
migratorius). Tenia 29 anys i
vivia en captivitat al zoològic de
Cincinnati (EUA). En només un
segle va passar de ser l'au més
abundant d'Amèrica del Nord a
extingir-se.

6
1860 Va néixer la sociòloga
i Premi Nobel de la Pau Jane
Addams. Va ser pionera en la
professió de treball social i va
fundar la casa d'acollida Hull
House, que també servia com
a institució sociològica per a
dones. Els seus treballs van tenir
gran inﬂuència sobre l'escola de
sociologia de Chicago.

13
1956 L'empresa IBM va
presentar el primer ordinador
comercial que utilitzava
emmagatzematge en disc.

7
2016 Investigadors de l'IGME,
l'Institut de Ciències del Mar
(CSIC) i la Universitat de Las
Palmas de Gran Canaria van
descobrir que l'illa d'El Hierro
va perdre el 40% del seu
volum durant un enorme
esfondrament de terra.
El mega lliscament va tenir
lloc fa 80.000 anys.

14
1849 Va néixer el ﬁsiòleg
i Premi Nobel Iván Pávlov.
Va descriure en gossos el
model d'estímul-resposta o
condicionament de Pávlov.

8
1871 Va néixer la inventora
i pianista Mary Elizabeth
Hallock-Greenewalt.
Les seves patents van
permetre el desenvolupament
del Sarabet, un òrgan de color.
Aquest instrument emetia
llums de colors amb intensitats
i matisos que estaven
sincronitzats amb la música.

15
1885 Constantin Fahlberg
va patentar la sacarina.
Aquest edulcorant es va
sintetitzar per primera vegada
a partir de derivats del quitrà
d'hulla.
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1948 Va néixer la professora de
secundària Christa Corrigan
McAuliffe. Va ser seleccionada
entre més d'11.000 sol·licitants
per participar en el Projecte
Professor a l'Espai de la NASA.
Christa planejava realitzar
experiments i ensenyar lliçons
des de l'espai. El transbordador
espacial en què viatjava va
explotar 72 segons després de
l'enlairament.

9
1936 Va néixer la microbiòloga
molecular Daisy RoullandDussoix. Va col·laborar en el
descobriment dels enzims de
restricció.

16
1884 Es va realitzar la primera
operació amb anestèsia local.
Gràcies al seu èxit, va començar
el seu ús generalitzat en
odontologia.

DV
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1938 Va néixer el químic Ryōji
Noyori. Va guanyar el Premi
Nobel per les seves
investigacions sobre la catàlisi.
Els seus mètodes es fan servir,
per exemple, per a la producció
de mentol.

10
1984 Es va posar a punt la
tècnica d'empremta genètica,
que permet identiﬁcar les
persones segons el seu ADN.
Aquesta tècnica va començar
a utilitzar-se en criminologia
poc després.

17
1857 Va néixer el matemàtic i
físic Konstantín Tsiolkovski.
Era sord des dels 10 anys i
completament autodidacta.
Els seus treballs van permetre
posar en òrbita el primer
satèl·lit artiﬁcial i el primer
viatge d'una persona a l'espai.

DS
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1998 Larry Page i Sergei Brin
van fundar Google.
El cercador va començar a
desenvolupar-se el 1996 com
un projecte d'investigació,
quan ells dos eren estudiants
de doctorat.

11
1942 Va néixer l'economista
i historiadora econòmica
Deirdre McCloskey. Les seves
investigacions inclouen l'estudi
dels orígens del món modern,
el mal ús de la signiﬁcació
estadística en l'economia i
altres ciències, i l'estudi del
capitalisme.

18
1819 Va néixer Jean Foucault,
el físic. Va inventar el giroscopi
i el pèndol que demostra la
rotació de la Terra.

2021
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1885 Es va instal·lar la primera
benzinera. Va ser a un garatge
d'Indiana (Estats Units).

12
1958 L'enginyer elèctric Jack
Kilby va presentar el primer
circuit integrat del món.
Els circuits integrats també
es coneixen com a xips o
microxips.

19
1991 Es van descobrir les
restes momiﬁcades d'una
persona paleolítica (Ötzi) a la
glacera Similaun dels Alps, a la
frontera entre Itàlia i Àustria.

DL

Dia Mundial de les
Telecomunicacions
i de la Societat de la
Informació

17

1749 Va néixer l'immunòleg
Edward Jenner. Va aconseguir
la primera vacuna de la
història, concretament contra
la verola.

24
1878 Va néixer la psicòloga i
enginyera Lillian Moller
Gilbreth. És coneguda pel seu
treball en l'aplicació de
l'organització psicològica en
la indústria.

31
1903 El físic Konstantin
Tsiolkovsky va proposar
per primera vegada que les
persones podrien viatjar a
l'espai usant coets.

DT
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2012 Es va celebrar el primer
Dia Internacional de la
Fascinació per les Plantes.
El seu objectiu és reconèixer
la importància de les plantes
en la nostra vida, gràcies a la
producció d'aliments per a
persones i animals, paper,
fusta, energia i productes
farmacèutics.

25
1880 Va néixer el neuròleg
Jean Alexandre Barré. Va
identiﬁcar la síndrome de
Guillain-Barré, una malaltia
neurològica rara.

DC

19

2014 La NASA va començar la
construcció del robot espacial
InSight, que va aterrar a Mart
el 2018.

26
1872 Va néixer Trinidad Arroyo
Villaverde. Va ser la primera
oftalmòloga espanyola.
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1900 Va néixer la química
i física Erika Cremer. Va ser
pionera en cromatograﬁa de
gasos. No obstant això, el seu
article de 1944 sobre el seu
mètode no es va arribar a
publicar perquè un bombardeig
va destruir les proves
d'impremta a la revista
Naturwissenschaften.

1921 Va néixer el físic Andréi
Sájarov. Va participar en el
desenvolupament de bombes
atòmiques en els anys 50.
Posteriorment, va lluitar contra
la proliferació d'armes nuclears
i va ser guardonat amb el
Premi Nobel de la Pau el 1975.

1960 Va tenir lloc el Gran
Terratrèmol de Xile. És el
terratrèmol de major magnitud
que hagi estat registrat (9,5 en
potència de magnitud de
moment). Va provocar sismes
submarins que van arribar a
Hawaii, Japó i Rússia, i
l'erupció del volcà Puyehue.

27

28

29

30

1826 Va néixer el sastre
Ebenezer Butterick. Al costat
de la seva dona, Ellen Augusta
Pollard, van inventar i
comercialitzar els patrons de
costura moderns. Aquests
patrons tenien graduacions
amb múltiples talles estàndard.

2021 Dia Mundial de l'Esclerosi
Múltiple. Se celebra cada any
per compartir històries,
conscienciar a la societat i fer
campanyes amb i per a tots els
afectats per aquesta malaltia.

1931 Va néixer l'economista
Philip Kotler. És considerat el
pare del màrqueting modern.

3

1912 Va néixer l'astrònoma
Ruby Violet Payne-Scott.
Va estudiar la inﬂuència del
camp magnètic de la Terra i
les erupcions solars.

ESDEVENIMENT DEL MES
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1954 Va néixer el biòleg Keith
Campbell. Va ser una persona
clau de l'equip que va clonar
l'ovella Dolly a l'Institut Roslin
d'Edimburg.

DIA MUNDIAL DE LES TELECOMUNICACIONS
I DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

6

El 17 de maig (de 1865) es va signar la primera Convenció Telegràﬁca Internacional i es va
crear la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Per això, s'ha triat aquest dia per
celebrar el DIA MUNDIAL DE LES TELECOMUNICACIONS I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
L'objectiu d'aquest esdeveniment és sensibilitzar sobre les possibilitats que l'ús d'Internet
i altres Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) poden oferir a les societats
i l'economia; així com fomentar la necessitat de reduir la bretxa digital.
https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day
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1974 La revista Emergency
Medicine va publicar la
maniobra d'Heimlich. Aquesta
operació permet desbloquejar
les vies aèries obstruïdes per
un objecte estrany.

Dia Mundial de la
Innocuïtat dels Aliments

7

1886 Va néixer l'enginyer
Henri Coandă. Va ser pioner
de l'aviació i va construir el
primer avió accionat per un
motor a reacció.

14
1880 Va néixer el neurocientíﬁc
Nicolás Achúcarro. Va ser un
dels deixebles de Ramón y
Cajal i es va especialitzar en
l'estudi de les cèl·lules glials.

8
2021 Dia Mundial dels
Oceans. El seu objectiu és
recordar-nos el paper que
tenen els oceans en la vida
quotidiana. Aquests són els
pulmons del nostre planeta
i produeixen la major part de
l'oxigen que respirem.

15
1962 Es va descobrir que la
talidomida causava deformacions en el desenvolupament
fetal. Aquest sedant s'utilitzava
per calmar les nàusees durant
els primers mesos d'embaràs.

DC
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1911 Els principals diaris es van
fer ressò de l'electriﬁcació del
ferrocarril Gergal-Santa Fe de
Mondújar. Va ser la primera
línia de tren de via ampla
electriﬁcada d'Espanya.

9
1812 Va néixer l'astrònom
Johann Gottfried Galle.
Va descobrir Neptú seguint
els càlculs i les indicacions
d'Urbain Le Verrier.

16
1963 La cosmonauta
Valentina Tereshkova va ser
la primera dona que va viatjar
a l'espai.
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1796 El cosmògraf Vicente
Toﬁño de San Miguel va
observar el pas de Venus
pel Sol durant un eclipsi.
Va publicar unes anotacions
de gran interès cientíﬁc.

10
1948 Es va efectuar la primera
demostració de la televisió a
Espanya. Va ser durant la Fira
Internacional de Mostres de
Barcelona.

17
2017 L'astronauta Sunita
Williams es va convertir en
la dona que més temps
seguit havia estat a l'espai, a
l'Estació Espacial Internacional,
ja que va completar 188 dies
i 4 hores fora de la Terra.

DV
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1927 Va tenir lloc el primer
vol comercial de passatgers
transatlàntic. El viatge es
va produir a bord d'un
Wright-Bellanca WB-2, des
dels Estats Units ﬁns a
Alemanya.

11
1910 Va néixer l'oceanògraf i
explorador Jacques-Yves
Cousteau. És un dels divulgadors
del món submarí més cèlebres.
Ha gravat nombroses pel·lícules
i documentals a bord del seu
vaixell Calypso. També va ser una
de les primeres persones que va
defensar el medi marí front a la
contaminació.

18
1466 Va néixer l'impressor
Ottaviano Petrucci. Va inventar
el sistema d'impressió de
música per mitjà de tipus
mòbils. Amb aquest sistema,
el 1501 va imprimir la col·lecció
de cançons Harmonice Musices
Odhecaton. Aquesta va ser la
primera edició de música
impresa de la història.

DS

5

2002 Es va presentar oﬁcialment
l'AMIT (Associació de Dones
Investigadores i Tecnòlogues).
Aquesta associació promou
l'accés igualitari de les dones a
l'activitat investigadora en totes
les branques del coneixement i
en el sector tecnològic.

12
1985 Va néixer l'enginyer de
software Blake Ross.
És conegut per treballar en
la creació dels navegadors
Mozilla.

DG

6

1907 Es va llançar Persil al
mercat. Va ser el primer
detergent de roba d'acció
automàtica.

13
1868 Va néixer el físic Wallace
Clement Sabine. Va ser el
fundador de l'acústica
arquitectònica i el consultor
acústic del Boston's Symphony
Hall. Aquesta sala de concerts
es considera una de les millors
del món per la seva excel·lent
acústica.

19

20

1903 Va néixer la bioquímica
Rebeca Gerschman. Va postular
la teoria Gerschman sobre la
toxicitat de l'oxigen mitjançant
radicals lliures i va revolucionar
l'ambient cientíﬁc de l'època.

2019 La investigadora
Margarita Salas va rebre el
Premi a l'Inventor Europeu
2019. Entre les seves majors
contribucions destaca la
patent de l'ADN polimerasa
viral, la més productiva del CSIC.

DL

16

1884 Va néixer el pioner de la
ciència-ﬁcció Hugo Gernsback.
El seu enginy i imaginació van
ser desbordants i va registrar
multitud de patents.
Per exemple: un instrument per
captar millor el so a la ràdio, un
nou mètode de depilació sense
cera o una plataforma
d'aterratge per a màquines
voladores.

23
1931 Va néixer el microbiòleg
Hamilton O. Smith. Va rebre el
Premi Nobel pels seus treballs
sobre enzims de restricció,
capaços de tallar els àcids
nucleics en punts concrets.

30
1984 La nau espacial Discovery
es va enlairar per primera
vegada. Va arribar a realitzar
39 missions per a la NASA.

DT

17

1737 Va néixer l'agrònom,
higienista i nutricionista
Antoine Parmentier. Gràcies
al seu treball, es van anul·lar les
lleis que prohibien el cultiu de la
patata. Fins llavors, gairebé
tots els països europeus
consideraven que la patata no
era comestible.

24
1890 Va néixer la bacteriòloga
Pearl Louella Kendrick.
És coneguda per desenvolupar
la primera vacuna contra la
tos ferina. Ho va fer en
col·laboració amb l'experta en
salut pública Grace Eldering i
la química Loney Gordon.

31
1912 Va néixer l'investigador
Robert F. Borkenstein.
Va investigar la inﬂuència del
consum d'alcohol en els
accidents de trànsit.
Va inventar l'alcoholímetre,
un instrument revolucionari
per mesurar el nivell d'alcohol
en l'aire espirat.

DC

18

1824 Es va fundar el Reial
Conservatori d'Arts i Oﬁcis,
que emmagatzema tota la
informació tecnològica i és el
registre de la propietat
intel·lectual.

25
1900 Va néixer el Premi Nobel
Hans Adolf Krebs. Va donar
nom al cicle de Krebs, una
ruta metabòlica que permet
l'obtenció d'energia per a les
cèl·lules aeròbies.

DJ
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1790 Va néixer el rellotger
Edward John Dent.
És reconegut per la creació de
rellotges de gran precisió i
cronòmetres marins. Entre els
seus rellotges més famosos es
troba el Big Ben de Londres.

26
1860 Va néixer l'enginyer i
arqueòleg Luis Siret y Cels.
Va descobrir els primers
jaciments de la cultura
argàrica al sud-est espanyol.
La societat argàrica va ser una
de les de major rellevància a
l'Europa del III i II mil·lenni a.e.c.

DV

20

1994 El continent americà va
quedar declarat lliure de
poliomielitis gràcies a les
campanyes de vacunació.

DS

1961 Va néixer la neurobiòloga
Mara Dierssen. És una experta
mundial en el camp de la
neurobiologia i la farmacologia,
i una de les investigadores més
destacades en la síndrome de
Down.

27
1956 La central nuclear de
Calder Hall es va convertir en
la primera del Regne Unit que
va subministrar electricitat a
la població civil.

21

28
2013 Es van cultivar cervells
humans en miniatura, de la
mida d'un pèsol, a partir de
cèl·lules mare.

DG
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1945 Va morir la ﬁsiològica
Ida Henrietta Hyde.
Va desenvolupar un
microelèctrode prou potent
per a estimular teixits i prou
petit per a extreure teixit
d'una cèl·lula.

29
2019 El major estudi realitzat
per esbrinar la importància
dels gens en la conducta
sexual va conﬁrmar que no
hi ha un únic gen de
l'homosexualitat i va posar
de manifest la complexitat
de la sexualitat humana.

ESDEVENIMENT DEL MES

BIG VAN CIENCIA
BIG VAN CIENCIA està format per un grup de persones dedicades a la ciència i la
investigació amb l'objectiu de transformar la comunicació cientíﬁca en activitats
atractives per a tota mena de públics. Des de 2013 expliquen la ciència més puntera
d'una forma assequible i divertida i també treballen amb centres educatius, on
motiven a l'alumnat amb la ciència i la tecnologia, fomentant la cultura cientíﬁca i
les vocacions STEM, amb especial dedicació a les vocacions cientíﬁques femenines
i les zones amb més risc d'exclusió social.
http://bigvanciencia.com/
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1920 Va néixer Henrietta Lacks.
Als 31 anys va morir per un
càncer de cèrvix i va ser donant
involuntària de les seves cèl·lules
canceroses. Amb elles es va
desenvolupar una línia de cultiu
cel·lular immortal anomenada
HeLa, acrònim del seu nom, amb
la qual s'han realitzat desenes de
milers d'estudis cientíﬁcs.

2
1941 Va néixer el biòleg Jules
Hoffmann. Va rebre el Premi
Nobel pels seus estudis en el
camp de la immunologia.
Aquests treballs van
revolucionar la comprensió
del sistema immune mitjançant
el descobriment de principis
fonamentals per a la seva
activació.

9

4

3
1958 El submarí atòmic Nautilus
va passar sota l'escorça gelada
de l'oceà Àrtic, des de l'oceà
Pacíﬁc ﬁns a l'Atlàntic.

1932 Va néixer la informàtica
Frances Elizabeth Allen.
El 2006 es va convertir en la
primera dona guanyadora del
Premi Turing.

10

11

5
2013 Una companyia japonesa
va desenvolupar una tireta
reutilitzable per tractar la
hipertensió arterial crònica
mitjançant l'alliberament
continu de bisoprolol.

12

6
1991 El cientíﬁc de la
computació Tim Berners-Lee
va posar en línia el primer
servidor web. Aquest servidor
es trobava a l'Organització
Europea per a la Recerca
Nuclear (CERN).

13

7
1933 Va néixer la politòloga
Elinor Ostrom. Va ser la
primera dona que va obtenir
el Premi Nobel d'Economia
el 2009. Va estudiar com les
persones interactuen per
mantenir a llarg termini els
nivells de producció de
recursos comuns.

14

8
1948 Va néixer l'enginyera
i cosmonauta Svetlana
Savítskaya. Va ser la primera
dona que va fer dos viatges
a l'espai exterior i que va
caminar pel mateix.

15

Vit B1

1966 Va néixer l'investigador
Glenn Postolski. Els seus
treballs en el camp de les
ciències socials es centren
en les polítiques de mitjans
massius i el dret a la
comunicació.

2017 Un equip de l'IGME va
obtenir la primera seqüència
d'imatges acústiques de les
plomes volcàniques que
s'emeten durant l'erupció d'un
volcà submarí. L'estudi es va
realitzar prop de l'illa d'El
Hierro.

1858 Va néixer el Premi Nobel
Christiaan Eijkman.
És conegut per ser el
descobridor de la importància
de les vitamines en la dieta.
Va descobrir la vitamina B1.

1898 Va néixer la geòloga
marina María Vasílievna
Kliónova. Va ser la primera
dona que va investigar a
l'Antàrtida.

1797 Va néixer l'enginyer i
geòleg Casiano de Prado.
El 1862, va participar en el
descobriment de les primeres
troballes paleolítiques de la
península Ibèrica, a la vall del
Manzanares.

1777 Va néixer Hans Christian
Oersted. Va ser el físic que va
descobrir l'electromagnetisme.

1896 Va néixer la bioquímica
Gerty Cori. Al costat del seu
marit Carl, va descobrir el
mecanisme de la conversió
catalítica del glucogen (el
cicle de Cori). Va ser la
primera dona que va guanyar
el Premi Nobel en Fisiologia i
Medicina.

DL
Comença l'estiu

21

1997 Es va instaurar el Dia
Internacional de l'Esclerosi
Lateral Amiotròﬁca (ELA).
Està impulsat per associacions
de pacients de tot el món i té
com a objectiu informar i
sensibilitzar sobre aquesta
malaltia encara incurable.

28
2013 Es va inventar, al MIT, un
dispositiu de visió de raigs X
de mà que detecta el
moviment a través de les
parets.

DT
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1939 Va néixer la cristal·lògrafa
Ada Yonath. Va guanyar el
Premi Nobel de Química pels
seus treballs pioners sobre
l'estructura dels ribosomes.

DC
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1912 Va néixer el matemàtic,
lògic i criptoanalista Alan
Turing. Va ser pioner de la
informàtica moderna.

29

30

1954 Stanley Cohen, Rita
Levi-Montalcini i Viktor
Hamburger van publicar el
descobriment del primer
factor de creixement nerviós.
Els dos primers van rebre el
Premi Nobel de Medicina o
Fisiologia el 1986.

1905 Albert Einstein va publicar
Sobre l'electrodinàmica dels
cossos en moviment.
Seria l'inici de la teoria de
la relativitat especial.

DJ

24

1400 Va néixer Johannes
Gutenberg. Va inventar la
impremta amb tipus mòbils
moderna.

DV
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1866 Va néixer Eloísa Díaz, la
primera metgessa d'Amèrica
del Sud. Com a directora del
Servei Mèdic Escolar de Xile,
Eloísa va aconseguir la
vacunació de gran part de
l'alumnat i va lluitar contra el
raquitisme i la tuberculosi.

1

2

DS
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1974 El supermercat Marsh, a
Ohio (Estats Units), va
efectuar la primera lectura
d'un codi de barres al món.
Va ser un paquet de xiclets.

3

DG
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1915 Va néixer la física Traude
Bernert. Al costat de la química
Berta Karlik, van identiﬁcar els
isòtops 215, 216 i 218 de
l'àstat. També van descobrir
que aquest element es produïa
durant la descomposició del
radi, el tori i l'actini.

4

ESDEVENIMENT DEL MES

DIA MUNDIAL DE LA INNOCUÏTAT DELS
ALIMENTS
La ciència i la tecnologia alimentàries modernes han contribuït enormement a la
innocuïtat dels aliments. Cada 7 de juny se celebra el DIA MUNDIAL DE LA
INNOCUÏTAT DELS ALIMENTS per cridar l'atenció i inspirar accions que ajudin a
prevenir, detectar i gestionar els riscos transmesos pels aliments, contribuint
a la salut humana, la prosperitat econòmica i el desenvolupament sostenible.
https://www.un.org/es/observances/food-safety-day
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1935 Va néixer la biòloga
i oceanògrafa Joseﬁna
Castellví. Va ser la primera
espanyola que va participar en
una expedició internacional a
l'Antàrtida. Va col·laborar en la
instal·lació de la primera base
antàrtica espanyola.

5
1904 Va néixer el biòleg Ernst
Walter Mayr. Va ser líder en el
desenvolupament del
neodarwinisme, que integra
la teoria de l'evolució i els
coneixements en el camp
de la genètica.

12
1764 Va tenir lloc el primer
albirament d'una nebulosa.
La va descobrir l'astrònom
Charles Messier i li va posar
el número 27 del seu catàleg
(M27). També es coneix com a
nebulosa Dumbbell.

6
1885 Louis Pasteur va
administrar la vacuna de la
ràbia a Josef Meister, un nen
de 9 anys a qui havia
mossegat un gos rabiós.
Va ser una actuació de risc
perquè Pasteur no tenia la
titulació de metge i la vacuna
no estava encara aprovada.
No obstant, gràcies a això,
va salvar la vida de Josef.

13
1923 Es va reconèixer per
primera vegada l'existència
d'ous de dinosaure fossilitzats.
El descobriment va tenir lloc al
desert del Gobi. Inicialment es
creia que pertanyien a
Protoceratops, però el 1995 es
va determinar que pertanyen
a Oviraptor.

7
1924 Va néixer Natalia Petrovna
Bekhtereva, la neurocientíﬁca
i psicòloga. Va posar en marxa
un mètode complex per
estudiar els mecanismes
cerebrals del pensament, la
memòria, les emocions i la
creativitat.

14
1862 Va néixer l'experta en
cristal·lograﬁa, mineralogia i
petrograﬁa Florence Bascom.
Va ser la primera geòloga dels
EUA.

8
1926 Va néixer la psiquiatra
Elizabeth Kubler-Ross.
És reconeguda com la principal
autoritat en psicologia de la
mort.

15
1799 Durant la campanya de
Napoleó a Egipte, es va
descobrir la pedra de Rosetta.
Aquesta pedra està inscrita en
grec, jeroglíﬁc i demòtic, i és
la clau que permet desxifrar
els jeroglíﬁcs egipcis.

2021
DV
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1982 Richard Walters
Lawrence va lligar 45 globus
d'heli a una cadira de jardí i
aquesta es va elevar a més de
4.500 m. Frustrat per no haver
pogut ser pilot de les Forces
Aèries dels EUA, va decidir
volar pel seu compte d'aquesta
manera tan especial.

9
2015 Un equip d'investigació
de l'IGME, la Universitat de
Barcelona i la Complutense,
va trobar una mosca de fa 105
milions d'anys en perfecte
estat de conservació.
La mosca s'havia conservat en
ambre a la cova d'El Soplao
(Cantàbria) i encara portava
una càrrega de pol·len al seu
abdomen.

16
2020 La missió Solar Orbiter,
de l'Agència Espacial Europea
(ESA) i la NASA, amb
participació del CSIC, va
obtenir el primer mapa
magnètic del Sol. El camp
magnètic solar és responsable
dels fenòmens que observem
al Sol, com les taques, les
tempestes o el vent solar.

DS

3

1865 Va néixer la professora
Mary A. Kingsbury. Va estar a
càrrec de la biblioteca de
l'Institut Erasmus Hall i es va
convertir en la primera
bibliotecària escolar de la
història.

DG

4

2019 Es va presentar PRISMA al
Museu Nacional de Ciències
Naturals de Madrid. PRISMA és
l'Associació per a la Diversitat
Afectiu-sexual i de Gènere en
Ciència, Tecnologia i Innovació.
El seu objectiu és augmentar la
visibilitat del col·lectiu LGTBIQA+
en el món cientíﬁc.

10

11

2020 El CSIC va desenvolupar
nanosondes amb aplicacions
en el diagnòstic i el tractament
de malalties. Les nanosondes
poden utilitzar-se per detectar
els primers estadis d'una
malaltia, per dirigir fàrmacs
de forma focalitzada i com a
transportadors d'ADN o de
virus.

1901 Va néixer la neuroﬁsiòloga
Angélique Arvanitaki.
Al costat de Nick Chalazonitis
va investigar l'activitat
elèctrica de les neurones
utilitzant les ﬁbres nervioses
del caragol comú.

17

18

1819 Va néixer la climatòloga
i inventora Eunice Newton
Foote. Va ser una pionera en
la investigació de l'efecte
hivernacle. Es va anticipar
tres anys als experiments de
John Tyndall, a qui es
considerava descobridor de
l'efecte del CO2 en l'atmosfera.

1881 Va néixer la pedagoga
i humanista María de Maeztu.
Va ser directora d'importants
institucions pedagògiques en
l'ensenyament de dones: la
Residència Internacional de
Senyoretes, l'Institut-Escola i el
Lyceum Club Femení. Va treballar
perquè les seves alumnes
tinguessin una formació intel·lectual
que fomentés la responsabilitat
civil i la participació igualitària i
integral en la societat.

DL
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1945 Va néixer la genetista
Nancy Wexler. Va col·laborar
en el descobriment de la
localització del gen que causa
la malaltia de Huntington.

26
2005 Es va celebrar el primer
Dia Internacional per a la
Defensa de l'Ecosistema
Manglar.

DT
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1969 El mòdul lunar d'Apollo 11,
anomenat Eagle, va aterrar
amb èxit a la Lluna.

27
1995 La professora Sheila
Rowan va presentar la seva
tesi doctoral sobre les ones
gravitacionals.

DC
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2013 Es va desenvolupar una
pell electrònica sensible i
ﬂexible que imita la pell
humana real. Aquesta pell pot
detectar i respondre a
diferents nivells de pressió.

Dia Mundial
Contra l’Hepatitis

28

1635 Va néixer el cientíﬁc
anglès Robert Hooke. Va ser
la primera persona que va
descriure la vida microscòpica
en el seu llibre Micrographia.
Aquest llibre conté per
primera vegada la paraula
cèl·lula.

DJ
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1871 Es va col·locar la primera
pedra del pont ferroviari Tay
(Escòcia). Va ser el pont més
llarg del món en la seva
època.

29
1796 Va néixer l'inventor
Walter Hunt. És conegut per
haver creat l'imperdible.

DV
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2020 Un estudi amb participació
del CSIC va revelar una
reducció del 50% del soroll
sísmic generat per l'activitat
humana. Aquesta reducció es
va produir a conseqüència de
les mesures de conﬁnament
per la pandèmia del
coronavirus.

30
1889 Va néixer l'enginyer
Vladimir Zworykin.
Va inventar el tub de raigs
catòdics i, per això, se'l coneix
com el pare de la televisió.

DS
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2009 Es va inaugurar el Gran
Telescopio Canarias, a
l'Observatori del Roque de los
Muchachos. Es va convertir en
el telescopi òptic més gran de
món.

DG
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1938 Va néixer la psicòloga
Davida Teller. El seu treball
va contribuir a la comprensió
del desenvolupament visual
infantil.

31
1923 Va néixer la química
Stephanie Kwolek.
Va sintetitzar per primera
vegada el Kevlar, un polímer
que s'usa en la fabricació de
pneumàtics, espelmes
nàutiques o armilles antibales
per la lleugeresa i extraordinària
resistència.

ESDEVENIMENT DEL MES

DIA MUNDIAL CONTRA L’HEPATITIS
El DIA MUNDIAL CONTRA L’HEPATITIS, celebrat el 28 de juliol, es va crear per
conscienciar sobre les hepatitis víriques, que inﬂamen el fetge i causen malalties
com el càncer de fetge. El seu objectiu ﬁnal és estimular la lluita internacional
contra l'hepatitis i posar l'accent en la necessitat d'una major resposta mundial,
dos aspectes clau per aconseguir la seva eliminació mundial per al 2030.
https://www.who.int/es/campaigns/world-hepatitis-day/2020
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