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2021 | Un equip de recerca de 
l'IGME publica a la revista 
Science el primer mapa mundial 
d'enfonsament del terreny 
(subsidència) causat per 
l'extracció d'aigua subterrània.

1959 | La Unió Soviètica llança 
la sonda Luna 1. Va ser el 
primer artefacte enviat a la 
Lluna.

1955 | Neix la geòloga 
planetària Adriana Ocampo, 
directora del Programa de 
Ciència de la NASA. Ha estat 
responsable de la missió de
la sonda espacial Juno a 
Júpiter i de la missió de la
New Horizons a Plutó.

1921 | Neix la bioquímica 
Marianne Grunberg-Manago. 
Va descobrir, juntament amb 
Severo Ochoa, l'enzim 
polinucleòtid fosforilasa,
una eina clau per desxifrar el 
codi genètic.

1895 | Neix l'investigador 
químic Josep Pascual Vila. 
Destaca per les seves 
aportacions en el camp de
la química orgànica.

1894 | Neix Évariste Lévi-
Provençal, primer catedràtic 
de Llengua i Civilització Àrabs 
de la Universitat de la Sorbona. 
Les seves recerques són 
fonamentals per a l'estudi de 
l'Occident islàmic medieval 
(Magreb i al-Àndalus).

2015 | Un equip de recerca de 
la Universitat Tarbiat Modares 
produeix una membrana de 
ceràmica impermeable amb 
una alta resistència tèrmica.

2001 | La pediatra Helen 
Rodríguez Trías rep la Medalla 
Presidencial dels EUA per la 
seva labor per millorar la 
salut pública de dones i nens 
en poblacions minoritàries
i de baixos ingressos.

1975 | Descobreixen el lloc 
d'hibernació de les papallones 
monarca. Aquestes belles
i longeves papallones migren
a la tardor des del Canadà
als boscos d'avets oyamel
a Mèxic.

1916 | Neix la química
i inventora Ruth Rogan 
Benerito. Gran part del seu 
treball va estar centrat en la 
indústria tèxtil, com l'estudi 
del desgast i la rentada de 
teles de cotó.

1827 | Neix el geògraf, botànic 
i estadístic Piotr Semiónov-
Tian-Shanski. Va dirigir la 
Societat Geogràfica Russa 
durant més de 40 anys, i va 
incentivar l'exploració de 
l'interior d'Àsia.

1897 | Neix Joaquina Eguaras, 
investigadora a l'Escola 
d'Estudis Àrabs de Granada. 
Va ser la primera directora 
del Museu Arqueològic 
d'aquesta ciutat, així com
la primera dona estudiant
i professora a la Facultat
de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Granada.

1906 | Neix el químic Albert 
Hofmann. Va descriure 
l'estructura de la quitina
i va demostrar els efectes 
psicotròpics de l'LSD mentre 
estudiava els alcaloides de
la banya de sègol.

1900 | Neix l'estadística 
Gertrude Mary Coix. 
Investigadora en disseny 
experimental, és coneguda 
per la publicació del llibre 
Experimental Designs, 
juntament amb William
G. Cochran.

1969 | Els astrònoms John 
Cocke i Michael Disney 
identifiquen la component 
òptica del púlsar del Cranc 
des de l'Steward Observatory 
d'Arizona (EUA).

1850 | Neix la matemàtica 
Sofia Kovalevskaya.
La seva aportació més 
coneguda és el teorema de 
Cauchy-Kovalevskaya sobre 
equacions diferencials.
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1955 | Neix la bioquímica 
Katalin Karikó. Juntament 
amb l'immunòleg Drew 
Weissman, va desenvolupar
la tecnologia que permet l'ús 
terapèutic de l'ARNm (per 
exemple, en les vacunes 
contra la COVID-19).

2006 | La NASA llança la sonda 
espacial New Horizons, que va 
passar per Plutó el juliol del 
2015.

1910 | Neix la naturalista Joy 
Adamson. És coneguda pel 
seu llibre Nascuda lliure, en
el qual narrava la seva 
experiència per salvar la 
lleona Elsa a Kenya.

1960 | Mor Wu-Lien-Teh,
el metge que va ser pioner
en l'ús de les mascaretes per 
lluitar contra una pandèmia.

1968 | Llançament de l'Apollo 5 
amb el primer mòdul lunar no 
tripulat.

1918 | Neix Gertrude Elion, 
farmacòloga guanyadora
del Premi Nobel. Va ajudar
a desenvolupar la zidovudina 
(AZT), el primer medicament 
contra la SIDA.

1977 | Es descobreix que el 
bacteri Legionella pneumophila 
és el causant de la malaltia 
legionel·losi, una forma de 
pneumònia.

2013 | L'asteroide 274301 del 
cinturó principal del sistema 
solar rep oficialment el nom 
Wikipedia.

1754 | Sir Horace Walpole 
encunya la paraula serendipi-
tat. Aquest terme designa 
una troballa valuosa que es 
produeix de manera 
accidental o casual com,
per exemple, el descobriment 
de la penicil·lina.

2006 | Descobreixen l'espècie 
Paedocypris progenetica. 
Aquesta carpa endèmica de 
Sumatra es va convertir en
el vertebrat més petit del 
món que es coneixia fins al 
moment: els exemplars més 
grans no superen els
10,3 mm.

1926 | John Logie Baird mostra 
el primer sistema de televisió 
en funcionament.

1953 | Mor la farmacèutica 
Manuela Barreiro Pico. Va ser 
pionera per ser la primera dona 
matriculada en la Universitat 
de Santiago de Compostel·la el 
1896. Després de titular-se, va 
haver d'insistir per obtenir el 
permís per exercir la professió, 
el qual va assolir el 1901.

1911 | Neix l'astrònoma Marie 
Paris Pişmiş de Recillas. 
Va descobrir 20 cúmuls 
oberts i 3 cúmuls globulars,
i va treballar en les primeres 
explicacions sobre l'estructura 
espiral de les galàxies.

1862 | L'òptic Alvan Graham 
Clark, constructor de grans 
objectius per a telescopis 
refractors, descobreix la nana 
blanca Sírius B.

1950 | Percy LeBaron
Spencer rep la patent del
seu revolucionari invent:
el forn microones. 
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LAS QUE CUENTAN LA CIENCIA
LAS QUE CUENTAN LA CIENCIA és un espectacle de divulgació que uneix ciència i humor que es ve 
organitzant des de 2019 a Còrdova. Intervenen en la jornada divulgadores i investigadores d’àmbits 
diversos. L'objectiu és acostar la ciència a tots els públics i fer visible el paper de les dones en la
ciència d’una manera rigorosa i divertida.

https://www.uco.es/ucci/es/
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1907 | Anuncien la creació
del primer plàstic sintètic:
la baquelita.

1932 | Es publica la Llei 
Fundacional per la qual es 
creen les Escoles d'Estudis 
Àrabs de Madrid i de Granada, 
amb la finalitat de protegir
i fomentar els estudis àrabs
a Espanya.

2015 | S'usen per primera 
vegada nanopartícules 
biodegradables per a matar 
cèl·lules canceroses en 
cervells animals. Així, es va 
aconseguir prolongar les 
seves vides.

1897 | Neix la matemàtica 
Gertrude Blanch. Pionera en 
anàlisi numèrica i computació, 
el 1938 es va convertir en 
directora tècnica del 
Mathematical Tables Project.

1888 | Neix la paleontòloga
i educadora Winifred Goldring. 
És coneguda per la seva 
descripció dels estromatòlits.

1894 | Neix la farmacèutica 
Zoe Rosinach Pedrol. 
Va ser la primera espanyola 
doctorada en Farmàcia, amb 
la tesi titulada Bacils diftèric
i pseudo-diftèric.

2000 | La Unió Europea 
autoritza la vacuna Porcilis 
Pesti. Aquest medicament 
permet la immunització dels 
porcs enfront de la pesta 
porcina clàssica.

1917 | Neix la infermera Elvira 
Dávila Ortiz. Va ser pionera
en la professió d'infermeria
i en la transfusió de sang a 
Amèrica Llatina.

1825 | Neix el zoòleg Karl 
August Möbius. Va introduir
la noció de biocenosi: conjunt 
d'organismes de qualsevol 
espècie que conviu en un 
determinat espai.

2005 | La localitat de Villanueva 
de la Sierra celebra el 
bicentenari de la seva Festa
de l'Arbre. És considerada la 
primera festa documentada
en homenatge als arbres. 
Actualment, nombrosos països 
celebren ja el seu Dia de l'Arbre, 
recordant la seva importància 
per lluitar contra l'efecte 
d'hivernacle o l'erosió.

1889 | Neix la paleontòloga 
Ekaterina Vladimirovna 
Lermontova. Va ser la 
responsable de crear la 
primera estratigrafia 
càmbrica de Sibèria i va 
investigar per primera 
vegada els trilobits a l'antiga 
Unió Soviètica.

1921 | Neix la paleontòloga 
Asunción Linares. Va destacar 
en la seva labor docent
i investigadora. Va dirigir
18 tesis doctorals i va publicar 
més de 100 treballs, en la seva 
majoria sobre ammonits.

2012 | Té lloc el llançament del 
satèl·lit gallec Xatcobeo.
La seva finalitat era realitzar 
recerca en comunicacions
i energia fotovoltaica per
a satèl·lits.

1880 | Neix la genetista Kono 
Yasui. Des de 1945 va estudiar 
les plantes afectades per la 
pluja radioactiva que va 
seguir als bombardejos sobre 
Hiroshima i Nagasaki.

1404 | Neix l'arquitecte
i matemàtic Leon Battista 
Alberti. El seu tractat sobre 
criptografia De Componendis 
Cyphris és el més antic 
conegut a Occident. Analitza 
els xifratges monoalfabètics
i introdueix el primer exemple 
de taula de freqüències.

1862 | Neix la química Agnes 
Pockels, pionera en el camp 
de la tensió superficial 
molecular i les monocapes.

1905 | Neix la psiquiatra Nise 
da Silveira. Destaca per la seva 
lluita contra les tècniques 
que considerava agressives 
cap als pacients psiquiàtrics.

923 | Mor l'historiador 
al-Tabari. Va escriure un dels 
més influents comentaris de 
l'Alcorà i una obra d'història 
universal que va servir com
a model de la producció 
historiogràfica en àrab.

1920 | Neix la química Zlata 
Bartl. El 1959 va crear el 
condiment Vegeta, que es 
transformaria en un dels 
ingredients més populars en
la cuina de l'est d'Europa.

901 | Mor el matemàtic
i astrònom Thábit ibn Qurra.
Va realitzar destacats 
descobriments en àlgebra
i geometria. A part de les 
seves obres originals, les 
seves traduccions del grec
a l'àrab van contribuir al 
renaixement de la ciència 
clàssica.
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DIA MUNDIAL DEL VIH I LA SIDA 
El Dia Mundial del VIH i la Sida se celebra l'1 de desembre. En aquesta data s'organitzen activitats 
educatives que expliquen conceptes com la diferència entre VIH i sida. També serveix per
conscienciar sobre la importància de la recerca en el tractament i la prevenció de la infecció.
És una data especialment rellevant per fer visibles les persones amb VIH i sida, i també per lluitar
contra la serofòbia.

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day 

1900 | El cometa 21P/Giacobini-
Zinner va ser albirat per 
primera vegada. En 1985 es va 
convertir en el primer cometa 
que va ser visitat per una nau 
espacial.

2016 | S'inicia PanAfGeo, el 
major projecte internacional 
desenvolupat entre els 
serveis geològics europeus i 
africans. En ell participa l'IGME.

2018 | S'estudia per primera 
vegada la influència del canvi 
climàtic sobre el gel submarí. 
Aquesta recerca es realitza 
en el marc del projecte 
EXPLOSEA, liderat per l'IGME.

1943 | Mor Beatrix Potter. A més 
d'escriptora i il·lustradora de 
contes infantils, va ser una de 
les primeres persones que va 
conrear fongs a partir de les 
seves espores. Va postular que 
la floridura és un estadi més del 
creixement dels fongs, i no un 
organisme diferent.

1805 | Mor l'escriptora
i anatomista Geneviève 
Charlotte Thiroux d’Arconville. 
És coneguda pels seus 
estudis sobre la putrefacció, 
que va recopilar al seu assaig 
Essai pour servir à l’histoire 
de la putréfaction (1766).

1891 | Neix Marguerite Thomas 
Williams, la primera geòloga 
afroamericana que va 
doctorar-se als EUA, quan els 
drets de la població negra ni
tan sols estaven reconeguts.
La seva tesi va demostrar que 
l'activitat humana com a 
modeladora del paisatge
estava lligada a les tràgiques 
inundacions sofertes al riu 
Anacostia.

1791 | Neix el matemàtic 
Charles Babbage. Va dissenyar 
la primera màquina de càlcul 
programable. Encara que no 
va poder ser construïda, avui 
es considera predecessora 
dels ordinadors.

2020 | Araceli Hidalgo, de 96 
anys, es converteix en la 
primera persona vacunada 
contra la COVID-19 a Espanya.

1957 | Comencen a emprar la 
vacuna Salk a Espanya. Va ser 
la primera vacuna efectiva 
contra la poliomielitis.

1952 | Es posa a la venda el 
primer audiòfon amb transistor. 
El seu cost era de 300 dòlars.

1924 | Neix l'enginyera 
aeroespacial Yvonne 
Madelaine Brill. Va patentar 
un sistema de propulsió amb 
hidracina per mantenir un 
satèl·lit en òrbita geoestacio-
nària fixa durant més temps 
que altres mètodes.

1909 | Mónico Sánchez patenta 
el primer aparell portàtil de 
raigs X i corrents d'alta 
freqüència.

1938 | Mor l'escriptor de 
ciència-ficció Karel Čapek.
Va popularitzar la paraula 
robot en la seva obra de 
teatre R. U. R. (1920).

https://www.unaids.org/es/World_AIDS_Day
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1930 | Neix Sara Rietti, la 
primera química nuclear 
argentina. Va estudiar els 
hidrurs de bor (als quals 
anomenava els seus borans), 
que s'utilitzen en la indústria 
aeroespacial.

1927 | Neix la neuropediatra 
Isabelle Rapin. Va ser un 
referent científic en l'estudi 
dels trastorns de l'espectre 
autista.

1920 | Neix la farmacèutica 
Ester de Camargo Fonseca 
Moraes. Va ser pionera en la 
implantació de la toxicologia 
al Brasil, on va establir un 
laboratori antidopatge.

1748 | Neix el químic Claude 
Louis Berthollet. Va estudiar 
les propietats decolorants del 
clor i va desenvolupar un 
mètode per blanquejar teles 
usant una solució d'hipoclorit 
de sodi: el lleixiu.

2017 | Investigadores del
IGME y la Universidad de 
Oxford describen una nueva 
garrapata: la Deinocroton 
draculi o garrapata terrible
de Drácula. Parasitaba a los 
dinosaurios en sus nidos
o cerca de ellos.

1822 | Neix la naturalista
i educadora Elizabeth Cabot 
Agassiz. Va realitzar 
expedicions científiques al 
costat del seu marit Louis, 
amb el qual va fundar el 
laboratori marí Anderson 
School of Natural History.

1921 | Neix Valerie Hunter 
Gordon. Va inventar el Paddi, 
un sistema doble de bolquer 
d'un sol ús i de coberta 
rentable (el primer d'aquest 
tipus), i el Nikini, un antecedent 
de les compreses higièniques.

1877 | Thomas Edison efectua 
el primer enregistrament
en un cilindre de fonògraf. 
Aquest aparell podia tant 
gravar com reproduir el so.

2012 | Mor el dissenyador 
industrial Gabriel Lluelles.
Va inventar la Minipimer, una 
de les primeres batedores
de mà, el nom de la qual s'usa 
per denominar comunament 
aquests instruments.

2007 |  Mor June Almeida,
la viròloga pionera en nous 
mètodes d'identificació
i captació d'imatges de virus. 
Va ser la primera persona que 
va veure un coronavirus sota 
el microscopi.

1913 | Otto Rohm patenta el 
primer detergent amb enzims: 
Burnus. Va agafar la idea de la 
seva esposa, qui va suggerir 
que els extractes que dissolen 
el greix abans d'adobar les 
pells podrien dissoldre també 
les taques a les teles. Avui dia 
tots els detergents porten 
enzims.

1546 | Neix l'astrònom Tycho 
Brahe. Se'l considera un dels 
més grans observadors del 
cel abans de la invenció del 
telescopi.

1901 | Neix l'antropòloga 
Margaret Mead. Va posar en 
dubte la visió biologicista que 
prevalia en les ciències socials,
segons la qual s'establia una 
divisió del treball familiar per 
suposades diferències innates 
entre el comportament produc-
tiu dels homes i l’expressiu de 
les dones.

1927 | Neix Robert Noyce, 
l'enginyer que va inventar el 
microxip. Va rebre el malnom 
de l'alcalde de Silicon Valley.

1204 | Mor l'influent filòsof 
sefardita Ibn Maymun 
(Maimònides). Va destacar
en els camps de la medicina
i l'astronomia, i va ser un 
referent per a la ciència i la 
filosofia de l'època.

1935 | Neix l'astrònoma 
Tamara Smirnova.
Va descobrir 135 asteroides,
a més del cometa periòdic 
74P/Smirnova-Chernykh,
al costat de l'astrònom 
Nikolái Chernyj.

1926 | Gilbert N. Lewis usa per 
primera vegada el terme fotó 
per a descriure el comporta-
ment corpuscular de la llum.

1813 | Mor l'agrònom i higienista
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.



1857 | Neix Heinrich Hertz,
la primera persona que va 
produir i detectar ones de 
ràdio.

1954 | Comença la primera 
vacunació massiva contra la 
poliomielitis a l'escola de 
primària Arsenal (Pittsburg). 
L'alumnat d'aquesta escola
va rebre la vacuna Salk.

1871 | Es publica el llibre 
L'origen de l'home, de Charles 
Darwin.

1892 | Neix la microbiòloga 
Emmy Klieneberger-Nobel.
Va ser pionera en l'estudi de 
micoplasmes. Va descriure per 
primera vegada les diferències 
entre aquests i altres espècies 
de bacteris. També va 
descobrir els denominats 
bacteris amb forma L, que no 
tenen paret cel·lular.

1935 | Neix la genetista 
molecular Noreen Murray.
Va col·laborar en el desenvo-
lupament d'una vacuna contra 
l'hepatitis B, que va ser la 
primera vacuna genèticament 
modificada aprovada per a ús 
en persones.

1804 | Acaba la fabricació de
la primera locomotora a vapor 
autopropulsada, a Gal·les 
(Regne Unit). 

1920 | Neix la geomorfòloga 
Marjorie Mary Sweeting. 
Especialitzada en el fenomen 
karst, va adquirir grans 
coneixements sobre diferents 
tipografies en els seus 
viatges per tot el món, 
sobretot a la Xina.

1930 | Neix la paleontòloga 
Mary R. Dawson. A l'Àrtic, ella 
i el seu equip van descobrir 
els primers fòssils d'animals 
terrestres del Terciari i van 
mostrar una ruta de migració 
entre Amèrica i Europa, a més 
de donar suport a la teoria 
tectònica de plaques.
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#LabMeCrazy
Pamplona acull el festival de cinema científic #LabMeCrazy. Enguany arriba a la tercera edició, 
organitzada per la Universitat de Navarra. És un certamen internacional, en el qual participen més
de cent països amb pel·lícules, documentals o programes de televisió. Entre les propostes, podem trobar 
produccions de temàtica molt variada, des del canvi climàtic o l'astronomia, passant per la nutrició, la 
geologia, entre moltes altres. 

https://www.unav.edu/es/web/labmecrazy

https://www.unav.edu/eu/web/labmecracy


1914 | Neix la física nuclear
He Zehui. Les seves 
recerques sobre física 
nuclear inclouen treballs 
pioners sobre la fissió i 
l'anihilació positró-electró.

1906 | Neix Eleanor Josephine 
Macdonald, pionera en 
epidemiologia i recerca del 
càncer. Va ser una de les 
primeres persones que va 
proposar la idea que el càncer 
era una malaltia prevenible.

1917 | Neix la física Sameera 
Moussa. Especialista en 
radiació atòmica, va treballar 
perquè l'ús mèdic de la 
tecnologia nuclear estigués a 
l'abast de totes les persones.

1779 | Neix el botànic i 
estadista Joel Roberts 
Poinsett. En el seu honor es 
va nomenar la ponsètia, la 
planta associada amb el Nadal.

1960 | Neix la biòloga 
molecular Ángela Nieto. 
Destaca per les seves 
recerques sobre la mobilitat 
cel·lular, que han permès 
entendre la manera d'alterar 
aquest procés.

2014 | Descobreixen un escull 
de corall viu amb una superfície 
de 28 km² a les aigües d'Iraq.

1911 | Neix Clara Rockmore,
el nom de la qual està 
estretament lligat al theremin, 
l'instrument musical electrònic 
que va tocar durant anys i va 
ajudar a perfeccionar.

1941 | Neix George P. Smith.
Va rebre el Premi Nobel per
la seva tècnica per induir la 
fabricació de proteïnes per 
bacteris. Aquesta tècnica ha 
estat clau en el desenvolupa-
ment d'enzims i fàrmacs.

1917 | Neix la programadora 
Betty Snyder Holberton. 
Va ser una de les sis 
programadores originals de la 
primera computadora digital 
de propòsit general ENIAC. 
També són famoses les seves 
contribucions al llenguatge 
COBOL.

1618 | Johannes Kepler 
descobreix la llei harmònica,
la tercera llei que porta el
seu nom. El seu enunciat és: 
«El quadrat dels períodes de 
l'òrbita dels planetes és 
proporcional al cub de la 
distància mitjana al Sol».

1997 | La Fundació Frontera 
Electrònica concedeix el Premi 
Pioner a Hedy Lamarr i George 
Antheil per haver desenvolupat 
la primera versió de l'espectre 
eixamplat per a comunicacions 
sense fils de llargues 
distàncies. Aquest invent es 
considera un precursor del wifi.

1791 | Mor l'arabista, bibliògraf 
i bibliotecari Miguel Casiri.
És autor de la Bibliotheca 
Arabico-Hispana Escurialensis 
(el catàleg dels manuscrits 
àrabs de El Escorial)

1941 | Neix la científica 
ambiental Donella Meadows. 
Va ser especialista en 
dinàmica de sistemes i 
principal autora de l'informe 
Els límits del creixement. Va 
proposar els coneguts com 
dotze punts del canvi sistèmic.

1789 | Neix el físic i matemàtic 
Georg Simon Ohm. Els seus 
treballs sobre electricitat van 
portar a l'anomenada llei 
d'Ohm, que relaciona la 
intensitat d'un corrent elèctric, 
la seva força electromotriu
i la seva resistència.

1964 | Alexei Leonov realitza 
el primer passeig espacial en 
la missió soviètica Voskhod 2.

1854 | Neix el metge i 
bacteriòleg Paul Ehrlich.
Va rebre un premi Nobel 
juntament amb Ilya Mechnikov, 
en reconeixement dels seus 
treballs sobre immunologia.

1813 | Neix el metge John 
Snow, considerat el pare de 
l'epidemiologia moderna.
Va demostrar que el consum 
d'aigua contaminada d'una 
font del Soho va causar 
l'epidèmia de còlera de 
Londres de 1854.

1805 | Neix el baríton
i professor de cant Manuel 
Patricio García. El seu interès 
per estudiar la veu humana
li va portar a inventar un 
instrument per examinar la 
laringe: el laringoscopi.

1987 | Es presenta la zidovudina 
o AZT. Va ser el primer 
medicament antiretroviral 
indicat per a persones 
infectades per VIH.

1900 | Neix el físic i químic 
Frédéric Joliot-Curie, espòs 
d'Irène Joliot-Curie. Davant la 
insistència de la seva sogra, 
Marie Skłodowska-Curie, es 
va doctorar el 1930. Cinc anys 
després, Irène i Frédéric van 
rebre el Premi Nobel pels seus 
treballs en la síntesi de nous 
elements radioactius.
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DIA DEL COL·LECTIU LGTBIQA+ EN
LA CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
El 18 de novembre es commemora el Dia del Col·lectiu LGTBIQA+ en Ciència, Tecnologia i Innovació 
(LGBTQ+ STEM Day, en anglès). És una jornada per assenyalar els obstacles als quals s'enfronten les 
persones LGTBIQA+ en àmbits científics, celebrar la diversitat i proposar solucions contra la desigualtat. 
La data va ser triada el 2020 per recordar la lluita de Frank Kameny i celebrar el 60è aniversari de la
seva batalla judicial. Aquest astrònom gai va combatre la discriminació en el lloc de treball i establí
un precedent per al col·lectiu LGTBIQA+ en disciplines científiques.

https://prideinstem.org/lgbtstemday/

1864 | Neix la metgessa 
Rukhmabai. Va ser una de les 
primeres metgesses de l'Índia 
colonial. Va dirigir l'Hospital 
de Dones de Surat i va 
establir la Societat de la
Creu Roja a Rajkot.

1932 | S'inaugura l'Escola 
d'Estudis Àrabs de Granada.
El seu primer director va ser 
l'arabista Emilio García Gómez. 
El 1939 es va integrar al CSIC.

1924 | Edwin Hubble publica
el seu descobriment de què 
Andròmeda era una galàxia 
(no una nebulosa). Això 
demostrava que la Via
Làctia no era l'única galàxia
de l'univers.

1895 | Neix la geòloga
i paleontòloga Esther Applin. 
Va ser pionera en l'ús de 
microfòssils per datar les
formacions rocoses.
Aquesta informació es va 
utilizar per a buscar petroli
al golf de Mèxic.

2008 | El Premi Nobel de 
Física George Smoot inaugura 
el Museu Didàctic
i Interactiu de Ciències de la 
Vega Baja del Segura de la 
Comunitat Valenciana 
(MUDIC-VBS-CV).

1894 | Neix el matemàtic 
Norbert Wiener.
Se'l considera fundador
de la cibernètica com una 
nova ciència.

1991 | Mor la bioquímica Lu 
Gwei-djen. Experta en la 
història de la ciència i la 
tecnologia a la Xina, també
va ser metgessa especialitza-
da en nutriologia.

1920 | Neix el químic tèxtil 
Joseph Shivers. És sobretot 
conegut pel seu paper en
el desenvolupament de 
l'Spandex o elastà, una
fibra de gran elasticitat
i resistència.

1803 | Salpa de La Coruña
la Real Expedició Filantròpica 
de la Vacuna, dirigida per 
Francisco Javier Balmis.
En la corbeta María Pita 
viatjaven la infermera Isabel 
Zendal i 22 orfes que 
portarien la vacuna pel món.

1911 | Neix la pediatra Fe 
Villanueva del Mundo. 
Va destacar pel seu treball 
pioner sobre malalties 
infeccioses a les comunitats 
filipines.
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1927 | Neix l'estadístic 
Hirotsugu Akaike. Va formular 
el criteri d'informació 
d'Akaike (AIC), molt utilitzat 
per a mesurar la qualitat 
relativa d'un model estadístic.

1988 |  Neix la científica de la 
computació Alexandra 
Elbakyan. En 2011 va crear 
Sci-Hub, un lloc web que 
permet l'accés gratuït a 
multitud d'articles científics.

1887 | Neix Elisa Leonida 
Zamfirescu, la primera 
enginyera romanesa i una
de les primeres del món.
Va dirigir els laboratoris de 
l'Institut Geològic de Romania.

2006 | Mor Esther Lederberg, 
descobridora del fag lambda, 
que infecta a E. coli.
Per aquesta troballa, clau
per al desenvolupament de 
l'enginyeria genètica, se la 
considera la mare d'aquesta 
disciplina.

1910 | Neix el matemàtic Hua 
Luogeng. Encara que mai
va tenir una educació 
universitària formal, el seu 
talent matemàtic li va 
permetre escriure nombrosos 
articles que s'han convertit 
en clàssics

1905 | Leonardo Torres 
Quevedo realitza la primera 
demostració del telekino,
un autòmat controlat a 
distància. Va ser una fita de 
l'enginyeria per ser el primer 
aparell amb radiodirecció de 
la història.

1910 | Neix la metgessa 
Eugenia Sacerdote de Lustig. 
Va ser la primera persona
que es va vacunar contra
la poliomielitis a Argentina, 
inoculant-se en públic ella 
mateixa i als seus fills per a 
convèncer a la població dels 
beneficis de la vacuna.

1968 | Mor la química
i farmacèutica Chika Kuroda. 
Va contribuir a desenvolupar 
el fàrmac antihipertensiu 
Kerutin C, estudiant la 
pigmentació de la pell de 
ceba i extraient-ne cristalls
de quercetina.

1854 | Neix Jōkichi Takamine, 
inventor de la Taka-diastasa, 
el primer enzim industrialitzat. 
Es va obtenir del fong 
Aspergillus i permetia 
accelerar la fermentació
de begudes alcohòliques
i facilitar les digestions 
pesades.

1942 | Neix la metgessa
i inventora Patricia Bath.
Va ser la primera dona 
afroamericana que va rebre 
una patent amb finalitats 
mèdiques. El seu Laserphaco 
Probe s'usa per tractar les 
cataractes.

2010 | Descobreixen la 
primera pel·lícula sonora en 
espanyol a la Biblioteca del 
Congrés dels Estats Units.
En aquesta, Concha Piquer 
interpreta diverses cançons, 
com una jota, un cuplet o un 
fado.

1945 | Neix la física química 
Milliana Kroumova Kaisheva. 
És coneguda pel seu treball 
en electroquímica i química 
de col·loides.

1715 | Neix la metgessa 
Dorothea Erxleben. Es va 
inspirar en Laura Bassi per a 
lluitar pel seu dret a practicar 
la medicina i es va convertir en 
la primera dona que va obtenir 
un doctorat en aquesta 
disciplina a Alemanya.

2015 | La matemàtica 
afroamericana Katherine 
Johnson rep la Medalla de la 
Llibertat de mans de Barack 
Obama. Els seus càlculs de 
mecànica orbital van ser 
fonamentals per a l'èxit de
la NASA.

1906 | Neix la física teòrica 
Wang Ming-chen.
És reconeguda pels seus 
treballs sobre processos 
estocàstics i moviment 
brownià.

1889 | Neix l'escriptor Taha 
Hussein, fundador de l'Institut 
Egipci d'Estudis Islàmics a 
Madrid. Aquest centre fomenta 
la recerca en els camps de la 
cultura àrab, andalusina i 
hispana i actua com a pont 
d'entesa entre les dues ribes 
del Mediterrani.

1313 | Neix el metge, escriptor 
i polític andalusí Ibn al-Jatib. 
Va escriure més de 70 obres, 
que inclouen un tractat sobre 
l'epidèmia de pesta. Els seus 
poemes adornen l'Alhambra 
de Granada.

1881 | Neix la informàtica 
astronòmica i sismòloga 
Ethel Bellamy. Va ajudar a 
catalogar la posició del 
voltant d'un milió d'estrelles 
des de l'Observatori Radcliffe 
d'Oxford.

1885 | Neix l'enginyera Olive 
Wetzel Dennis. Els seus 
dissenys revolucionaris van 
canviar la naturalesa dels 
viatges en ferrocarril.

1887 | Neix el bioquímic James 
Batcheller Sumner. Va rebre el 
Premi Nobel per desenvolupar 
mètodes per a cristal·litzar 
enzims en forma pura. Gràcies 
a ells sabem que els enzims 
són proteïnes.
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1394 | Neix el sultà, astrònom
i matemàtic Ulugh Beg.
Va construir l'observatori 
astronòmic Gurjani Zij, on va 
instal·lar instruments de gran 
grandària i precisió: entre ells, 
un immens sextant astronò-
mic de tres pisos d'altura, un 
dels més grans mai construït.

1840 | John William Draper 
realitza la que és considerada 
com a primera fotografia 
exitosa d'un astre. La Lluna va 
ser captada amb un daguerreo-
tip i un telescopi reflector de
13 polzades. El temps 
d'exposició va ser de 20 minuts.

2009 | Té lloc el primer
Dia d'Ada Lovelace, una 
celebració internacional 
sobre els assoliments de les 
dones en ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques 
(STEM).

2018 | Investigadors de la 
Universitat de Barcelona i de 
l'IGME descobreixen la primera 
evidència de conducta de 
festeig sexual en col·lèmbols 
de fa 105 milions d'anys. 
Aquest grup d'artròpodes
és pròxim als insectes.

1902 | Neix Marion Cameron 
Gray, matemàtica que va 
donar nom al graf de Gray.

1946 | Marguerite Perey 
defensa la seva tesi doctoral, 
titulada L'element 87: Actini K. 
La seva última frase posava 
nom a l'element que acabava 
de descobrir: el franci.

1927 | Neix la zoòloga Theo 
Colborn. Va ser especialista 
en salut ambiental i coneguda 
fonamentalment pels seus 
estudis sobre disruptors 
endocrins.

2008 | A les 11 hores, té lloc el 
naixement legal de l'Associa-
ció Meteorològica del Sud-est 
(AMETSE). Es tracta d'una de 
les primeres xarxes 
d'aficionats a la ciència 
meteorològica d'Espanya.

1811 | Neix Robert Bunsen, 
inventor del cremador de 
Bunsen juntament amb el seu 
estudiant Henry Roscoe i el 
tècnic Peter Desaga. Aquest 
cremador  continua usant-se 
en gairebé tots els laboratoris 
del món.

1927 | Neix l'astrofísica Joan 
Feynman. És coneguda per 
contribuir a la comprensió de 
l'origen de les aurores, i per 
descobrir un mètode per a 
predir els cicles de taques 
solars.

2014 | Gràcies a les campanyes 
de vacunació, s'aconsegueix 
erradicar la poliomielitis del 
sud-est asiàtic.

Comença
la primavera
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SETMANA INTERNACIONAL DEL CERVELL
Al març se celebra la Setmana Internacional del Cervell. Universitats, museus i laboratoris de tot el món 
es coordinen per divulgar sobre el funcionament d'aquest òrgan. Durant aquesta setmana es consciencia 
sobre la importància de tenir cura del cervell i s'expliquen curiositats sobre el son, l'ansietat o el 
llenguatge, entre d’altres. La iniciativa va arribar a Espanya l’any 2009 gràcies a la Societat Espanyola
de Neurologia i, des de llavors, cada any se’n fan activitats a més de 30 ciutats de l’Estat.

https://www.semanadelcerebro.es/

DL DT DC DJ DV DS DG

https://ww.semanadelcerebro.es/


1647 | Neix la naturalista
i pintora Maria Sibylla Merian. 
Va ser precursora de 
l'entomologia moderna 
gràcies a les seves minucioses 
observacions i a les seves 
descripcions –il·lustrades
per ella mateixa– de la 
metamorfosi de les papallones.

1885 | El metge Jaume Ferran 
comença a inocular a València 
la seva vacuna contra el còlera 
per intentar frenar l'epidèmia 
que s'estenia per la ciutat.
Va ser la primera vacuna 
contra aquesta malaltia.

1973 | Martin Cooper, 
investigador de Motorola, 
realitza la primera trucada 
telefònica a través d'un 
telèfon mòbil.

1827 | El químic britànic John 
Walker ven la primera capsa 
de llumins, que havia inventat 
l'any anterior.

1785 | El geòleg James Hutton 
ofereix la seva primera lectura 
pública de la Teoria de la Terra, 
una de les contribucions 
fonamentals de la Geologia.

1925 | Neix la genetista Janet 
Davison Rowley. Especialitzada 
en genètica humana, va 
identificar per primera 
vegada la translocació 
cromosòmica com la causa de 
la leucèmia i altres càncers.

1917 | Neix la genetista Irene 
Ayako Uchida. Va contribuir a 
la identificació de la relació 
entre els raigs X realitzats a 
dones embarassades i algunes 
malalties congènites.

1903 | Neix la física Marion 
Amelia Spence Ross.
És coneguda pel seu treball 
en cristal·lografia de raigs X
i dinàmica de fluids.

1922 | Neix la microbiòloga 
Nancy Fannie Millis. Va introduir 
tecnologies de fermentació a 
Austràlia i va crear el primer 
curs per a l'ensenyament de 
microbiologia aplicada en una 
universitat australiana.

2009 | Mor l'arabista Julio 
Cortés Soroa. Va ser autor 
d'una de les millors 
traduccions de l'Alcorà al 
castellà i d'un diccionari 
àrab-espanyol que és 
considerat una de les obres 
mestres de la lexicografia 
bilingüe.

1874 | Neix el genetista
i botànic George Harrison 
Shull. Va conrear noves 
varietats pures de blat de 
moro i després les va creuar.
Va mostrar que la descendèn-
cia híbrida era més vigorosa
i predictible, ideal per al cultiu 
comercial.

1755 | Neix el metge James 
Parkinson. Va descobrir la 
paràlisi agitant o malaltia de 
Parkinson. Per això, en 
aquesta data es commemora 
el Dia Mundial del Parkinson.

1925 | Neix l'enginyera 
informàtica Evelyn Berezin. 
És coneguda com la mare 
dels processadors de text,
ja que va desenvolupar la 
idea d'un programa per 
emmagatzemar i editar textos.

1198 | Neix l'intel·lectual 
andalusí Ibn Rushd, conegut 
com a Averroes. Entre les 
seves obres destaquen els 
comentaris de l'obra 
d'Aristòtil i el Llibre de les 
generalitats de la medicina.

1942 | Neix la vulcanòloga 
Katia Krafft. Els seus 
reportatges gràfics van ajudar 
al desenvolupament de l'estudi 
dels volcans i a convèncer a la 
població de la necessitat 
d'evacuar zones potencialment 
perilloses.

1955 | El filòleg Jacques 
Perret inventa la paraula 
ordinador –del francès 
ordinateur– en una carta 
dirigida a l'empresa IBM.
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1732 | Neix el botà        nic, 
matemàtic, astrònom i metge 
José Celestino Mutis. Va dirigir 
la Reial Expedició Botànica del 
Nou Regne de Granada (que va 
durar 30 anys) i va estudiar
les propietats mèdiques de
la quinina.
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DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL
El Dia Mundial de la Salut Mental és el 10 d'octubre. Aquesta data fou triada per la Federació Mundial 
per a la Salut Mental i l'Organització Mundial de la Salut. Durant aquesta jornada, es posa l'accent
que el benestar psíquic ha de ser prioritari en la nostra societat i s'explica com prevenir i identificar 
problemes de salut mental. També es reivindiquen millores per assegurar més qualitat de vida
a tota la població.

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day

1872 | Neix la metgessa Laura 
Rodríguez Dulanto. El 1900 es 
va convertir en la primera 
dona que va obtenir el títol de 
metgessa cirurgiana del Perú . 
La seva iniciativa va obrir el 
camí a altres dones del país.

1934 | Mor Santiago Ramón
y Cajal, el primer Premi
Nobel espanyol en ciències.
El guardó se li va concedir pel 
seu estudi sobre l'estructura 
del sistema nerviós.

1862 | Neix l'inventor Auguste 
Lumière. Al costat del seu 
germà Louis, va crear el 
cinematògraf, una màquina 
pionera capaç de filmar
i projectar imatges en 
moviment.

1900 | S'inaugura el Boston 
Symphony Hall, la primera
sala de concerts dissenyada 
utilitzant paràmetres acústics. 
Considerada una de les millors 
del món, el seu dissenyador
va ser el físic Wallace
Clement Sabine.

2016 | LETIPharma presenta la 
vacuna contra la leishmaniosi 
canina (LetiFend), basada
en una proteïna recombinant 
i que permet distingir 
vacunats d'infectats. 
Aquesta zoonosi afecta 
gossos i humans.

1951 | Es crea la Junta d'Energia 
Nuclear (JEN) a partir de la 
Junta de Recerques 
Atòmiques. Comença la 
recerca de materials 
radioactius a Espanya.

2010 | Enrique Peñalver (IGME) 
i Jean Gaudant (Museu 
Nacional d'Història Natural de 
França) descobreixen un nou 
peix de fa 10 milions d'anys. 
Es va anomenar Aphanius 
bicorbensis en honor de la 
població de Bicorb (València).

2002 | El Vaticà rehabilita 
Galileu 359 anys després
que fos condemnat.

1921 | Neix la biòloga Marian 
Koshland. Va descobrir que les 
diferències en els aminoàcids 
dels anticossos expliquen 
l'eficiència i l'eficàcia amb la 
qual combaten als invasors 
externs.

1920 | Neix l'astrònoma Sarah 
Lee Lippincott. Ha estat 
pionera en l'ús de l'astrometria 
per a determinar el caràcter 
de les estrelles binàries i la 
cerca de planetes extrasolars.

1953 | Mor l'agrònoma
i fisiòloga vegetal Winifred 
Elsie Brenchley. El seu treball 
en l'Estació Experimental de 
Rothamsted va permetre, 
entre altres, millorar la 
tècnica de cultiu de plantes 
en hidroponia.

2011 | La NASA llança el satèl·lit 
Suomi NPP amb la missió de 
realitzar observacions 
climatològiques de la Terra.

1933 | Mor Albert Calmette, 
descobridor d'una forma 
atenuada de Mycobacterium 
tuberculosis (bacil de 
Calmette-Guerin) que es va 
emprar en la vacuna per a
la tuberculosi.

1929 | Neix la matemàtica 
Regina Iosifovna Tyshkevich. 
Especialista en teoria de 
grafs, és coinventora de la 
noció de grafs dividits.

2022 | Se celebra el Dia del 
Mol, entre les 06.02 (06.02 
a.m.) i les 18.02 (06.02 p.m.).
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1912 | Neix la matemàtica
i educadora Kathleen 
Ollerenshaw. Va ser 
especialista en quadrats 
màgics, on la suma dels 
números per columnes,
files i diagonals principals
és la mateixa.

1846 | Neix la metgessa i 
educadora Eliza Maria Mosher. 
Va ser pionera en medicina 
postural i sistemes anatòmics: 
va dissenyar seients per
a tramvies o una cadira 
anatòmica per a guarderies.

1907 | Neix l'embriòloga 
Salome Gluecksohn Waelsch. 
És considerada una de les 
fundadores de la genètica
del desenvolupament.

1952 | Es publica la patent US 
#2,612,994, dels inventors 
Joseph Woodland i Bernard 
Silver: era la d'un primitiu 
codi de barres.

2015 | La NASA anuncia que 
New Horizons ha detectat 
aigua congelada i un cel
blau a Plutó.

2005 | Els metges Marshall
i Warren guanyen el Premi 
Nobel per descobrir que el 
bacteri Helicobacter pylori 
causa les úlceres gàstriques. 
Davant l'escepticisme de la 
comunitat científica, Marshall 
va demostrar la seva hipòtesi 
inoculant-se a si mateix amb 
aquest bacteri.

1958 | Neix l'astrofísic
i divulgador científic Neil 
deGrasse Tyson. Els seus llibres 
han apropat les ciències 
espacials al gran públic.

1971 | S'adopta el mol –unitat 
amb la qual es mesura la 
quantitat de substància– com 
a mesura química, i s'afegeix 
a les sis unitats bàsiques del 
Sistema Internacional 
d'Unitats (SI).

1410 | Primer esment al 
rellotge astronòmic de Praga. 
El seu quadrant astronòmic té 
forma d'astrolabi i mostra les 
24 hores del dia, les posicions 
al cel del Sol i de la Lluna i 
altres detalls astronòmics.

1889 | Neix Jorge Loring 
Martínez. Va inventar nous 
aeroplans i va fundar CETA,
la primera aerolínia 
espanyola per al transport
de passatgers.

1100 | Mor Ibn al-Zarqalluh 
(Azarquiel), el més important 
astrònom andalusí. Les seves 
obres, traduïdes al llatí per 
Gerardo de Cremona, van 
gaudir d'àmplia difusió a 
l'Europa medieval.

1865 | John Wesley Hyatt 
patenta el cel·luloide, un 
plàstic utilitzat per produir 
les pel·lícules de cinema.

1910 | Neix el matemàtic Cahit 
Arf. Va desenvolupar un bon 
nombre de conceptes que 
porten el seu nom, com l'anell 
d'Arf, els semigrups d'Arf, 
l'invariant d'Arf o el teorema 
de Hasse-Arf.

1986 | Arriben a Espanya les 
restes mortals del científic 
Pío del Río Hortega, mort a 
l'exili a Argentina el 1945.
És conegut per descobrir la 
micròglia, un tipus de cèl·lula 
del sistema nerviós.

2012 | L'astrofísic Xavier 
Dumusque i col·laboradors 
anuncien el descobriment
del planeta extrasolar Alpha 
Centauri Bb. Es troba al 
sistema estel·lar triple
Alfa Centauri.

1949 | Christopher Polge 
comunica que el glicerol 
permet la congelació 
d'espermatozoides, anunci 
que va marcar l'inici de les 
tècniques de reproducció 
assistida.

Dia Mundial de
la Salut Mental
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1870 | Neix la cirurgiana Vera 
Gedroitz. Les seves operacions 
mitjançant laparotomia durant 
la guerra russojaponesa van 
tenir un alt grau d'èxit.
Per això, l'exèrcit rus va 
adoptar aquest mètode per
al tractament de les ferides 
abdominals penetrants.

1887 | Neix la fitopatòloga
i micòloga Margaret Newton. 
Va realitzar recerques 
pioneres sobre el rovell de
la tija (Puccinia graminis),
en particular pel seu efecte 
sobre el blat.

1830 | Neix la filòsofa
i científica Clémence 
Augustine Royer. Li devem la 
primera traducció al francès 
de L'origen de les espècies,
de Charles Darwin. D'aquesta 
manera, va introduir el 
darwinisme a França.

1992 | Mor l'horticultor
i botànic Walther Haage, 
especialista en cactus.
Va finançar expedicions per
a buscar nous cactus, va 
realitzar hibridacions i va 
publicar guies per a la cura 
d'aquestes plantes.

1941 | Neix l'enginyer Ray 
Tomlinson, inventor del 
correu electrònic.

1955 | Mor el físic Albert 
Einstein. Va desenvolupar la 
teoria de la relativitat i va 
deduir l'equació de física més 
famosa de la història: E=mc².

1953 | Watson i Crick publiquen 
l'estructura de l'ADN a la 
revista Nature, publicació per 
la qual van rebre el Premi Nobel 
el 1962. La seva col·laboradora, 
la física Rosalind Franklin, que 
no va ser llorejada en haver 
mort el 1958, tampoc va ser 
esmentada en els seus 
discursos d'acceptació.

2016 | La bioquímica 
espanyola Margarita Salas 
inaugura la sala que porta el 
seu nomal Museu Didàctic
i Interactiu de Ciències de
la Vega Baja del Segura 
(MUDIC-VBS-CV).

1923 | Neix la química Shen 
Tianhui. La seva recerca es 
va centrar en l'anàlisi de 
mines de terres rares i 
molibdè, i en la fabricació
de silici superpur amb 
triclorosilà.

1854 | Neix la física
i enginyera Hertha Ayrton.
És coneguda pel seu treball 
sobre arcs elèctrics i ones
en sorra i aigua.

2016 | Donen a conèixer 
l'OceanOne, un robot 
humanoide capaç de moure's 
al fons marí mitjançant l'ús
de polsadors.

1879 | El físic J. J. Thomson 
anuncia el descobriment de 
l'electró, la primera partícula 
subatòmica mai descoberta.

1787 | Neix Mateu Orfila, metge 
i químic espanyol considerat 
el pare de la toxicologia 
científica.

Dia
Internacional

del’ADN
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DIA INTERNACIONAL DE L'ADN
El 25 d'abril és el Dia Internacional de l'ADN. En aquesta data de l'any 1953 es va publicar per primera 
vegada en una revista científica l'estructura de l'ADN (àcid desoxiribonucleic). Juntament amb l'ARN 
(àcid ribonucleic), conté la informació genètica dels éssers vius. Conèixer-ne l'estructura ens permet 
entendre com es transmeten els gens de generació en generació, o com funcionen les malalties 
genètiques. James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins reberen un Premi Nobel per aquest 
descobriment, per al qual es basaren en les recerques de la científica Rosalind Franklin.

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-adn


1892 | Neix l'arqueòloga Annie 
Elizabeth Dorothy Garrod.
Va treballar en nombrosos 
jaciments prehistòrics de 
Gran Bretanya, Gibraltar, la 
regió del Kurdistan, Orient 
Pròxim i Líban.

2012 | L'Enciclopedia Mecánica 
inventada per la mestra Ángela 
Ruiz Robles entra a l'exposició 
permanent del Museu Nacional 
de Ciència i Tecnologia 
(MUNCYT). Aquest 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.

1849 | Neix la pionera de 
l'automoció Bertha Ringer 
(després Benz). Va inventar 
les pastilles de fre i va 
atreure l'atenció mundial 
sobre la companyia Benz 
Patent-Motorwagen conduint 
un cotxe durant una distància 
llarga (105 km).

1800 | Es duu a terme la 
primera electròlisi de l'aigua 
pels químics William 
Nicholson i Anthony Carlisle.

1956 | Joe Hin Tjio (Estació 
Experimental d'Aula Dei, CSIC) 
i Albert Levan (Universitat
de Lund, Suècia) publiquen
el nombre exacte de 
cromosomes de l'espècie 
humana (46) a la revista 
Hereditas.

1882 | Neix la zoòloga
i ecòloga Ann Haven Morgan.
Va investigar en limnologia, 
hibernació d'animals i altres 
assumptes relacionats amb 
l'ecologia i el medi ambient.

1945 | Neix el químic i viròleg 
Luis Enjuanes. És reconegut 
per dirigir el laboratori de 
coronavirus del Centre 
Nacional de Biotecnologia 
(CNB, CSIC).

1946 | Neix l'etòloga Birutè 
Galdikas. La seva especialitat 
és la primatologia, concreta-
ment, els orangutans.

1899 | Neix la bioquímica
Arda Alden Green. Va realitzar 
importants descobriments 
sobre la serotonina i la 
bioluminescència.

1926 | Neix el naturalista 
britànic David Attenborough, 
famós presentador de 
documentals de divulgació 
científica.

1881 | Neix Theodore von 
Kármán, pare de l'aerodinàmica 
moderna i de la propulsió 
espacial amb combustible 
líquid.

1977 | Neix la matemàtica 
Maryam Mirzakhani. Va ser
la primera dona que va rebre 
la Medalla Fields, el màxim 
guardó que atorga la 
comunitat matemàtica 
internacional.

1883 | Neix el metge Georgios 
Papanicolaou. Va desenvolupar 
una prova per a la detecció 
primerenca de càncer al coll 
uterí: la prova de Papanicolaou 
o citologia vaginal.

1796 | El nen James Phipps
es converteix en la primera 
persona vacunada de la 
història. Edward Jenner
li va administrar la vacuna
que havia desenvolupat 
contra la verola.

1857 | Neix l'astrònoma 
Williamina Fleming.
Va descobrir la famosa 
nebulosa Cap de Cavall,
a més de gran quantitat de 
noves, nebuloses gasoses
i estrelles variables.
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ESDEVENIMENT DEL MES 

DIA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓ 
DE LA CAPA D'OZÓ
Preservar la capa d'ozó és vital: en reduir-se, augmenta la radiació ultraviolada que arriba a la superfície 
terrestre, la qual cosa té efectes severs sobre la salut i el medi ambient. Per conscienciar sobre aquest 
tema, l'Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 16 de setembre el Dia Internacional de
la Preservació de la Capa d'Ozó. Aquesta data és l'aniversari de la signatura del Protocol de Mont-real 
(1987), un acord mediambiental per controlar les substàncies que danyen la capa d'ozó i desaccelerar
el canvi climàtic.

https://www.un.org/es/observances/ozone-day

1952 | Publuquen els resultats 
de l'experiment d'Alfred 
Hershey i Martha Chase. 
Aquest informe confirmava 
que l'ADN és la base del 
material genètic (i no les 
proteïnes).

1915 | Neix l'anatomopatòloga 
Elizabeth Stern. Va ser una
de les primeres persones
que es va especialitzar en 
citopatologia, la disciplina que 
estudia les alteracions de les 
cèl·lules extretes de diferents 
zones del cos.

1895 | Neix Juan de la Cierva, 
l'enginyer i aviador que
va inventar l'autogir, el 
precursor de l'helicòpter.

1896 | Neix la bioquímica 
Dorothy M. Needham.
És coneguda sobretot pel
seu treball sobre la 
bioquímica del múscul.

1869 | Neix Mary Mallon, 
coneguda com a María 
Tifoidea. Va ser identificada 
com la primera portadora 
asimptomàtica de bacteris 
causants de la febre tifoidal. 
Va viure la resta de la seva 
vida en quarantena.

2000 | Es commemora el 
primer Dia Mundial de la 
Recerca en Càncer. El seu 
objectiu és crear consciència
i mobilitzar a la societat per 
avançar en la prevenció i el 
control d'aquesta malaltia.

1940 | Neix la bioquímica 
Louise Napier Johnson.
Va investigar, mitjançant la 
tècnica de cristal·lografia
de raigs X, l'enzim glucogen 
fosforilasa.

1962 | La biòloga marina 
Rachel Carson publica el llibre 
Silent Spring, que va fer 
canviar l'actitud sobre l'ús 
indiscriminat de pesticides.

1895 | Mor el químic Louis 
Pasteur, inventor de la 
pasteurització. Aquest 
mètode permet el control dels 
microorganismes en líquids, 
com la llet.

1511 | Neix el teòleg i científic 
Miguel Servet, conegut per
la seva descripció de la 
circulació pulmonar. Va ser 
arrestat a Suïssa i condemnat 
a morir a la foguera el 1543.

1886 | Neix el veterinari
i biòleg Gaston Ramon.
El seu treball va ser clau
per al desenvolupament de 
vacunes eficaces contra la 
diftèria i el tètanus.

1893 | Neix la fisiòloga 
Elizabeth M. Bright.
Al costat de l'oceanògraf 
Alfred C. Redfield, va estudiar 
els efectes de la radiació
en alguns animals com el
Nereis, un cuc marí.

Comença
la tardor
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1992 | Mor la botànica
Barbara McClintock. Va rebre 
el Premi Nobel pels seus 
descobriments en el camp
de la transposició genètica.

2020 | Científiques de la 
Universitat de Toronto troben 
microfibres blaves procedents 
de roba texana en l'aigua de 
l'Àrtic. També van revelar que 
un únic texà allibera al voltant 
de 50.000 partícules 
diminutes per rentada.

1979 | La sonda Pioneer 11 es 
converteix en la primera que 
visita el planeta Saturn, al 
qual sobrevola des de 21.000 
quilòmetres.

1939 | Alan Turing comença a 
treballar a Bletchley Park,
on van desxifrar els codis 
secrets alemanys a la
Segona Guerra Mundial.

1936 | Mor el darrer tigre de 
Tasmània. El seu nom era 
Benjamin, però se sospita
que era una femella. Cada
7 de setembre, Austràlia 
commemora el Dia de les 
Espècies Amenaçades.

1954 | El metge i viròleg Jonas 
Salk presenta la seva vacuna 
contra la poliomielitis. Va ser 
fonamental en l'erradicació 
d'aquesta malaltia altament 
mortal.

1947 | Es registra el primer 
cas d'un error informàtic:
una arna atrapada en el relé 
de l'ordinador Mark II de la 
Universitat de Harvard.

2012 | L'astronauta Akihiko 
Hoshide es fa el seu famós 
selfie mentre orbitava al 
voltant de la Terra a l'Estació 
Espacial Internacional. La foto, 
en la qual es veu el Sol al fons, 
es va fer viral a les xarxes 
socials.

1929 | Neix la física Ljubov 
Rebane. Va introduir 
l'espectroscòpia per làser
a l'ensenyament, i va formar
a tota una generació 
d'especialistes en la matèria.

     1926 | Neix el microbiòleg 
Thomas Brock. Va estudiar els 
bacteris que viuen a molt alta 
temperatura a Yellowstone.
El seu treball va ser base per al 
desenvolupament de la reacció 
en cadena de la polimerasa (PCR).

1884 | Neix el físic Harvey 
Fletcher. Va realitzar 
nombroses contribucions
en acústica i se li atribueix
la invenció de l'audiòfon.

1912 | Neix la bioquímica 
Kamala Sohonie.
Va investigar els efectes
de les vitamines i els valors 
nutritius dels llegums, l'arròs 
i altres aliments consumits 
pels sectors més pobres
de l'Índia.

2015 | Dins del projecte 
SISMOSIMA, Raúl Pérez (IGME) 
descendeix a l'avenc del 
Vapor, el més calent del món. 
Aquest avenc d'Alhama de 
Murcia està sobre la falla
que va causar el terratrèmol
de 2011 a Lorca.

1957 | La revista The New 
England Journal of Medicine 
publica els resultats dels 6 
primers trasplantaments de 
medul·la òssia, una tècnica 
que permet tractar la leucèmia 
o el mieloma múltiple. El seu 
autor, E. Donnall Thomas, va 
rebre el Premi Nobel el 1990.

1853 | Neix el bacteriòleg Hans 
Christian Gram.
Va desenvolupar la tinció de 
Gram, una tinció diferencial 
empleada per visualitzar
i diferenciar bacteris.

1830 | S'inaugura la primera 
línia de ferrocarril interurbana 
del món (Liverpool-
Manchester).

1982 | Mor el paleontòleg i 
antropòleg Pei Wenzhong.
Va ser responsable de 
l'excavació que va trobar 
l'Homo erectus pekinensis el 
1929, una troballa clau per a 
donar suport a la teoria de 
l'evolució.

1801 | Neix l'orientalista
i lexicògraf Edward William 
Lane. És conegut per la seva 
descripció de la vida a Egipte 
i l'Arabic-English Lexicon, un 
dels millors diccionaris d'àrab 
a una llengua europea.

Dia Internacional
de la Preservació 
de la Capa d’ Ozó
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1954 | Neix l'oceanògrafa 
Cindy Lee Van Dover. Va ser
la primera dona que va pilotar 
el submarí Alvin, el més 
important en la història de 
l'exploració oceànica.

1850 | Neix Oliver Heaviside. 
Va desenvolupar mètodes 
matemàtics per resoldre 
equacions diferencials.

2014 | Descobreixen a 
Argentina el dinosaure 
Patagotitan mayorum, el més 
gran conegut fins al moment, 
amb 40 m de llarg, 20 m 
d'alçada i 77 tones de pes.

1873 | Levi Strauss i Jacob 
Davis van patentar el procés 
de posar reblons en els punts 
de tensió dels pantalons de 
treball, donant-los gran 
resistència. Neixen així els 
famosos texans blaus.

1804 | El diari El Regañón General 
publica l'ordre de l'alcalde de
Lleó de vacunar contra la verola
al seu districte. Per vèncer la 
desconfiança de la població
i mostrar la seguretat de la 
vacuna, l'alcalde i el cirurgià 
Antonio José Fernández van
fer una petita gira pels llogarets 
acompanyant persones ja 
vacunades, que a més feien
de portadors de la vacuna.

1909 | Neix la il·lustradora 
botànica Margaret Mee.
Va ser una de les primeres 
ecologistes que va sensibilitzar 
sobre l'impacte de la mineria 
a gran escala i la desforestació 
de la conca de l'Amazones.

1922 | Neix la física i química 
Esther M. Conwell.
Va estudiar les propietats de 
semiconductors i conductors 
orgànics, especialment el 
transport d'electrons.

1032 | Segles abans de la 
invenció del telescopi,
Ibn Sina (Avicena) observa
i descriu per primera vegada
el trànsit de Venus davant del 
Sol, un fenomen astronòmic 
estrany.

2016 | Atorguen el Premi 
Princesa d'Astúries a Mary 
Beard, experta en l'estudi
de la civilització romana.
La seva gran tasca divulgadora 
ha permès apropar els 
clàssics al gran públic.

1689 | Neix Mary Wortley 
Montagu, intel·lectual i 
precursora de la inoculació 
contra la verola, tècnica que 
va observar a Turquia i que va 
importar a Anglaterra trenta 
anys abans dels estudis 
d'Edward Jenner.

1799 | Neix la paleontòloga 
Mary Anning. Va identificar el 
primer esquelet d'ictiosaure
i va trobar els dos primers
de plesiosaure, així com el 
primer de pterosaure fora 
d'Alemanya.

1955 | Neix Dan S. Tawfik, 
pioner en l'estudi dels factors 
que fan possible l'evolució
a nivell molecular, com 
l'estabilitat o la promiscuïtat 
dels enzims.

1929 | Neix el físic teòric Peter 
Higgs, qui dona nom al bosó 
de Higgs. Aquesta partícula 
elemental no posseeix spin, 
càrrega elèctrica o color i es 
desintegra ràpidament: la 
seva vida mitjana ronda el 
zeptosegon.

1928 | Neix Nina Georgievna 
Vinogradova. Va descobrir 
com es distribueixen les 
espècies animals en les 
aigües profundes i va crear
el primer mapa zoogeogràfic
de l'oceà abissal.

1912 | Neix la física Chien-
Shiung Wu. Va demostrar que 
el principi de la paritat no es 
compleix a la natura. 

1332 | Neix Ibn Jaldun. 
Considerat el precursor de la 
sociologia, l'antropologia
i altres ciències socials, és 
conegut principalment per la
seva Muqaddima o «Introduc-
ció» a la seva obra d'història 
universal, en la qual exposa la 
seva filosofia de la història.
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PINT OF SCIENCE
El mes de maig, la divulgació científica surt al carrer per trobar-se amb el públic en un lloc 
molt especial: els bars. El festival Pint of Science s’organitza des de fa una dècada arreu del 
món, i a Espanya té lloc a 80 ciutats. Durant els tres dies del festival, s’ofereix la possibilitat 
de prendre alguna cosa en un bar mentre científics comparteixen els seus coneixements de 
manera pròxima.

https://pintofscience.es/

Festival
Pint of Science

Festival
Pint of
Science

Festival
Pint of
Science

https://www.un.org/es/observances/telecommunication-day


1882 | Neix la geòloga Ebba 
Hult de Geer. Al costat de 
Gerard de Geer, va usar argila 
dipositada en varves de llacs 
glacials com evidència de climes 
antics (paleoclimatologia). 
Això va permetre establir una 
història climàtica global.

1905 | Neix el veterinari Max 
Sterne. El 1935 va preparar 
una vacuna atenuada contra 
el carboncle bacteridià o 
àntrax, malaltia infecciosa 
causada pel bacteri Bacillus 
anthracis.

1844 | Neix el matemàtic
i historiador Paul Mansion.
Va realitzar publicacions 
sobre història de la ciència
i va traduir al francès textos 
de famosos matemàtics, com 
Riemann, Plücker i Clebsch.

2016 | L'astrofísica Rosemary 
Wyse rep el Premi Brouwer 
pel seu treball sobre galàxies 
de disc.

1933 | Neix Tsuneko Okazaki, 
una de les primeres 
universitàries nipones.
Al costat del seu marit Reiji, 
va aportar grans avanços
en l'estudi de l'ADN, com el 
descobriment dels fragments 
d'Okazaki.

1637 | René Descartes publica 
Discurs del Mètode, un dels 
treballs fonamentals en el 
desenvolupament de la 
ciència.

1905 | Neix el filòleg i arabista 
Emilio García Gómez, primer 
director de l'Escola d'Estudis 
Àrabs de Granada.
Va rebre el Premi Príncep 
d'Astúries de Comunicació
i Humanitats l'any 1992.

1949 | Neix la biòloga Susan 
Lindquist. És coneguda pel 
seu treball sobre l'estudi del 
plegament de proteïnes.

1903 | Neix la bioquímica
Sarah Ratner. Les seves 
contribucions a l'estudi del 
metabolisme del nitrogen
van ajudar a comprendre els 
trastorns en la síntesi d'urea 
en persones.

940 | Neix l'astrònom
i matemàtic Abú al-Wafá 
Buzjani. És principalment 
conegut per les seves 
aportacions a la trigonometria 
plana i esfèrica.

2012 | S'anuncia el mapatge 
de la composició del 
microbioma humà.
Aquest resultat del Projecte 
Microbioma Humà (HMP) es 
va aconseguir mitjançant 
tècniques de seqüenciació
de genoma i 242 persones 
voluntàries.

2021 | La I edició dels Premis 
CSIC-Fundació BBVA de 
Comunicació Científica va 
atorgar el guardó en la 
categoria d'investigadors a 
Alfredo Corell, Margarita del Val, 
José Antonio López Guerrero, 
Ignacio López-Goñi i Antoni 
Trilla, per ser la veu de la 
ciència en la pandèmia per 
coronavirus i transmetre 
coneixement en un llenguatge 
accessible per al públic general.

1896 | Neix la parasitóloga 
Eloise Blaine Cram.
Va estudiar els cucs intestinals
i va ser pionera en el control 
de l'esquistosomiasi, una 
malaltia endèmica en regions 
tropicals, causada pel paràsi 
Schistosoma.

1908 | S'estrena Rotherhithe, 
el túnel subaquàtic de ferro 
més gran del món, que passa 
sota el Tàmesi (Londres).

1897 | Neix Marcelino Pascua, 
una de les principals figures 
de la salut pública,
epidemiologia i bioestadística 
espanyoles, i un dels 
fundadors i alt directiu de 
l'OMS.

1543 | L'inventor Blasco de 
Garay realitza una exhibició
al port de Barcelona. Aquest 
marí havia creat una màquina 
amb rodes de pales que, 
moguda per gent, actuava 
com a motor de vaixells.

2020 | Mor l'arabista Federico 
Corriente, especialista en 
lexicografia i dialectologia 
andalusí. Va ser pioner dels 
estudis lingüístics sobre la 
llengua àrab a Espanya, així 
com de la semítica comparada.

1896 | Neix la física i química 
Sonia Cotelle. Va investigar 
sobre el poloni i sobre l'actini 
en col·laboració amb Marie 
Skłodowska-Curie. 
Va determinar la semivida de 
l'ioni (antic nom del tori-230).

2013 | Desenvolupen 
hologrames 3D d'alta definició 
per ensenyar anatomia
a estudiants de medicina.
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ANY INTERNACIONAL DEL VIDRE
L'ONU ha proclamat el 2022 l'Any Internacional del Vidre. L'objectiu és explicar la importància d'aquest 
material en l’àmbit científic, cultural i econòmic. El vidre ha sustentat tecnologies al llarg de la història
de la humanitat: des de les boletes de cristall emprades fa 3.500 anys per fer collarets fins a les 
pantalles dels mòbils, passant pels telescopis, les bombetes i la fibra de vidre, que permet
transmetre dades a través d'internet.

http://www.iyog2022.org/

1917 | Neix la bioquímica
i farmacòloga Marjorie 
Horning. Va ser pionera en 
cromatografia desenvolupant 
noves tècniques per a l'estudi 
del metabolisme dels 
fàrmacs.

1934 | Neix el físic i astrònom 
Samuel Pierpont Langley.
Va inventar el bolòmetre, que 
mesura la quantitat total de 
radiació electromagnètica 
que ve d'un objecte en totes 
les longituds d'ona.

2006 | La Unió Astronòmica 
Internacional aprova la nova 
definició de planeta.
Excloent a Plutó, el nombre 
de planetes del sistema solar
es va reduir de nou a vuit.

1858 | Es descobreix el tresor 
de Guarrazar, una de les 
majors troballes arqueològi-
ques vinculades als visigots. 
Entre altres peces, destaquen 
les magnífiques corones 
votives.

865 | Neix el metge i escriptor 
Abū Bakr Muhammad ibn 
Zakarīyā al-Rāzī, conegut com 
al-Razi. Va escriure al-Hawi, una 
colossal enciclopèdia mèdica, i 
va realitzar la primera destil·lació 
de petroli per obtenir querosens. 
Se'l considera descobridor de 
l'àcid sulfúric i de l'etanol, així 
com de l'ús d'aquest últim en 
medicina.

1947 | Neix la viròloga Flossie 
Wong-Staal. Va ser la primera 
persona que va clonar el virus 
d'immunodeficiència humana 
(VIH) i determinar la funció 
dels seus gens, un pas clau 
per demostrar que era la 
causa de la SIDA.

1914 | Neix el físic-químic 
Bernard Vonnegut.
Va descobrir que el iodur
de plata pot utilitzar-se com
a agent de nucleació per 
sembrar núvols.

1919 | Neix el microbiòleg 
Maurice Hilleman.
Va desenvolupar unes
40 vacunes, algunes tan 
rellevants com les del 
xarampió, les galteres, 
l'hepatitis A, l'hepatitis B,
la varicel·la, la meningitis,
la pneumònia i l’Haemophilus 
influenzae.

1909 | Sahachiro Hata injecta 
arsfenamina a un conill amb 
sífilis: l'endemà, estava curat. 
Es va aconseguir així un dels 
primers medicaments per 
curar una malaltia infecciosa 
d'alta mortalitat.

1827 | Neix la bioquímica Betty 
Twarog. Va ser la primera 
persona que va trobar 
serotonina al cervell de 
mamífers.
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1924 | Neix la bioquímica 
Winifred Watkins.
Va investigar sobre la ciència 
de la sang i els grup sanguinis. 
Va rebre diversos premis per 
les seves contribucions a la 
transfusió de sang.

1969 | La sonda espacial 
nord-americana Mariner 7 
emet noves fotos del planeta 
Mart. Van ser les imatges
més clares obtingudes
fins aleshores.

2001 | Rita Levi-Montalcini, 
neurobiòloga guanyadora del 
Premi Nobel, és nomenada 
senadora vitalícia al 
parlament italià.

1904 | Neix l'arabista Salvador 
Vila Hernández. Va investigar 
sobre institucions i formularis 
notarials de l'Espanya 
musulmana. Va ser director 
de l'Escola d'Estudis Àrabs 
(CSIC) i rector de la 
Universitat de Granada.

1927 | S'estableix una unió 
telefònica sense fils entre 
Berlín i Buenos Aires.

1693 | Data tradicionalment 
atribuïda a la descoberta del 
xampany pel monjo Dom 
Pérignon.

2015 | Mor la farmacòloga 
Frances Oldham Kelsey. 
Supervisora de la Food and 
Drug Administration (Estats 
Units), es va negar a autoritzar 
la venda del fàrmac talidomida 
perquè va dubtar de la seva 
seguretat.

1937 | George Beauchamp rep 
la seva patent de la guitarra 
elèctrica. Encara que el nom 
oficial era Rickenbacker 
Electro A-22, aquesta guitarra 
es va conèixer com la paella.

2020 | Es registra Gam-COVID-
Vac, més coneguda com a 
Sputnik V. Es tracta de la 
primera vacuna contra la 
COVID-19 que va ser 
autoritzada al món.

2013 | Proven una nova 
vacuna contra la malària
amb un índex d'eficàcia de 
fins al 100%.

1794 | Neix el zoòleg Achille 
Valenciennes. Els seus 
estudis sobre els paràsits 
d'éssers humans representen 
una important contribució
a la parasitologia.

2008 | Mor la bioquímica
Anna Macleod. El 1975 va
ser nomenada la primera 
professora d'elaboració de 
cervesa del món.

1991 | El físic Paul Ginsparg 
llança un butlletí electrònic 
per a l'intercanvi d'articles 
encara no publicats en un 
subcamp de física teòrica 
d'alta energia. Avui és el 
conegut repositori arXiv.

1970 | Té lloc el llançament
de Venera 7, el primer vehicle 
espacial que va transmetre 
amb èxit dades des de la 
superfície d'un altre planeta 
(Venus)

1839 | Louis Daguerre anuncia 
la invenció del procés 
fotogràfic anomenat 
daguerreotip, el primer que
va permetre la fixació 
permanent d'una imatge.

2017 | Francisco Juan Martínez 
Mojica, Emmanuelle Charpentier, 
Jennifer Doudna, Luciano 
Marraffini i Feng Zhang reben el 
Premi del Centre Mèdic Albany. 
Aquest guardó és un dels més 
prestigiosos en medicina i 
investigació biomèdica i va 
reconèixer el seu paper en
el desenvolupament de les 
tecnologies CRISPR per
edició del genoma.

1849 | Neix el químic Johan 
Kjeldahl. Va desenvolupar
un mètode d'anàlisi per 
determinar la quantitat de 
nitrogen en compostos 
orgànics. Es va anomenar 
mètode Kjeldahl en honor seu.

1987 | Aproven la primera 
prova en persones d'una 
vacuna candidata contra el 
virus de la immunodeficiència 
humana (VIH). 

1874 | Neix Eleanor Davies-
Colley, una de les primeres 
cirurgianes que va operar
al Regne Unit i fundadora de 
l'Hospital de Dones i Nens
del Sud de Londres

1911 | Neix la viròloga Isabel 
Morgan. Va participar en el 
desenvolupament d'una 
vacuna que protegia micos 
contra la poliomielitis, un
pas clau en la carrera per 
eradicar aquesta malaltia.

1990 | La paleontòloga Sue 
Hendrickson descobreix Sue, 
l'espècimen més gran i millor 
conservat de Tyrannosaurus 
rex mai trobat.
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1894 | Neix el químic i inventor 
Lloyd Augustus Hall.
Va contribuir a la ciència de
la conservació dels aliments 
amb patents de nous mètodes 
d'esterilització, curat de carns 
o ús d'antioxidants.

1809 | Neix Pascual de Gayangos. 
Va escriure nombrosos treballs 
sobre arabisme, història de
la literatura, catalogació
i bibliografia. La seva gran obra 
va ser la traducció a l'anglès
de la Historia de las dinastías 
musulmanas en España, 
d'al-Maqqari.

1850 | Neix Fannie Hesse, 
microbiòloga i descobridora 
de l'agar-agar com a agent 
gelificant dels mitjans de 
cultiu en microbiologia.

1836 | Neix Francisco Codera
y Zaidín. És considerat el 
fundador de l'escola moderna 
d'arabistes espanyols. 
Juntament amb un grup de 
col·laboradors va publicar 
diverses fonts andalusines 
inèdites fins aleshores.

1498 | Un emperador xinès 
presenta el primer raspall
de dents proveït de cerres. 
Aquests s'extreien del coll
de porcs i es cosien a uns 
mànecs de bambú o d'os.
Els mercaders van portar 
aquest invent a Europa

2013 | El transbordador 
espacial Shenzhou 10 de la 
Xina torna fora de perill a la 
Terra després de complir la 
missió tripulada més llarga
de la Xina fins a la data.

1859 | El químic francès 
Edmond Fremy publica el seu 
treball Cutícula dels vegetals, 
on es descriu per primera 
vegada la cutina. Es tracta del 
polièster natural més comú.

1909 y 1995 | Neix i mor, 
respectivament, el metge
i investigador Francisco 
Grande Covián. És considerat 
el primer expert en nutrició 
d'Espanya.

1893 | Neix Prasanta Chandra 
Mahalanobis. Va destacar en 
l'àrea d'estadística aplicada
i va introduir la distància de 
Mahalanobis, una mesura de 
distància estadística molt
útil perquè determina la 
similitud entre dues variables 
aleatòries multidimensionals.

1933 | Mary Calder, paleobotànica 
que va estudiar plantes fòssils 
carboníferes i juràssiques, rep 
el seu doctorat de la Universitat 
de Glasgow.

2012 | Mor el Solitari George, 
sense deixar descendència. 
És considerat l'últim exemplar 
de tortuga gegant de Pinta 
(Chelonoidis abingdonii), que 
habitava les illes Galápagos.
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OCEÀNIQUES
El Dia Mundial dels Oceans es commemora el 8 de juny. És una data proclamada per l'ONU per
conscienciar sobre la importància dels oceans (que ocupen el 71% de la superfície terrestre)
i l'impacte que hi té l'activitat humana. En aquest àmbit, un grup d'investigadores de l'Institut
Espanyol d'Oceanografia ha creat el projecte Oceàniques. La seva missió?: rescatar la història de 
científiques que feren grans aportacions a l'estudi dels oceans, i promoure la igualtat de gènere
en aquesta disciplina.

https://oceanicas.ieo.es/

Comiença
l’estiu

https://oceanicas.ieo.es/
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1911 | Neix l'epidemiòloga, 
viròloga i pediatra Dorothy
M. Horstmann. El seu treball 
sobre la propagació sanguínia 
del poliovirus va ajudar a 
establir les bases per a la 
vacuna contra la poliomielitis.

1858 | Charles Darwin i Alfred 
Russel Wallace presenten la 
comunicació que estableix 
els principis de la teoria de 
l'evolució mitjançant la 
selecció natural.

1886 | Neix la naturalista Elsie 
Maud Wakefield. Va publicar 
gairebé 100 articles sobre 
micologia i fitopatologia,
on es descrivien moltes 
espècies vegetals noves.

1973 | Mor Laurens Hammond, 
inventor de l'orgue Hammond. 
Aquest instrument es basa en 
els principis de l'electromag-
netisme i de l'amplificació a 
través d'altaveus individuals.

1843 | Neix el metge Camillo 
Golgi. Va desenvolupar 
mètodes de tinció cel·lular 
per a l'estudi de les neurones. 
Va donar nom a l'aparell de 
Golgi, un orgànul present
a les cèl·lules eucariotes.

1925 | Neix l'especialista en 
ciència dels aliments Alina 
Surmacka Szczesniak.
Va desenvolupar el Sensory 
Texture Profile Analysis, que 
analitza, quantifica i col·loca
en ordre correcte totes les 
propietats texturals percebudes 
des de la col·locació d'un 
aliment a la boca fins que 
s'ingereix la seva última partícula.

1854 | Neix Victor Babeş,
el microbiòleg romanès que 
va aïllar per primera vegada 
el protozou Babèsia.

2018 | Se celebra el primer
Dia de l'orgull LGTBIQA+ a
les disciplines de ciència, 
tecnologia, matemàtiques
i enginyeria.

1933 | Neix el neuròleg
i divulgador Oliver Sacks,
autor de nombrosos llibres 
sobre casos de pacients amb 
malalties neurològiques 
(alguns adaptats al cinema), 
com Despertars.

1960 | Neix la microbiòloga
M. Cruz Martín, experta en 
l'aplicació de tècniques 
moleculars en àrees com la 
microbiologia clínica, la 
seguretat alimentària i la 
biotecnologia. Va ser una 
pionera en l'edició de 
genomes bacterians.

1944 | Neix l'escultor Ernő 
Rubik. Va patentar el cub 
màgic, un invent que es 
coneix actualment com el
cub de Rubik.

1928 | Neix el microbiòleg Carl 
Woese. Va crear una nova 
classificació dels éssers vius 
basada en l'ARN ribosomal
i va descobrir un nou domini, 
al qual coneixem com Archaea.

1881 | Neix l'astrònoma Isabel 
Martin Lewis. Va treballar com 
«calculadora astronòmica» 
per a Simon Newcomb,
amb qui va adquirir gran 
experiència sobre eclipsis.
Va desenvolupar mètodes per 
determinar eclipsis i predir 
ocultacions lunars.

1898 | Neix la botànica Bea 
Schol-Schwarz. Especialitzada 
en fitopatologia, va ser una de 
les descobridores de la causa 
de la grafiosi: fongs del 
gènere Ophiostoma.

1805 | El bisbe de Lleó escriu una 
circular a hospitals i parròquies 
sota el seu càrrec demanant 
que col·laborin en la vacunació 
contra la verola. En una dura 
carta, acusava d'homicides a les 
famílies que negaven la vacuna 
a les seves filles i fills. Aquesta 
vacuna, la primera de la història, 
va aconseguir salvar milions de 
vides i erradicar la malaltia.

1894 | Neix Georges-Henri 
Lemaître, el físic que va 
proposar la teoria del Big Bang.

1904 | Neix el bioquímic 
Harold Dadford West. Va ser 
el primer que va sintetitzar 
l'aminoàcid treonina.
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DIA D'APROXIMACIÓ DE PI
El 22 de juliol és el Dia d'Aproximació de Pi. En escriure aquesta data en el format internacional (22/7), 
s'assembla a una fracció el resultat de la qual és pròxim a Pi (3,14159...). No és una aproximació perfecta, 
però és la data més pròxima entre tots els dies de l'any. En la mateixa línia, existeix el Dia de Pi, declarat 
el 14 de març als Estats Units (i actualment reconegut com a Dia Internacional de les Matemàtiques per la 
UNESCO). En aquest país, la data s'expressa com a 3/14, i el moment exacte de celebració és la 1:59 h 
(per la seva semblança amb el número Pi). Durant tot el dia s'organitzen activitats relacionades amb les 
matemàtiques.

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day

1921 | Neix la biofísica Rosalyn 
S. Yalow. Va rebre el Premi 
Nobel pel desenvolupament 
del radioimmunoassaig de
les hormones peptídiques.

1921 | Un nadó acabat de néixer 
a París rep la primera vacuna 
BCG contra la tuberculosi.
La seva mare havia mort 
d'aquesta malaltia després
del part. Aquesta vacuna és
la més antiga en ús i, fins al 
moment, la principal arma per 
erradicar aquesta malaltia.

1804 | Neix el biòleg i 
paleontòleg Richard Owen. 
Destaca pels seus treballs
en anatomia comparada i la 
seva definició del concepte 
d'homologia en biologia.

1932 | Neix la bioquímica 
Audrey Stevens Niyogi.
És coneguda per aïllar 
l'inhibidor que porta el seu 
nom, una proteïna que 
inhibeix l'ARN-polimerasa.

1922 | Mor Jōkichi Takamine, 
descobridor del procés 
d'extracció i cristal·lització
de l'adrenalina, el qual va 
permetre la seva comercialit-
zació. Es va convertir en un 
dels primers fàrmacs d'ús 
massiu del segle XX.

1972 | Es llança el primer dels 
satèl·lits Landsat, destinats
a l'observació de la superfície 
terrestre en alta resolució.
La científica Valerie Thomas 
va supervisar el desenvolupa-
ment dels primers programes 
de processament de les 
imatges del Landsat.

1956 | Neix l'enginyera química 
Frances Arnold. Va guanyar
el Premi Nobel de Química
per desenvolupar l'evolució 
dirigida d'enzims. 

1886 | Neix la cristal·lògrafa
i geòloga Mary Winearls 
Porter. És coneguda per les 
seves contribucions a la 
cristal·lografia i les seves 
publicacions sobre 
arquitectura romana antiga.

1982 | Proposen el terme SIDA 
(síndrome d'immunodeficiència 
adquirida) per nomenar
el conjunt de malalties 
causades per la infecció amb 
el virus de la immunodeficièn-
cia humana (VIH).

1923 | Neix l'especialista en 
ciències de la computació
Xia Peisu. Va desenvolupar el 
model 107, el primer ordinador 
electrònic multipropòsit de la 
Xina. És coneguda com la 
mare de la computació en 
aquest país.

1936 | Neix la bioquímica 
Phoebe Starfield Leboy. Va 
investigar sobre modificacions 
d'àcids nucleics i regeneració 
d'ossos amb cèl·lules mare 
adultes. Això la va col·locar a 
l'avantguarda de l'epigenètica
i la medicina regenerativa.

2008 | La NASA anuncia el 
descobriment d'aigua al 
planeta Mart.

1886 | Neix la reformadora social 
i metgessa Muthulakshmi 
Reddi. Va recomanar la 
inspecció mèdica sistemàtica 
de l'alumnat a les escoles,
va impulsar la investigació en 
càncer i va recolzar accions
a favor de la igualtat entre 
dones i homes.

2018 | Un equip del CSIC
i l'IGME descobreix una nova 
falla al mar d'Alborán, en
els límits entre les plaques 
tectòniques Euroasiàtica
i Africana.

Dia 
d'Aproximació
de Pi

https://www.timeanddate.com/holidays/fun/pi-approximation-day

