


1962 | Neix la informàtica i 
programadora Alexia Massalin. 
És pionera del concepte de 
superoptimització, el procés 
de trobar automàticament la 
seqüència de codi òptima per 
eliminar bucles.

1822 | Neix el físic i matemàtic 
Rudolf Clausius. Ente altres 
aportacions, va establir les 
idees bàsiques de la segona 
llei de la termodinàica i va 
introduir-hi el concepte 
d'entropia.

1339 | Neix Muhammed V de 
Granada, fundador del 
Maristà Nassarita. En aquest 
hospital s'acollia a malalts 
pobres i s'ensenyaven i es 
posaven en pràctica la 
medicina i la farmacopea 
andalusina.

2018 | Mor la limnòloga
i zoòloga Armonia S. Alonso.
Va ser coautora del llibre de 
referència per a l'estudi dels 
peixos en aigües continentals 
a Argentina Els peixos 
argentins d'aigua dolça.

1795 | Neix el químic Anselme 
Payen. És especialment 
conegut pel descobriment
del primer enzim, i pels seus 
treballs sobre la cel·lulosa
i el paper.

1539 | Neix el lexicògraf
i escriptor Sebastián de 
Covarrubias. Va publicar el 
Tresor de la llengua castellana 
o espanyola, que va ser el 
primer diccionari monolingüe 
d'una llengua vulgar a Europa.

1917 | Neix la bioquímica
i endocrinòloga Sylvia Agnes 
Sophia Tait. Juntament
amb James Francis Tait,
va descobrir l'hormona 
aldosterona, que afecta el 
sodi i el potassi i ajuda a 
regular la pressió arterial. 

1787 | William Herschel 
descobreix Titània i Oberó, 
dues llunes d'Urà. 

915 | Neix el califa al-Hakam II. 
Va impulsar les ciències i va 
fundar una biblioteca que va 
constituir un important centre 
de traducció i difusió d'obres
i sabers de l'antiguitat 
grecollatina a al-Àndalus.

1858 | Neix la botànica 
Elizabeth Gertrude Britton.
Va contribuir al coneixement 
de la briologia, una branca
de la botànica dedicada a 
l'estudi de les molses, les 
hepàtiques i les antòceres. 

1916 | Neix el bioquímic Sune 
Karl Bergström, Premi Nobel 
de Fisiologia, juntament amb 
Bengt Samuellson i John 
Robert Vane, per descobrir 
les prostaglandines i altres 
substàncies actives 
biològiques.

1934 | Neix la farmacèutica 
María Elisa Álvarez Obaya.
En una modesta farmàcia a 
Haría (Lanzarote), va realitzar 
les primeres anàlisis, gràcies 
a les quals es va destapar
«el cas del metílic».

1918 | Neix la física
i matemàtica Sheila Tinney.
Va investigar reticles 
cristal·lins, mecànica 
ondulatòria, electrodinàmica 
quàntica, radiació còsmica
i teoria de mesons. 

1937 | Neix la limnòloga M. Ann 
Chapman. Va ser la primera 
dona que va liderar una 
expedició científica a 
l'Antàrtida. El llac Chpman a 
l'Antàrtida porta aquest nom 
en homenatge seu. 

2013 | Mor la bioquímica 
Marianne Grunberg-Manago. 
Va descobrir l'ARN-polimerasa 
(amb Severo Ochoa), una 
troballa clau en el desenvolu-
pament de la genètica.
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1918 | Neix la física Inga 
Fischer-Hjalmars. Va ser una 
de les persones pioneres en 
aplicar la mecànica quàntica 
per solucionar problemes de 
química teòrica.

2007 | María Teresa Miras 
Portugas es va convertir
en la primera dona que va 
presidir una Reial Acadèmia
a Espanya. Va estudiar els 
receptors de nucleòtids i la 
seva repercussió en malalties 
neurodegeneratives. 

1963 | Va néixer Alfredo
Corell, investigador en 
immunogenètica i histocom-
patibilitat. Va ser premiat
per la seva gran tasca de 
divulgació i innovació docent, 
que enllaça amb el seu 
projecte Immunomedia.

2000 | S'inaugura el Centre
de Recerca del Càncer
(centre mixt de la Universitat 
de Salamanca i el CSIC). 
Desenvolupa recerca en 
biologia molecular, traslacional 
i clínica del càncer.

1912 | Neix el bioquímic Konrad 
Block. Va descobrir com el 
cos humà sintetitza el 
colesterol.

1945 | Neix la geòloga
Caridad Zazo Cardeña.
Ha dedicat la seva activitat 
investigadora a la geologia
i geomorfologia litoral del 
Pliocè i Quaternari. 

1706 | Neix el científic i polític 
Benjamin Franklin. Va dedicar 
la seva recerca principalment 
a l'estudi dels fenòmens 
elèctrics. El parallamps
va ser un dels seus
molts invents. 

1823 | Mor l'immunòleg
Edward Jenner. Va aconseguir 
la primera vacuna de
la història, concretament, 
contra la verola. 

1972 | Comença a fabricar-se 
Magnavox Odyssey, la primera 
videoconsola de la història. 
Va ser desenvolupada per 
Ralph Baer, conegut com el 
pare dels videojocs.

1904 | Neix la física Berta 
Karlik. La seva contribució 
més destacada va ser el 
descobriment que l'àstat és 
un producte de processos
de decaïment naturals.

1900 | Neix el genetista 
Theodosius Dobzhansky, un 
dels pares del neodarwinisme 
o teoria sintètica de l'evolució. 
Va dir: «Res no té sentit en 
biologia si no és a la llum
de l'evolució». 

1903 | Neix la cristal·lògrafa 
Kathleen Lonsdale.
Va establir l'estructura del 
benzè per mètodes de 
difracció de raigs X (1929) i 
de l'hexaclorobenzè per 
mètodes espectrals de 
Fourier (1931)

1886 | L'enginyer i inventor 
alemany Karl Benz va sol·licitar 
la patent del primer automòbil 
amb tracció amb gasolina de la 
història. El vehicle, de tres 
rodes, s'exhibeix al Museu 
Alemany de Munic. 

1957 | Es fa servir per primera 
vegada un marcapassos 
cardíac artificial portàtil,
un dispositiu extern 
connectar amb el cor, 
desenvolupat per Walton 
Lillehei i el seu equip
a la Universitat de Minnesota.

1896 | Neix la matemàtica 
Sofia Aleksandrovna 
Janovskaja. Va treballar en
la filosofia, lògica i història
de les matemàtiques.
Va escriure sobre la geometria 
de René Descartes, les 
matemàtiques egipcies i les 
paradoxes de Zenó d'Elea.

1995 | Neix Sarah Wahedi.
Va fundar Ehtesab, una 
aplicacó col·laborativa que 
informa dels atacs, bombarde-
jos i bloqueigs que tenen lloc 
a Afganistan, cosa que permet 
a la població posar-se en 
zones fora de perill.

ESDEVENIMENT DEL MES 

ANY INTERNACIONAL DE LES CIÈNCIES
BÀSIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’Assemblea General de les Nacions Unides va promulgar l’any 2022 com a Any Internacional de les 
Ciències Bàsiques per al Desenvolupament Sostenible (International Year of Basic Sciences for 
Sustainable Development). Per aquest motiu, des del gener d’aquell any i fins el juny del 2023, 
organitzacions de tot el món duen a terme activitats per subratllar la importància de la ciència 
bàsica. L’objectiu és conscienciar de la necessitat de la recerca bàsica i la cooperació científica
per a un desenvolupament equilibrat, sostenible i inclusiu del planeta.

https://www.iybssd2022.org/es/inicio/
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1505 | Primera impressió del 
diccionari àrab-castellà de 
Pedro de Alcalá. Va ser el 
primer llibre imprès amb 
caràcters àrabs i resulta clau 
per conèixer amb precisió
el dialecte andalusí.

1886 | El químic Clemens 
Winkler va descobrir el 
germani. El va aïllar i 
identificar a partir del mineral 
d'argirodita procedent de la 
mina de plata d'Himmelsfürst 
(Alemanya).

1866 | Neix la infermera Agda 
Meyerson. Va ser pionera de
la seva professió i activista 
per millorar la formació, el 
salari i les condicions de 
treball a infermeria.

1918 | Neix la glacióloga
Moira Dunbar. Va ser la 
primera dona a realitzar una 
investigació científica en 
vaixells trencagels 

2005 | Descobreixen el primer 
riu de llet de lluna en una
cova de la vall d'Aizarna 
(Guipúscoa). Aquesta 
substància blanca i cremosa, 
composta per quarsita, té 
usos farmacèutics i cosmètics.

1922 | Neix la paleontòloga 
aficionada Joan Wiffen.
Entre altres, va descobrir 
ossos d'un titanosaure, un 
teròpode, un hipsilofodont,
un pterosaure, un anquilosaure, 
mosassaures i plesiosaures.

1943 | Neix l'analista de dades 
Valerie Thomas. Va inventar
el conegut com a transmissor 
d'il·lusions, que reprodueix 
imatges de forma remota 
utilitzant miralls parabòlics i 
va ser adaptat per a la cirurgia 
i el cinema 3D.

1854 | Neix la metgessa
Aletta Henriëtte Jacobs.
Va ser pionera en planificació 
familiar: el 1881, va realitzar
el primer estudi sistemàtic
de l'anticoncepció.

1840 | Neix el químic i geòleg 
Per Teodor Cleve.
Va descobrir els elements 
holmi i tuli. També va 
concloure que el didimi era
en realitat una barreja de
dos elements: el neodimi i 
praseodimi.

2005 | Investigadors
argentins fan pública la 
troballa del primer jaciment 
d'ous de dinosaure amb 
embrions al seu interior, 
localitzat a la Patagònia.

1921 | Neix la programadora 
Kathleen McNulty Mauchly 
Antonelli. Va ser una de les 
sis programadores originals 
d'ENIAC, el primer ordinador 
digital electrònic de
propòsit general.

1874 | Neix l'explorador Ernest 
Shackleton. Va intentar 
travessar l'Antàrtida amb el 
vaixell Endurance. Tot i que
va naufragar, tot el personal 
va sobreviure després de 
navegar 1.500 quilòmetres
en bots salvavides.

1905 | Neix la matemàtica 
Rózsa Péter. És autora de
Das Spiel mit dem Unendlichen 
(Jugant amb l'Infinit), un llibre 
que ha estat traduït a més de 
15 idiomes.

1880 | Thomas Edison observa 
l'emissió termoiònica, el flux 
de partícules carregades, 
mentre intentava descobrir 
per què es trencaven els 
filaments dels seus llums 
incandescents.

1961 | El lawrenci va ser 
sintetitzat per primera vegada 
per un equip d'investigadors 
de física nuclear del 
Lawrence Berkeley National 
Laboratory (EUA).

1923 | Neix la matemàtica 
aficionada Marjorie Rice.
Va desenvolupar un sistema 
de notació per a l'estudi dels 
polígons i va descobrir noves 
tessel·lacions pentagonals.

1957 | Neix Daína Chaviano, 
una de les principals 
escriptores de ciència
ficció d'Hispanoamèrica.
Ha publicat llibres com
El abrevadero de los 
dinosaurios o Fábulas de
una abuela extraterrestre.

1201 | Neix Nasir al-Din al-Tusi. 
Es considera el primer 
matemàtic a valorar la 
trigonometria com una 
disciplina independent de
les matemàtiques pures.

1918 | Neix la genetista Ruth 
Sager. Va ser pionera al camp
de la genètica citoplasmàtica. 
Va descobrir la transmissió
no cromosòmica dels
trets genètics.
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1923 | Neix la química
i inventora Helen Murray Free. 
Al costat del seu marit Alfred, 
va desenvolupar les primeres 
tires reactives d'immersió
i lectura, per al seu ús en 
proves de diagnòstic.

1945 | Mor la metgessa Sara 
Josephine Baker. Va ser 
pionera en la seva feina per 
disminuir la mortalitat infantil 
i per facilitar a les persones 
més desafavorides l'accés
a la salut pública.

1886 | El químic i inventor 
Charles Martin Hall va obtenir 
les primeres mostres 
d'alumini mitjançant un 
procés electrolític per separar 
el metall de la seva mena.

1907 | Neix la naturalista 
Marjorie Eileen Doris 
Courtenay-Latimer. El 1938 va 
descobrir un celacant viu, un 
peix que es creia extingit feia 
65 milions d'anys.

1837 | Thomas Davenport 
patenta el primer motor 
elèctric al món, desenvolupat 
amb la seva esposa Emily i 
Orange Smalley. Aquest motor 
estava alimentat mitjançant 
una bateria de Volta.

1909 | Primera demostració 
davant del públic del cinema 
en color, denominat 
Kinemacolor, al Palace 
Theatre de Londres.

1924 | Neix la informàtica 
Thelma Estrin. Va ser una
de les primeres persones a 
aplicar tecnologia informàtica 
a la resolució de problemes 
de salut i a la investigació 
biomèdica.

1884 | Neix la física Alexandra 
Glagoleva-Arkadieva. Va 
dissenyar una instal·lació de 
raigs X a Moscou per buscar 
restes de metall i bales en 
ferits de guerra. Més tard la va 
reutilitzar per ajudar en parts.

1946 | Neix la genetista 
Mary-Claire King. Va 
identificar els gens BRCA1
i BRCA2 (responsables del 
càncer de mama) i va aplicar 
la seqüenciació d'ADN per 
identificar víctimes de 
violacions dels drets humans.

ESDEVENIMENT DEL MES 

CONCURSO DE MUJERES CIENTÍFICAS,
HI SCORE SCIENCE
Hi Score Science és un joc de preguntes sobre ciència per a estudiants de secundària.
Està desenvolupat per l'Institut de Nanociència i Materials d'Aragó i l'Institut de Síntesi Química
i Catàlisi Homogènia, que organitzen concursos a Aragó i a nivell nacional. Durant el mes de febrer
té lloc el Concurs de Dones Científiques, una barreja entre torneig i gimcana, amb la dona i la ciència 
com a temàtica.

http://www.hiscorescience.org/quimmat/concurso.do
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1904 | Neix el paleontòleg, 
arqueòleg i antropòleg Pei 
Wenzhong. Va trobar el primer 
crani de l'home de Pekín 
(Homo erectus pekinensis)
en una profunda esquerda
de 40 metres.

1998 | Mor el dissenyador 
industrial Benjamin Bowden. 
Va realitzar moltes innovacions 
a la indústria de l'automòbil i 
les bicicletes. El seu disseny 
més conegut és la bicicleta 
futurista Spacelander.

1896 | El físic Henri Becquerel 
descobreix la radioactivitat 
per accident, en col·locar
sals d'urani sobre una placa 
fotogràfica.

1851 | Neix la metgessa Ogino 
Ginko. Va ser la primera dona 
llicenciada i practicant de la 
medicina occidental al Japó.

1935 | Neix la geòloga
i química Purificación Fenoll 
Hach-Alí. Va estudiar la 
mineralogia i geoquímica
de l'argila i la seva aplicació 
industrial, així com les menes 
metàl·liques en jaciments 
d'or, niquel o crom.

1895 | Neix Margaret Dorothy 
Foster, investigadora del 
Projecte Manhattan.
Va desenvolupar tècniques 
d'anàlisi quantitativa per
a l'urani i per al tori, i noves 
maneres de separar els
dos elements.

1923 | La Universitat Central 
de Madrid (ara, la Universitat 
Complutense) investeix com
a doctor honoris causa al físic 
Albert Einstein.

1787 | Neix la botànica i 
paleontòloga Josephine Ettel 
Kablick. Va descobrir diverses 
espècies noves, com el peix 
fòssil Palaeoniscus kablikae i 
el trilobit Kablikia silurica.

1947 | Neix el guitarrista
i enginyer Tom Scholz.
Va fundar la seva pròpia 
empresa de disseny
i fabricació de productes 
tecnològics, com l'atenuador 
Power Soak i els amplificadors 
per a auriculars Rockman.

1932 | Neix la viròloga Yvonne 
Barr. Va descobrir el virus 
d'Epstein-Barr, juntament amb 
el patòleg Michael Anthony 
Epstein. Aquest virus és la 
principal causa de la mononu-
cleosi aguda infecciosa.

1939 | Neix la programadora
i hacker Jude Milhon (àlies
St. Jude). Va encunyar el 
terme cypherpunk -unint 
cipher (xifrat) i cyberpunk-
per denominar les persones 
defensores de la privacitat 
digital.

1868 | Neix la matemàtica 
Grace Chisholm Young.
Va ser mare de sis fills
i va escriure diversos llibres 
sobre l'educació infantil, 
en col·laboració amb el
seu marit, William Young.

2013 | Entra en ple
funcionament l'Atacama 
Large Milimeter Array, el 
radiotelescopi més poderós 
del món en aquell moment.

1876 | Neix Otto Karl Julius 
Röhm. Va introduir l'ús 
d'enzims als detergents.
Això els va fer més 
sostenibles, al reduir l'ús 
d'energia i fosfats en el
rentat de la roba.

1369 | Mor el metge, poeta
i filòsof andalusí Ibn Jatima.
Va ser pioner en plantejar la 
hipòtesi de la infecció per 
organismes minúsculs i la 
importància de l'aïllament 
enfront de les epidèmies.

1922 | Neix la matemàtica
Olga Aleksandrovna 
Ladyzhenskaya. És coneguda 
pel seu treball en equacions 
en derivades parcials 
(especialment en el problema 
19 de Hilbert) i en dinàmica
de fluids.

1849 | Neix la zoològa i 
ictiòloga Cornelia Maria Clapp. 
Va ser la primera dona dels 
EUA a doctorar-se en Biologia, 
especialitzant-se en vida 
marina.

1915 | Neix el matemàtic 
Kunihiko Kodaira.
És conegut per les seves 
contribucions en geometria 
algebraica i en teoria de 
varietats complexes.
Va ser Medalla Fields en 1954
i Premi Wolf en 1984.

1826 | Neix la sufragista 
Matilda J. Gage. La historia-
dora de la ciència Margaret
W. Rossiter va encunyar el 
conegut com efecte Matilda 
en honor seu, per descriure 
com les científiques reben 
menys crèdit per la seva feina. 
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1879 | Neix la bioquímica
Maud Menten. Al costat de 
Leonor Michaelis, va 
desenvolupar la coneguda 
cinètica de Michaelis-Menten, 
model que descriu la velocitat 
de moltes reaccions 
enzimàtiques.

1940 | Neix la primera geòloga 
mexicana, María Fernanda 
Campa Uranga, la Chata.
Va fundar l'Institut Mexicà
del Petroli i va defensar el 
caràcter públic i inalienable 
de les riqueses del subsòl.

2017 | La química Niveen 
Khashab rep el premi 
L'Oreal-UNESCO pel seu 
treball innovador en materials 
híbrids intel·ligents i en 
tècniques per monitoritzar 
l'activitat antioxidant 
intracel·lular.

1884 | Neix la química i 
farmacèutica Chika Kuroda. 
Va contribuir a la fabricació 
d'un fàrmac per tractar la 
hipertensió derivada de la 
quercetina, un pigment de
la pell de la ceba.

1995 | Mor James Coleman, 
sociòleg conegut per la 
formulació de la teoria de 
l'elecció racional, que ajuda
a entendre el comportament 
econòmic i social.

1516 | Neix el naturista
Conrad Gesner. Se'l considera 
el pare de la bibliografia per 
la seva Bibliotheca universalis, 
la primera gran compilació 
bibliogràfica impresa de 
caràcter general i universal.

2002 | Neix Somaya Faruqi, 
capitana de l'Equip de 
Robòtica de Noies Afganeses. 
Conegudes com The Afghan 
Dreamers, el seu objectiu és 
transformar la cultura de la 
seva comunitat a través del 
programa STEAM.

1935 | L'enginyer aeronàutic 
Virgilio Leret patenta el seu 
mototurbocompressor de 
reacció contínua, el primer 
motor a reacció. No va poder 
continuar amb aquest 
projecte al ser un dels 
primers afusellats després 
del cop d'Estat de 1936.

1561 | Neix Santorio Santorio, 
metge i un dels fundadors de 
la medicina experimental.
Va desenvolupar diversos 
instruments de precisió,
entre ells, el termòmetre 
clínic.

1892 | Neix el matemàtic 
Stefan Banach, un dels 
fundadors de l'anàlisi 
funcional. Va fer importants 
aportacions a la teoria de 
conjunts, la teoria de la 
mesura i altres branques
de les matemàtiques.

1880 | Neix la bioquímica 
Muriel Wheldale Onslow.
Va estudiar la química dels 
pigments de flors.

1875 | Neix la neuròloga
Cécile Vogt-Mugnier.
La síndrome de Vogt-Vogt, 
una alteració de l'atetosi que 
ocorre en la paràlisi cerebral 
infantil, rep el nom de Cécile
i el seu espòs Oskar.

ESDEVENIMENT DEL MES 

THE SASSY SCIENCE PROJECT
Sassy Science és una drag queen divulgadora científica que es va presentar en societat al congrés 
biennal Euroscience Open Forum (ESOF), amb el suport de la beca europea «Marie Slodowska-Curie 
ITN Excel·lència Habilitadora». Als seus vídeos i xerrades, Sassy Science se centra en les minories 
infrarepresentades en les disciplines STEM. D'aquesta manera, a més de divulgar la ciència, 
contribueix a denunciar la discriminació envers les dones i les persones no binàries, les persones 
racialitzades i el col·lectiu LGTB+ en ciència i tecnologia.

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Sassy-Science-la-primera-drag-queen-del-mundo-que-
divulga-ciencia
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1902 | S'inaugura el Teatre 
Elèctric de Los Angeles.
Va ser el primer cinema 
públic dels Estats Units.

1895 | Neix la farmacèutica
i química Eugenia Pereira 
Rodríguez. Va dirigir un 
laboratori on fabricava 
antibiòtics, cosmètics, 
dentífrics i el primer 
detergent líquid d'Espanya.

1776 | Neix Sophie Germain, 
matemàtica autodidacta,
que va contribuir a la teoria
de nombres, entre d'altres.
Va estudiar els ara coneguts 
com a nombres primers de 
Sophie Germain.

1887 | Neix la física Hedwig 
Kohn. Va treballar en la 
determinació quantitativa de la 
intensitat lluminosa. Les seves 
aportacions van contribuir al 
desenvolupament de l'espec-
troscòpia atòmica i molecular.

2021 | Mor l'historiador i 
hispanista Pierre Guichard. 
Figura clau de la historiografia 
medieval, va contribuir
a replantejar de manera 
decisiva els fonaments
de la història d'al-Àndalus.

1857 | Neix Dolors Aleu Riera, 
primera dona a obtenir un 
doctorat en Medicina a 
Espanya.

1992 | Es publica a la revista 
Nature el descobriment de
tres nous cranis a Atapuerca. 
Destaca l'excepcional 
conservació d'un d’ells,
el conegut com a Miguelón
en honor al ciclista Miguel 
Induráin.

1921 | Neix la matemàtica
i enginyera aeroespacial Mary 
Winston Jackson. Va treballar 
al Centre de Recerca de 
Langley de la NASA, on va 
ocupar diverses posicions: 
des de calculista a enginyera.

2021 | Mor Thomas Brock, 
microbiòleg especialitzat
en els microorganismes que 
viuen a altes temperatures. 
Va escriure el llibre de text
de microbiologia més utilitzat 
del món.
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1968 | Neix l'investigador
en nutrició animal Kevin 
Shingfield. Especialista en 
bestiar lleter, destaca pels 
treballs sobre l'efecte de la 
dieta en el valor nutricional 
de la llet.

2003 | Finalitza el Projecte 
Genoma Humà per determinar 
la seqüència de parells de 
bases químiques que 
componen l'ADN humà:
3.000 milions de nucleòtids i 
uns 20.000 gens.

1887 | Neix el premi nobel 
Bernat Alberto Houssay.
Va descobrir el paper que 
exerceixen les hormones 
pituitàries en la regulació
de la quantitat de sucre
a la sang.

1935 | Neix l'arqueòleg i 
historiador de l'art Christian 
Ewert. Va investigar l'arquitec-
tura andalusina, amb estudis 
assenyalats que abasten des 
de Medina Azahara fins a 
l'Aljafería de Saragossa.

1782 | Es descobreix el tel·luri. 
Va ser trobat en minerals
d'or pel geòleg i químic 
Franz-Joseph Müller von 
Reichenstein, inspector en 
cap de mines a Transilvània 
(Romania).

1921 | Neix la bioquímica
Marie Maynard Daly.
Va estudiar els efectes sobre 
el cor i les artèries de factors 
com l'envelliment, el 
tabaquisme, la hipertensió
o el colesterol.

1874 | Neix el físic i premi 
nobel Johannes Stark.
Va descriure l'efecte
Doppler als raigs canals i el 
desdoblament de les línies 
espectrals quan la llum se 
sotmet a un camp elèctric 
intens.



1567 | Mor Michael Stifel,
frare i matemàtic descobridor 
dels logaritmes.

1896 | Neix Sheina Marshall, 
coneguda pel seu treball en 
biologia marina, especialment 
pels seus estudis sobre el 
plàncton.

1872 | Neix la micòloga 
Gertrude Simmons 
Burlingham. És molt 
coneguda per la seva obra 
sobre els gèneres de fongs 
Russula i Lactarius.

1904 | Neix la filòsofa i 
escriptora María Zambrano 
Alarcón. Va ser una de les 
figures cabdals del pensament 
espanyol del segle XX.

1858 | Neix el físic Max Planck. 
Va ser el fundador de la teoria 
quàntica i va rebre el Premi 
Nobel de Física el 1918.

1874 | Neix l'enginyer 
electrònic Guglielmo Marconi. 
Va presentar una patent de 
ràdio el 1904 i va rebre el 
Premi Nobel de Física per
la seva contribució a la 
telegrafia sense fil.

1913 | Neix la farmacèutica
i briòloga Creu Casas i Sicart. 
Va ser una botànica 
especialista en molses
i hepàtiques. A partir del 1937 
va exercir de farmacèutica, 
encara que sense perdre el 
contacte amb la botànica.

1970 | S'anuncia el descobriment 
de l'element 105, el dubni, en 
una reunió de l'American 
Physical Society.

1911 | Neix l'oncòloga i 
investigadora clínica Mildred 
Vera Peters. Va demostrar 
que molts pacients de la 
malaltia de Hodgkin 
–considerada aleshores 
incurable– podien curar-se 
amb radiació.

1852 | El metge i lexicògraf 
Peter Mark Roget publica la 
primera edició del Tesaure
de paraules i frases angleses.
Es tracta d'una recopilació de 
termes relacionats, com ara 
sinònims i antònims.

2013 | El neurobiòleg Ben 
Barres és nomenat membre 
de l'Acadèmia Nacional de 
Ciències als Estats Units i es 
converteix així en la primera 
persona trans a ocupar 
aquest lloc.

1855 | Neix la geòloga Catherine 
Alice Raisin. Va investigar al 
camp de la mineralogia i 
petrologia microscòpica.
Va estudiar el sílex, les 
serpentines i les espilites.

EVENTO DEL MES 

DESGRANANT CIÈNCIA
Desgranant Ciència és un acte de divulgació científica organitzat per l'Associació Parlant de 
Ciència. Els dies 28 i 29 d'abril d'aquest any se celebra la desena edició, una trobada a Granada on 
tenen lloc xerrades curtes sobre una gran varietat de temes. Però la cosa no es queda aquí: cada any 
es complementa amb concursos de divulgació a través de xarxes socials, espectacles, una fira del 
llibre i molt més.

https://granada.hablandodeciencia.com/

2014 | Investigadors de la 
Universitat de Cardiff 
aconsegueixen un gran 
progrés en el tractament de 
la leucèmia limfàtica crònica 
(LLC), la forma més comuna 
d'aquesta malaltia.

1887 | Neix Isabel Ovín Camps, 
primera dona llicenciada
en Química a Espanya. Es va 
especialitzar en educació
i va rebre la Creu d'Alfonso X 
el Sabio el 1954.
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1713 | Neix el matemàtic Alexis 
Clairaut. Els seus treballs van 
marcar un nou estil 
físic-matemàtic, en el que van 
progressar paralel.lament 
ambdues disciplines.

1896 | Neix la matrona 
Stanisława Leszczyńska.
Va estar reclosa al camp
de concentració d'Auschwitz,
on va assistir a les
presoneres en el naixement 
d'aproximadament
3.000 nadons.

1939 | The Lancet publica 
l'article «La micròglia», on Pío 
del Río Hortega descriu el 
descobriment d'aquestes 
cèl.lules. Va viure aquesta fita 
des de l'exili, fora d'Espanya.

868 | S'imprimeix a la Xina
el text budista conegut com
el Sutra del diamant, traduït
de l'idioma sànscrit.
Es considera el primer llibre 
imprès que ha arribat fins
a  l'actualitat.

2017 | Bryan Keith «Dexter» 
Holland, cantant i guitarrista 
de la banda de punk rock
The Offspring, rep el seu 
doctorat en Biologia 
Molecular gràcies a una tesi 
sobre la seqüència d'ARN
del VIH.

1914 | Neix la matemàtica
i astrònoma Antonia Ferrín 
Moreiras. Va ser la primera 
dona en defensar una tesi 
doctoral en astronomia a 
Espanya. Va fer estudis
sobre estels dobles.

1864 | El meteorit d'Orgueil 
cau a França. El seu estudi
ha resultat molt polèmic.
El mateix Louis Pasteur
el va examinar per buscar 
bacteris extraterrestres
al seu interior.

2022 | La química analítica 
Najat Aoun Saliba entra a 
formar part del Parlament
del Líban. Destaquen les 
seves investigacions sobre 
contaminació atmosfèrica i 
compostos cancerígens a les 
cigarretes electròniques.

2010 | Mor Fang Fang 
Kullander. És reconeguda
per les seves contribucions
a l'aqüicultura a la Xina y al 
coneixement de les aigües 
continentals de Myanmar.
Va fundar el projecte 
sino-europeu ECOCARP.

1903 | Neix l'arqueòloga i 
matemàtica Maria Reiche 
Neumann. Nacionalitzada 
peruana, va dedicar gran part 
de la seva vida a investigar
i promoure la conservació
de les línies de Nazca.

1960 | El físic Theodore 
Maiman fa funcionar amb
èxit el primer làser.
Per construir-lo, va utilitzar
un robí rosa.

1946 | Es promulga la llei
que crea l'Institut Nacional 
d'Investigació Agrària
(INRA, França). Serà el més 
destacat d'Europa en la seva 
àrea i s'orientarà a aconseguir 
una agricultura i ramaderia 
més competitives i 
sostenibles.

1958 | Neix Muffy Calder, 
professora coneguda pel
seu treball en el disseny de 
software complex pel seu
ús en sistemes biomèdics.

1865 | La inventora Fermina 
Orduña rep la patent d'un 
sistema per transportar 
burres, vaques i cabres. 
Aquest sistema assegurava
la distribució ràpida de llet 
fresca a domicili, especialment 
a persones malaltes.

1514 | Maciej de Miechów
fa l'inventari de la seva 
biblioteca. Gràcies a això,
es confirma que ja estava en 
circulació el Petit comentari, 
en el que Copèrnic exposa el 
seu model heliocèntric.

1924 | Neix el matemàtic 
Isadore Manuel Singer, 
conegut pel teorema 
d'Atiyah-Singer, que relaciona 
índex analítics i topològics 
d'operadors diferencials 
el·líptics sobre varietats 
compactes.

1880 | Neix Mónico Sánchez 
Moreno, l'enginyer pioner
de la radiologia i les 
telecomunicacions que va 
inventar el primer aparell
de rajos X portàtil, que 
començaria a utilitzar-se
en ambulàncies.

2003 | Mor la botànica 
Graziela Maciel Barroso.
Se la coneix com la Primera 
Dama de la Botànica al Brasil, 
en ser la primera dona en fer 
un curs de grau en aquella 
àrea del país.

1934 | Mor el filòleg i arabista 
Julián Ribera i Tarragó, pioner 
en l'estudi de la petjada 
andalusí dins de la cultura 
hispana. Va escriure obres 
essencials com Bibliòfils
i biblioteques a l'Espanya 
musulmana.

1958 | Neix la física i 
astronauta Ellen Ochoa. Va ser 
la primera dona d'origen hispà 
en viatjar a l'espai.

1834 | Neix la botànica 
Catherine Furbish. Durant
60 anys va recórrer l'estat de 
Maine (EE. UU.) per recol.lectar, 
classificar i il.lustrar la flora 
que trobava.
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1903 | Neix la matemàtica
i física Bertha Swirles 
Jeffreys. Va fer importants 
contribucions a la física 
quàntica. Juntament amb
el seu marit Harold, va 
escriure el llibre Methods of 
Mathematical Physics.

2021 | Detecten per primer
cop etanolamina a l 'espai.
Es tracta d'una molècula clau 
per l'origen de  la vida perquè 
conté quatre dels seus 
elements químics fonamentals: 
oxigen, nitrogen, hidrogen i 
carboni.

1934 | Santiago Ramón i Cajal 
finalitza l'escriptura d'El món 
vist als 80 anys. Les seves 
reflexions sobre la vellesa
i els seus consells per als qui 
prenen la carrera investigadora 
mostren gran vigència.

2002 | La nau de la NASA
Mars Odyssey detecta que 
existeix més gel sota la 
superfície de Mart del
que s'esperava.

1898 | Neix la dissenyadora
i científica social Marie 
Neurath. És coneguda per 
transformar dades o texts
en diagrames, fent combina-
cions entre la visualització de 
dades i la infografia.

2017 | Mor l'ecòloga i 
limnòloga pionera Maria Rosa 
Miracle. Va ser la primera 
dona catedràtica d'Ecologia
a Espanya i la primera 
presidenta de l'Associació 
Espanyola de Limnologia.

1884 | Neix l'estadístic 
Corrado Gini. Va inventar
el coeficient de Gini, una 
mesura de la desigualtat 
d'una distribució que es 
calcula com una proporció
de les àrees al diagrama de
la corba de Lorenz.

1958 | Neix Miguel López 
Alegría, primer astronauta 
nascut a Espanya.
Ha realitzat 10 caminades 
espacials.

1852 | Neix el microbiòleg 
Julius Richard Petri. 
Va inventar les plaques de 
Petri, que s'utilitzen a tots els 
laboratoris del món pel cultiu 
de microorganismes sobre 
medi sòlid.

1898 | Neix la metgessa 
Margaret Lin Xavier. Va ser
la primera dona tailandesa en 
obtenir un grau de Medicina. 
Va treballar en obstetrícia
i malalties sexuals.

EVENTO DEL MES 

GEOLODIA
El 2005, un grup de persones es va trobar a Terol per anar d’excursió i aprendre Geologia.
Des de llavors, altres províncies s’han anat sumant a la iniciativa, fins a arribar al que es coneix avui 
com Geolodia: una proposta de divulgació d’àmbit estatal, en la que es realitzen sortides de camp 
guiades per persones expertes en geologia, gratuïtes i obertes a tots els públics. Enguany tindrà lloc 
els 6 i 7 de maig a diversos indrets del país.

https://geolodia.es/
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2003 | La investigadora 
Margarita Salas llegeix el
seu discurs d'ingrés en la Reial 
Acadèmia Espanyola.
Va prendre possessió de la 
butaca «i» i es va convertir
en la primera científica a 
ingressar en aquesta institució.

1646 | Neix la filòsofa Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia. 
L'any 1678 es va convertir en 
la primera dona a rebre un 
doctorat en filosofia per una 
universitat (la de Pàdua).

1923 | Neix l'astrònoma Erika 
Böhm-Vitense. És coneguda 
pel seu treball sobre estrelles 
variables cefeides i 
atmosferes estel·lars.

1909 | Neix la metgessa 
Virginia Apgar. Va crear el 
test Apgar, el mètode que 
usem avui dia per avaluar
la salut dels nounats.

1896 | Neix la matemàtica 
Eleanor Pairman. Va ensenyar 
matemàtiques a l'alumnat 
cec: va estudiar braille i va 
aprendre a realitzar 
diagrames i símbols amb la 
seva màquina de cosir i altres 
utensilis domèstics.

1961 | Mor el veterinari i biòleg 
Camille Guérin. Va desenvolu-
par, juntament amb Albert 
Calmette, la vacuna BCG 
contra la tuberculosi.

1911 | Neix la botànica
i micòloga Greta Barbara 
Stevenson. Va descriure més 
de cent noves espècies de 
l'ordre de fongs Agaricales.

1754 | El químic Joseph Black va 
descobrir el diòxid de carboni: 
el va denominar aire fix.

2014 | Mor la matemàtica María 
Josefa Wonenburger Planells, 
investigadora en la teoria de 
grups i en la teoria d'àlgebres 
de Lie. Va ser la primera dona 
espanyola a aconseguir una 
beca Fulbright.

1909 | Neix el biòleg Archie 
Fairley Carr. Tota un autoritat 
en tortugues marines,
va classificar 79 espècies
i subespècies i va estudiar
els seus costums migratoris, 
l'aparellament i els seus 
hàbits nutricionals.

1937 | Neix la inventora Emma 
Lilian Todd. Va aprendre mecà-
nica de manera autodidacta i 
va dissenyar el seu primer 
aeroplà en 1906. Va promoure 
l'interès popular per l'aviació a 
principis del segle XX.

1585 | Mor l'enginyer Juanelo 
Turriano. És famós per haver 
construït l'enginy que pujava 
l'aigua des del Tajo a Toledo. 
Encara es conserven alguns 
autòmats atribuïts a aquest 
inventor.

1667 | El metge Jean-Baptiste 
Denys i el cirurgià Paul 
Emmerez realitzen la primera 
transfusió de sang plenament 
documentada. Es va tractar 
d'una xenotransfusió d'un xai 
a un jove de 15 anys.

1983 | La física Sally Ride es 
converteix en la primera 
estatunidenca a anar a l'espai. 
Al costat de la seva parella, 
Tam O'Shaughnessy, va treballar 
per a potenciar les vocacions 
científiques entre les nenes.

1910 | L'enginyer i inventor 
Aurel Vlaicu realitza el seu 
primer vol amb la màquina 
Vlaicu I. Es considera un dels 
pioners de l'aviació mundial.

1851 | Neix l'inventor
i empresari Angelo Moriondo. 
És conegut per haver patentat 
la que es considera com la 
primera màquina moderna
de cafè exprés.

2022 | El grup de recerca de 
Neuroingeniería Biomèdica 
de la Universitat Miguel 
Hernández estrena una obra 
musical basada en registres 
electrofisiològics d'una 
persona cega.

1858 | L'astrònom Giovanni 
Battista Donati descobreix el 
cometa que porta el seu nom: 
el cometa de Donati.
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1960 | Neix la neurocientífica 
Juana Gallar. Estudia com 
sentim dolor en els ulls i com 
els afecta la temperatura, la 
medicació i la cirurgia, per 
ajudar, entre altres, a les 
persones amb ull sec.

2022 | La investigadora Elena 
García Armada rep el Premi 
Popular a l'Inventor Europeu 
pel seu exoesquelet que 
permet que nenes i nens amb 
paràlisi puguin caminar durant 
la rehabilitació.

2017 | El dron Mini Kafon rep
el premi Dron Hero Europe.
Els germans afganesos 
Mahmud i Massoud Hassani
el van dissenyar per a la 
cerca, detecció i detonació
a distància de mines 
terrestres.

1889 | Neix l'enginyera 
mecànica Verena Holmes.
Va promoure la participació 
de les dones en l'enginyeria i, 
actualment, el seu aniversari 
coincideix amb el
Dia Internacional de la Dona
en l'Enginyeria.

1956 | Neix l'epidemiòloga 
Abla Mehio Sibai.
És reconeguda pel seu treball 
pioner per aconseguir un 
envelliment saludable en 
persones amb baixos 
ingressos i pel seu impacte 
en polítiques de salut pública.

1997 | Mor l'investigador
i biòleg marí Jacques 
Cousteau. Va ser un gran 
divulgador, amb més de 100 
documentals i pel·lícules que 
promouen la conservació
del medi marí.

1931 | Neix la química 
inorgànica Mary L. Good.
Es va dedicar a la recerca 
industrial i va contribuir a la 
comprensió de com els 
catalitzadors acceleren les 
reaccions químiques.

1909 | Neix la botànica i gene-
tista Harriet Baldwin Creighton. 
Va treballar en el camp de la 
citogenètica del blat de moro 
amb Barbara McClintock.

1876 | Neix la infermera
Clara Louise Maass. Va ser 
voluntària en els estudis que 
van descobrir com es 
contagia la febre groga i, de 
fet, va morir a conseqüència 
d'ells. Això els va posar fi.

1917 | Neix la metgessa
i epidemiòloga Selma 
Kaderman Dritz. Va exercir
un paper instrumental en el 
seguiment de la nova malaltia 
del VIH.

2012 | El Centre de Ciències
de Kabul va anunciar que 
Khalilullah Yaqubi, un 
estudiant de secundària, 
havia descobert una fórmula 
matemàtica que pot 
utilitzar-se per a resoldre 
equacions quadràtiques de 
segon grau amb una incògnita.

2011 | Mor la historiadora
Maria Lúcia Mott. Destaquen 
les seves recerques en 
història de la salut i a més
és pionera dels estudis de 
gènere al Brasil.

EVENTO DEL MES 

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
El 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Neix amb la finalitat de sensibilitzar
la població sobre la importància de cuidar el planeta i els nostres ecosistemes. Durant el mes de
juny tenen lloc iniciatives d'educació i activisme ecologista a nivell internacional per conscienciar 
sobre les conseqüències de la crisi climàtica i la necessitat d’enfrontar-s’hi amb una perspectiva
de justícia ambiental.

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

27 2826 3029 21

20 2119 2322 2524Comença
l’estiu

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


2018 | Es funda la Societat 
Ibèrica d'Ecologia (SIBECOL). 
Agrupa totes les persones 
dedicades a la ciència de 
l'ecologia, ja sigui teòrica, 
terrestre, marina o d'aigües 
continentals.

1826 | El químic Antoine-
Jerome Balard anuncia el 
descobriment del brom 
(número atòmic 35).

965 | Neix el físic Alhacén. 
Considerat creador del 
mètode científic, va escriure 
el revolucionari Llibre 
d'Òptica, amb grans avenços 
sobre la llum, el color i el 
funcionament de l'ull humà.

1951 | Neix Yves Chillard.
Va desenvolupar la seva 
carrera a l'Institut Nacional 
d'Investigació Agrària de 
França (INRA) y és reconegut 
pels seus estudis sobre 
metabolisme lipídic en 
bestiar lleter. 

1849 | Neix l'advocat i 
matemàtic Alfred Kempe.
Va escriure sobre la solució 
d'equacions a partir de 
mitjans mecànics i una 
famosa memòria sobre 
mecanismes titulada Com 
traçar una línia recta.

1921 | Neix Joaquina 
Albarracín. Va realitzar 
estudis innovadors sobre el 
vestir i els guarniments de
les dones del nord del Marroc,
en relació a les musulmanes
i morisques de la península 
ibèrica a l'Edat Mitja
i Moderna. 

1943 | Emile Gagnan
i Jacques Cousteau patenten 
l'escafandra autònoma 
moderna. Incloïa una 
revolucionària vàlvula per 
regular el flux del gas 
respirat.

1939 | Neix Zemaryalai Tarzi, 
arqueòleg i director de les 
excavacions de Bamiyán i 
Hadda. Va protagonitzar el 
documental The Giant Buddhas, 
sobre la destrucció dels Budes 
de Bamiyán pels talibans. 

1953 | Neix la científica 
conservacionista i ecologista 
Georgina Mace. Va desenvolu-
par els criteris per incloure 
espècies amenaçades a la 
Llista Vermella de la Unió 
Internacional per a la 
Conservació de la Natura.

1888 | Neix la química
Mary Lura Sherrill. Va ser 
reconeguda pels seus èxits 
en la investigació química, en 
particular per la síntesi de 
components antimalàrics.

1908 | El físic Heike Kamerlingh 
Onnes produeix heli líquid 
refredant el gas fins a 0,9 
kelvin. Va rebre el premi 
Nobel de Física al 1913 pels 
seus estudis sobre la matèria 
a baixes temperatures.

1969 | David Bowie publica  
«Space Oddity», una cançó 
sobre la sensació de flotar a 
l'espai. Nou dies més tard, la 
BBC va fer servir la cançó a la 
cobertura de l'allunament de 
l'Apolo 11.

2010 | S'inaugura el Museu de 
l'Evolució Humana, a Burgos. 
Constitueix un referent 
internacional en relació al 
procés evolutiu humà, en els 
seus vessants ecològics, 
biològics i culturals.

1888 | Neix el físic i matemàtic 
Alexander Friedmann.
Va proposar una teoria 
pionera sobre l'expansió de 
l'univers governada per un 
conjunt d'equacions que va 
desenvolupar: les equacions 
de Friedmann.

1898 | Neix la física i 
matemàtica Mary Taylor Slow. 
Va ser la primera dona en 
treballar en la teoria de 
propagació d'ones de ràdio.

1868 | Neix l'astrònoma 
Henrietta Swan Leavitt. Va 
estudiar les estrelles variables 
cefeides a l'Observatori del 
Harvard College.
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1967 | Mor la doctora Janet 
Lane-Claypon. Va ser una
de les fundadores de la 
epidemiologia i va ser
pionera en la utilització dels 
anomenats estudis de cohorts 
i estudis cas-control. 

1947 | Neix el guitarrista i 
astrofísic Brian May. Conegut 
per ser membre de la banda 
Queen, va realitzar la seva 
tesi doctoral en astrofísica
a partir d'observacions 
recollides a l'observatori
del Teide.

1873 | Neix l'inventor Alberto 
Santos Dumont. Va dissenyar 
i construir dirigibles i avions. 
Va ser una de les persones 
que més va contribuir al 
desenvolupament primerenc 
de l'aviació.

1620 | Neix Jean-Felix Picard, 
fundador de la geodèsia. Va 
ser pioner al mesurar un arc 
d'un grau del meridià terrestre 
a través de la triangulació, 
fent servir instruments 
provistos de lents astronòmi-
ques amb retícula.

1904 | Neix la bioquímica
i historiadora de la ciència
Lu Gwei-djen. Experta en
la història de la ciència i la 
tecnologia a la Xina,
va ser també metgessa
especialitzada en nutrició. 

1995 | Els astrònoms Alan Hale 
i Thomas Bopp descobreixen, 
quasi simultàniament, el 
cometa Hale-Bopp

1898 | Marie i Pierre Curie 
descobreixen un nou
element químic: el poloni.
El seu nombre atòmic és 84.

2013 | Implanten amb èxit 
falsos records al cervell de 
rates. Aquest descobriment 
millora la comprensió  de la 
memòria humana. 

1999 | Es construeix la Fundació 
Atapuerca. Els seus objectius 
son donar suport a l'equip 
d'investigació d'Atapuerca 
mitjançant campanyes 
d'excavacions, millorar l'entorn 
i fer difusió de les restes 
arqueològiques trobades i les 
investigacions sobre elles. 

1848 | Neix el físic Loránd 
Eötvös. El seu treball es va 
centrar en la gravitació i 
l'estudi de la tensió superficial 
dels líquids.

1851 | El fotògraf Johann 
Julius Friedrich Berkowski va 
ser el primer d'obtenir un 
daguerrotip de la corona de 
llum en un eclipse solar total.

1919 | Neix la bioquímica 
Patricia Hannah Clarke.
El seu principal camp de 
recerca va ser la producció
i el metabolisme dels enzims 
bacterians.

1920 | Neix la geòloga Marie 
Tharp. Va demostrar 
l'existència de la dorsal 
mesoatlàntica que va permetre 
el canvi de la hipòtesi de la 
Terra en expansió cap a les 
teories de tectònica de 
plaques i deriva continental.

1914 | Neix la farmacòloga 
Frances Oldham Kelsey. 
Supervisora de la Food and 
Drug Administration dels Estats 
Units, es va negar a autoritzar 
la venda de la talidomida al seu 
país, ja que dubtava sobre la 
seva seguretat. 

1934 | Neix la genetista Julia 
Gwynaeth Bodmer. Va estudiar 
els antígens leucocitaris 
humans (HLA, en anglès),
un sistema de marcadors 
genètics. Va ser experta en 
serologia i definició genètica 
del sistema HLA.

EVENTO DEL MES 

#CIENCIAENMEMES
La Delegació del CSIC a Catalunya proposa la manera més divertida de divulgar: creant memes.
Cada estiu convoca el concurs Ciència en Memes a través de Twitter, on persones de totes les
edats posen en marxa la seva creativitat i sentit de l’humor per comunicar ciència. D’aquesta 
manera, l’etiqueta #CienciaenMemes omple les xarxes d’imatges editades, amb «dubtosa»
qualitat artística i gran contingut divulgatiu.

https://twitter.com/hashtag/CienciaenMemes?src=hashtag_click
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1773 | Neix el matemàtic
Louis Benjamin Francoeur.
El seu curs d'àlgebra a la 
Faculté des Sciences de París 
incorporava lliçons sobre 
geodèsia i càlcul de 
probabilitats.

1933 | Neix la politòloga Elinor 
Ostrom. Va ser premiada amb 
el Nobel juntament amb
Oliver Williamson per les 
seves teories sobre el paper 
de les empreses en la 
resolució de conflictes i com 
a estructures de govern.

1952 | Mor Sameera Moussa,
la primera física nuclear 
d'Egipte. Va treballar per
fer accessible a tothom l'ús 
mèdic de la tecnologia 
nuclear i l'ús pacífic de 
l'energia atòmica.

1937 | Neix la química Edda 
Adler. Va estudiar els factors 
i mecanismes que regulen 
l'alliberament de neurotrans-
missors, així com el rol dels 
endocannabinoides a la 
fisiopatologia cardiovascular.

1883 | Neix l'agrònoma
i fisiòloga vegetal Winifred 
Elsie Brenchle. Va millorar
la tècnica de cultius 
hidropònics i es va acostar
a descobrir el paper del coure
i el zinc en la nutrició de
les plantes.

1942 | L'enginyer i actriu
Hedy Lamarr i el pianista 
George Antheil patenten el 
seu sistema de comunicació 
encriptada. Constitueix una 
de les bases per al desenvo-
lupament del wifi.

1865 | Joseph Lister es 
converteix en el primer 
cirurgià a fer servir desinfec-
tant durant una operació.

1642 | Christiaan Huygens 
descobreix la capa de gel
del pol sud de Mart.

1871 | Neix la biòloga i 
limnòloga Rina Monti. Experta 
en histologia i anatomia 
comparativa, va desenvolupar 
l'escola italiana de limnologia. 
Va ser la primera catedràtica 
al Regne d'Itàlia.

1911 | Neix la pionera en 
programació Klára Dán Von 
Neumann. Va escriure el codi 
usat a la màquina MANIAC I, 
desenvolupada pel matemàtic 
John von Neumann i 
l'enginyer Julian Bigelow.

1888 | Neix el matemàtic
Julio Rey Pastor.
Se'l considera un dels
grans renovadors de les 
matemàtiques al món de 
parla hispana.

1863 | Neix l'enginyer naval
i matemàtic Aleksey Krylov.
Va publicar uns 300 treballs 
sobre la construcció de 
vaixells, el magnetisme, 
l'artilleria, les matemàtiques, 
l'astronomia o la geodèsia.

2018 | Es publica el genoma 
del blat fariner. La seva gran 
complexitat va requerir la 
col·laboració de 73 instituts 
de recerca de 20 països, 
entre els quals l'INRA,
el CNRS (França) i el CSIC 
(Espanya).

1942 | Els químics nuclears 
Burris Cunningham i Louis 
Werner aïllen un microgram
de plutoni. Va ser la primera 
quantitat visible a l'ull humà, 
cosa que va permetre estudiar 
algunes de les seves 
propietats.

1874 | Neix el micòleg i 
botànic Arthur Henry 
Reginald Buller. Va ser un 
reconegut estudiós del regne 
Fungi i del rovell del blat.

2013 | Mor l'arabista i 
hispanista Mahmud Ali Makki. 
Va crear el Departament de 
Llengua i Literatura 
Espanyoles de la Universitat 
del Caire. Entre altres 
guardons, va rebre l'Ordre 
d'Alfonso X el Sabio.

1893 | Neix la cristal·lògrafa 
Isabel Ellie Knaggs.
Va establir que els àtoms
de carboni adopten una 
geometria en forma 
tetraèdrica quan formen 
compostos amb altres àtoms.

1890 | Neix l'astrònoma 
Martha Betz Shapley, 
coneguda per la seva 
investigació sobre estrelles 
binàries eclipsants.

1917 | L'inventor Lucien Lévy 
sol·licita la patent per al 
principi superheterodí.
Serà tan rellevant que la 
pràctica totalitat dels 
receptors de ràdio AM 
utilitzaran el sistema heterodí.

1945 | Mor Blas Cabrera, 
considerat un dels pares de
la física espanyola i un 
referent en el camp del 
magnetisme.

AGOST                                                                                                        2023

8 97 1110 1312

131    4 652  3

15 1614 1817 2019

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg



1789 | Neix Augustin Louis 
Cauchy, un dels pioners de 
l'anàlisi matemàtica.

1917 | Neix l'endocrinòloga 
Estelle Rosemary Ramey.
Va refutar el cirurgià Edgar 
Berman, que va afirmar que 
les dones no podien ocupar 
alts càrrecs públics pels 
«desagradables desequilibris 
hormonals».

2021 | Part de l'Equip de 
Robòtica de Noies Afganeses 
arriba a Mèxic fugint dels 
talibans. Són conegudes per 
desenvolupar un prototip de 
respirador de baix cost 
durant la pandèmia per 
COVID-19.

1609 | Galileu Galilei presenta 
el primer telescopi astronòmic 
registrat davant el Senat de 
Venècia.

1892 | Neix la criptoanalista 
Elizebeth Smith Friedman.
Va lluitar contra el contraban 
i el narcotràfic i va desxifrar 
missatges d'espies nazis que 
promovien aixecaments 
feixistes a Amèrica del Sud.

1923 | Neix la genetista
i conservacionista Liane 
Russell. Va estudiar la 
genètica dels mamífers per 
comprendre la determinació 
del sexe i els efectes de la 
radiació, les drogues i els 
combustibles.

1860 | Neix Blanca Català d'Ocón 
i Gayolá. És considerada la 
primera botànica espanyola.
Els seus herbaris, dels quals 
encara se'n conserven dos, van 
incloure espècies desconegu-
des en el moment.

1982 | El meitneri és 
sintetitzat per primera 
vegada per un equip de 
recerca liderat per Peter 
Armbruster i Gottfried 
Münzenberg. Rep el seu nom 
en homenatge a Lise Meitner.

1884 | Neix el físic i químic 
Theodor Svedberg. Va 
desenvolupar la tècnica 
d'ultracentrifugació analítica
i va demostrar-ne la utilitat en 
la distinció de proteïnes pures.

1842 | Neix la metgessa
i escriptora Mary Corinna 
Putnam. Advocava per 
ampliar les oportunitats 
educatives de les dones,
que havien de rebre la 
mateixa formació i pràctica 
clínica que els homes.

1789 | William Herschel 
descobreix Encèlad, un 
satèl·lit de Saturn. A més 
d'astrònom, Herschel va ser 
músic i va compondre obres 
per a teclat, violí, oboè
i orquestra.

ESDEVENIMENT DEL MES 

CIÈNCIA A LA FRESCA
Durant els mesos més calorosos de l'any, la Fundació Descubre porta una proposta molt refrescant: 
activitats científiques per tota Andalusia. Sessions de cinema a l'aire lliure, observacions
astronòmiques, exposicions, cafès amb investigadores… Tot això per assegurar-se que els mesos 
d'estiu siguin entretinguts i fresquets. Els tallers estan destinats a tota mena de públics (des de 
primària fins a l’edat adulta) i prioritzen apropar la ciència a petits municipis de la regió.

https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito/
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1897 | Neix la física Elisabeth 
Karamichailova, una de les 
dones pioneres a la física 
nuclear de principis del segle 
XX; va cooperar amb Marietta 
Blau a l'estudi del poloni.

973 | Neix el matemàtic
i astrònom Al-Biruni.
Va calcular el radi de l'esfera 
terrestre amb un marge 
d'error de només 17 km, un 
nivell d'aproximació que no
es repetiria fins al segle XVI.

1877 | Neix el químic Frederick 
Soddy. Va rebre el Premi 
Nobel de Química pels seus 
estudis de les substàncies 
radioactives i les seves 
investigacions sobre l'origen i 
la naturalesa dels isòtops. 

1829 | Neix la metgessa 
pionera Marie Zakrzewska. 
Juntament amb Elizabeth
i Emily Blackwell, va fundar
una escola d'infermeria per a 
dones, de la qual va ser 
superintendent.

1829 | Neix August Kekulé.
Va ser un dels fundadors de
la teoria estructural de la 
química, basada en la 
tetravalència de l'àtom de 
carboni i en el concepte 
d'enllaç químic. 

1987 | Mor la ictiòloga Margaret 
M. Smith. Juntament amb el 
seu marit, va descobrir 370 
espècies de peixos. A més a 
més, és considerada una de 
les il·lustradores naturalistes 
més importants del món. 

1916 | Neix la geòloga Dorothy 
Jung Echols. Va treballar a la 
indústria del petroli al projecte 
Deep Sea Drilling. Es va espe-
cialitzar en els microfòssils 
(micropaleontologia). 

1907 | Neix la geòloga
i especialista en corals 
Dorothy Hill. Va ser la primera 
dona professora a una 
universitat australiana, així 
com la primera dona que va 
presidir l'Australian Academy 
of Science. 

1913 | Neix la química Carmen 
Herrero Ayllón. A més de ser 
investigadora i professora de 
química, va participar en un 
projecte de laboratori 
pedagògic de formació del 
professorat a tots els camps. 

2019 | Mor Montserrat Soliva 
Torrentó. Va ser especialista 
en compostatge i en l'ús de 
residus orgànics per 
preservar el medi ambient, 
protegir el sòl i incrementar 
la productivitat agrària. 

1847 | Neix l'astrònoma Mary 
Watson Whitney. Va aprendre 
de Maria Mitchell i, durant 
vint-i-dos anys, va ser la 
responsable del Vassar 
Observatory. Es van publicar 
102 articles científics sota la 
seva direcció. 

1921 | Neix l'escriptor de 
ciència-ficció Stanislaw Lem. 
Els seus llibres exploren el lloc 
de la humanitat a l'univers i les 
seves limitacions, incloent-hi 
els problemes de comunicació 
amb altres èssers. 

2016 | L'astrofísica Begoña 
Vila Costas és reconeguda 
amb la Exceptional Public 
Achievement Medal de la 
NASA pels seus assoliments 
excepcionals en el desenvo-
lupament del telescopi 
espacial James Webb. 

1888 | Neix l'agrònoma i 
bioquímica Michiyo 
Tsujimura. El 1929 va aïllar la 
catequina (un flavonoide)
i el 1930 va extreure el taní en 
forma de cristall del te verd. 

1934 | Juan de la Cierva 
efectua el primer vol en 
autogir sobre la ciutat de 
Madrid. 

1897 | Neix la botànica 
Katherine Warington. Va ser 
la primera persona a provar 
que el bor, en forma d'àcid 
bòric, és essencial per al 
creixement de les plantes. 

1145 | Neix el geògraf i literat 
Ibn Yubayr. El llibre on relata 
el seu pelegrinatge des de la 
península Ibèrica a la Meca és 
una valuosa font d'informació 
sobre el seu temps. 

SETEMBRE                                                                                                  2023

5 64 87 109

2928    1 3230  31

12 1311 1514 1716

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg



1977 | La Voyager 1 va prendre 
la primera fotografia de la 
Lluna i la Terra juntes a 
l'espai. 

1959 | Neix la bioquímica
Elisa Izaurralde. Va estudiar 
les proteïnes que exporten 
l'ARN missatger fora del nucli 
cèl·lular, els mecanismes
de repressió traslacional
i la decadència de l'ARN 
missatger. 

1923 | Mor el metge Fidel 
Pagés, pioner de l'anestèsia 
epidural. A causa de la seva 
primerenca mort i a què el 
seu treball no va ser traduÏt, 
els seus descobriments van 
ser desconeguts durant anys. 

1908 | Neix l'astrònoma Odette 
Bancilhon. Des de principis
de la dècada de 1930 va 
desenvolupar la seva carrera 
a l'Observatori d'Àrgel,
on va descobrir l'asteroide 
Cevenola (1333) el 1934. 

2013 | Mor la botànica i 
limnòloga Ruth M. Patrick. 
Especialista en diatomees, va 
ser pionera a utilitzar aquests 
organismes per a diagnosticar 
l'estat de salut dels 
ecosistemes d'aigua dolça. 

2013 | Escolten per primer
cop primats no humans 
xiuxiuejant. Es tractava de 
micos tití que, en veure's 
amenaçats, xiuxiuejaven
per evitar ser escoltats
per altres. 

2021 | A les 15:03 entra en 
erupció el volcà del Tajogaite 
(la Palma). L'equip de pilots 
de drons de l'IGME realitzarà 
un treball pioner per a la 
gestió de l'emergència 
volcànica i el seguiment
de l'erupció.

2008 | Mor l'arquitecta Rita 
Fernándex Queimadelos.
Va ocupar càrrecs fins 
aleshores mai exercits per 
una dona a Espanya, com el 
d'arquitecta municipal o 
arquitecta escolar provincial. 

2013 | L'Administració 
d'Aliments i Fàrmacs dels 
Estats Units (FDA) aprova el 
primer pàncrees artificial. 

1954 | Neix el paleoantropòleg 
Juan Luis Arsuaga,
codescobridor del crani num. 5 
de la Sima de los Huesos 
(conegut com a Miguelón).
Des del 2013 és director 
científic del Museu de 
l'Evolució Humana. 

1896 | Neix la biòloga marina 
Irene Bernasconi.
Especialitzada en la recerca 
d'Echinoderma, és coneguda 
pel seu treball a l'Antàrtic,
en particular a l'Antàrtida 
Argentina.

1958 | Uns obrers descobreixen 
a Camas (Sevilla) el tresor del 
Carambolo.
Es tracta d'una de les
troballes més importants 
lligades al món tartessi. 

1644 | Neix l'astrònom
Ole Rømer. Per influència
de Rømer, es va introduir
el calendari gregorià a 
Dinamarca l'any 1710. 

ESDEVENIMENT DEL MES 

NIT DELS INVESTIGADORS I INVESTIGADORES
Centenars de ciutats a tot Europa celebren el darrer divendres de setembre l’European Researcher’s 
Night (la Nit dels Investigadors i Investigadores). Està impulsada per la Comissió Europea per tal que 
el personal investigador mostri el seu treball al públic i es promogui d’aquesta manera una ciència 
accessible i pròxima. Així, en aquesta dotzena edició, la ciutadania gaudirà d’experiments, monòlegs, 
representacions teatrals i tallers. 

https://lanochedelosinvestigadores.es/ 
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2015 | Té lloc la primera 
emissió de Longitud de onda, 
un programa de Radio Clásica 
dedicat a la relació entre la 
ciència i la música.

1928 | Piedad de la Cierva 
Viudes ingressa com a
alumna a la Universidad de 
Murcia. Era l'única dona.
Va ser pionera a estudiar
el vidre òptic i va inventar
els maons refractaris de
pellofa d'arròs.

1890 | Neix el metge i radiòleg 
Alan L. Hart. Va ser pioner a 
l'aplicació de raigs X per 
diagnosticar la tuberculosi. 
Va realitzar la primera 
transició masculina 
transgènere documentada
als Estats Units.

1925 | Neix el paleoantropòleg 
Emiliano Aguirre. Va dirigir
les excavacions dels 
jaciments pleistocens
de la serra d'Atapuerca des 
del 1978 fins a la seva
jubilació el 1990.

1903 | Neix el físic Ernest 
Walton. Juntament amb
John Cockcroft, va construir 
un dels primers tipus 
d'accelerador de partícules, 
per la qual cosa van guanyar 
el premi Nobel.

1928 | Neix la psiquiatra
Lorna Wing. Porta el seu
nom la tríada de Wing, que
defineix els símptomes de
la síndrome d'Asperger.

2023 | Dia Internacional de la 
Podologia. El seu objectiu és 
crear consciència sobre la 
importància que la salut del 
peu té per a la salut en el
seu conjunt.

1745 | Ewald Georg von
Kleist construeix l'ampolla de 
Leyden, el primer mecanisme 
per emmagatzemar càrrega 
elèctrica.

1874 | Neix Kiyotsugu 
Hirayama. Va descobrir 
asteroides amb característi-
ques orbitals similars: 
semieix major, excentricitat
i inclinació. Es creu que les 
conegudes com a famílies 
Hirayama tenen un origen 
comú.

2013 | Un nou mètode de 
microscòpia permet observar 
estructures de fins a
80 nm dins d'una cèl·lula.

1731 | Neix Henry Cavendish, 
físic, químic i descobridor de 
l'hidrogen (número atòmic 1 a 
la taula periòdica).

1946 | Es funda l'Institut 
d'Endocrinologia C. I. Parhon 
(Bucarest). Constantin Ion 
Parhon va ser coautor,
amb Moise Goldstein, del 
considerat com a primer 
tractat d'endocrinologia 
mèdica del món.

1608 | Neix el físic Evangelista 
Torricelli. Es considera la 
primera persona a mesurar
la pressió atmosfèrica.

1803 | Es publica el decret en 
què s'incorpora Isabel Zendal 
Gómez a la Reial Expedició 
Filantròpica de la Vacuna.

1509 | Antonio de Nebrija rep 
la càtedra de Retòrica de la 
Universidad de Salamanca.
És un dels lingüistes més 
destacats de la llengua 
castellana. Va escriure la 
primera gramàtica d'aquesta 
llengua el 1492.
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2013 | El Curiosity va 
aconseguir una fita en el seu 
viatge a Mart en recórrer 1 
quilòmetre des del seu 
aterratge.

1963 | La gata Félicette es 
converteix en el primer felí
a viatjar a l'espai. Aquesta 
missió va ser tota una fita a
la carrera espacial de França.

1943 | Aïllen, a la Universitat
de Rutgers (EUA), el primer 
antibiòtic efectiu contra la 
tuberculosi: l'estreptomicina.

1906 | Lee De Forest anuncia 
el descobriment del tríode, 
que amplificava les ones
de so i controlava el volum.
Es tracta d'un antecessor de 
l'amplificador utilitzat a les 
guitarres elèctriques.

2016 | Winifred Mary Beard, 
experta a l'estudi de la 
civilització romana, rep el 
Premi Princesa d'Astúries.
La seva gran tasca divulgado-
ra ha permès acostar els 
clàssics al gran públic.

1981 | S'inaugura el tren d'alta 
velocitat París-Lió, el primer 
del seu tipus a Europa.

1720 | Neix l'escriptora
i anatomista Geneviève 
Charlotte Thiroux d'Arconville. 
Va realitzar nombrosos 
experiments sobre la 
putrefacció i conservació 
d'aliments, que va recopilar 
en un assaig el 1766.

1997 | L'equip investigador 
d'Atapuerca recull el
Premi Príncep d'Astúries
d'Investigació Científica i 
Tècnica. Es reconeix així 
l'extraordinari interès dels 
seus descobriments 
paleoantropològics.

1972 | Neix l'economista 
Esther Duflo. Va rebre el 
Premi Nobel d'Economia el 
2019 (amb Abhijit Banerjee
i Michael Kremer) pel seu 
enfocament experimental
per alleujar la pobresa global.

1874 | Neix el físic-químic 
Thomas Lowry. Va millorar
la teoria d'Arrhenius definint 
un àcid com una substància 
capaç de transferir protons i 
una base com una substància 
capaç d'acceptar-los.

925 | Possible data de 
defunció d'Abū Bakr 
Muhammad ibn Zakarīyā 
al-Rāzī (al-Razi). Va escriure 
l'enciclopèdia mèdica al-Hawi 
i se'l considera descobridor 
del querosè, de l'àcid sulfúric 
i de l'ús mèdic de l'etanol.

1982 | L'Administració 
d'Aliments i Medicaments
dels Estats Units (FDA) 
aprova la comercialització
del primer producte mèdic 
recombinant: un tipus 
d'insulina (Humulin).

2015 | Mor María Luisa Aguilar 
Hurtado, la primera 
astrònoma professional del 
Perú. Va promoure la cultura 
científica mitjançant la 
fundació del Seminari 
d´Astronomia i Astrofísica.

1938 | Neix la matemàtica 
Marina Evseevna Ratner. 
Especialista en teoria 
ergòdica, diversos teoremes 
d'aquesta branca porten
el seu nom.

2003 | Durant unes observa-
cions rutinàries, detecten
el planeta nan Eris.
Es va identificar el gener del 
2005 i va motivar que la Unió 
Astronòmica Internacional 
redefinís el terme planeta
el 2006.

2013 | Descobreixen la galàxia 
detectable més llunyana fins
a la data (z8_GND_5296).
És a 13.100 milions d'anys
llum de nosaltres.

ESDEVENIMENT DEL MES 

PERIÓDICO DE ATAPUERCA
El Periódico de Atapuerca és una publicació mensual feta per la Fundació Atapuerca.
Les seves pàgines estan plenes de contingut sobre els jaciments i les investigacions sobre
evolució humana. D'aquesta manera, l'Equip d'Investigació d'Atapuerca pot difondre els seus
darrers descobriments, que solen plantejar temes tan diversos com la maternitat a la prehistòria,
si els neandertals podien parlar o l'ús de cranis humans per a rituals des del Paleolític. A més, part
de les notícies està adaptada a una lectura fàcil, en un intent d'eliminar barreres de comprensió 
lectora i fer la divulgació científica accessible per al públic que la requereixi.

https://www.atapuerca.org/es/atapuerca/PeriodicoDeAtapuerca 
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1900 | Neix la ictiòloga 
Ethelwynn Trewavas.
És coneguda pel seu treball 
sobre les famílies Cichlidae
i Sciaenidae.

1950 | Neix el matemàtic
Amir Aczel. Va escriure sobre 
la història de la ciència i les 
matemàtiques. El seu llibre 
més conegut és L'últim 
teorema de Fermat.

1887 | L'inventor Emile 
Berliner patenta el gramòfon. 
Entre els seus èxits també hi 
ha el desenvolupament dels 
discos de vinil o el precursor 
del micròfon.

1934 | Neix l'astrofísic
i escriptor Carl Sagan.
Va realitzar una gran 
contribució a la promoció i 
popularització de la ciència.
És especialment coneguda
la seva sèrie Cosmos.

1869 | Neix l'historiador i 
arabista Andrés Giménez Soler. 
Les seves obres continuen
sent referents per a l'estudi
de la Granada nassarita.

1942 | Neix l'oncòleg Robert
A. Weinberg. Va descriure
el primer oncògen (Ras) i el 
primer gen supressor de 
tumors (Rb).

2015 | Un equip de l'Institut 
Tecnològic de Massachusetts 
(MIT), dels EUA, inventa un 
nou procés per dessalinitzar 
l'aigua mitjançant ones
de xoc.

2016 | L'IGME presenta al 
públic el major jaciment 
potencial de tel·luri del món, 
localitzat al sud-oest de les 
Canàries. Havien estudiat
les mineralitzacions de les 
muntanyes submarines de
les illes des del 2011.

1935 | Mor la metgessa Matilda 
Evans. Va defensar una millor 
atenció mèdica a les persones 
afroamericanes, en particular 
a nenes i nens.

1891 | Neix la geòloga Hedwig T. 
Kniker. Va estudiar el Cretaci
i el Terciari, així com els 
fusulínids del Pèrmic i la seva 
importància estratigràfica.

1830 | Neix l'arabista Emilio 
Lafuente Alcántara. El seu 
estudi Inscripcions àrabs de 
Granada inclou traduccions 
i interpretacions dels textos 
presents a les filigranes de 
l'Alhambra.

2004 | Es crea la Fundació 
Ørskov per donar suport a
la investigació de mètodes 
innovadors i sostenibles
per millorar la ramaderia
i la producció d'aliments.
Rendeix homenatge a 
l'investigador Bob Ørskov.

1901 | Neix la matemàtica Nina 
Karlovna Bari. És coneguda
pel seu treball en sèries 
trigonomètriques.

1917 | Neix la física Carolyn 
Beatrice Parker. Durant el 
període 1943-1947 va treballar 
al Projecte Dayton, la branca 
de recerca i desenvolupament 
de plutoni del Projecte 
Manhattan.

994 | Neix l'intel·lectual 
andalusí Ibn Hazm.
Va compondre 400 volums 
sobre genealogia, teologia, 
història, dret o medicina.
El collaret del colom, sobre 
l'amor i els amants, és la seva 
obra principal.

1815 | Neix el matemàtic 
George Boole. Es considera
el creador de la lògica 
matemàtica.

1906 | Neix la química farma-
cèutica Luz Oliveros-Belardo. 
Va extreure més de trenta 
nous olis essencials filipins, va 
estudiar les seves propietats 
químiques i va crear nous 
sabors, aromes i medicines.

1897 | Neix la botànica
Janaki Ammal. Va realitzar 
importants contribucions a la 
citogenètica i la geobotànica. 
El seu treball científic més 
notable tracta sobre la canya 
de sucre i l'albergínia.

1973 | Els investigadors 
Cohen, Chang, Boyer i Helling 
publiquen la primera 
construcció in vitro de 
plasmidis, una fita crucial
en la tecnologia de l'ADN 
recombinant.
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1889 | Neix l'astrònom Edwin 
Hubble. El telescopi espacial 
Hubble va rebre aquest nom 
en honor seu.

1859 | Neix la metgessa
i professora Cecilia Grierson.
Va ser la primera dona que
va obtenir el grau de Medicina 
a Argentina. Va fundar 
l'Associació Obstètrica 
Nacional i la Revista Obstétrica.

1898 | Neix la química Rachel 
Fuller Brown. Amb Elizabeth 
Lee Hazen, va crear el primer 
fungicida per a humans:
la nistatina, per a infeccions
del fong Candida albicans
y pels Cryptococcus.

1846 | Neix l'arqueòleg
i historiador Percy Gardner. 
Expert en numismàtica,
va demostrar com la història
i l'art d'un període es mostren
a través de les monedes.

1964 | Martin Cole i col·labora-
dors patenten un mètode 
biològic (enzimàtic) per 
preparar penicil·lines de 
forma més sostenible, evitant 
produir milers de tones de 
residus químics i estalviant 
energia.

1783 | L'aeronauta Louis-
Sebastien Lenormand realitza 
el primer experiment de 
paracaigudisme documentat.

1935 | La química Branca 
Edmée Marques de Sousa 
Torres defensa la seva tesi 
doctoral sobre el bari a la 
Universitat Sorbona. Els seus 
directors van ser Marie Curie
i André-Louis Debierne.

1660 | Es funda a Londres
la Royal Society, la societat 
científica més antiga del 
Regne Unit i una de les 
primeres d'Europa, dedicada 
a promoure l'excel·lència a
la ciència.

1893 | Neix la metgessa
i investigadora farmacèutica 
Maria Orosa i Ylagan. Es va 
especialitzar en tecnologia 
dels aliments i va desenvolupar 
productes com el soyalac i el 
darak.

1942 | Neix Maria Ángeles 
Durán, investigadora espanyola 
especialitzada en l'anàlisi del 
treball no remunerat i la seva 
relació amb l'estructura social
i econòmica.

1852 | Mor la matemàtica, 
informàtica i escriptora Ada 
Lovelace. Està considerada 
com  la primera programadora 
d'ordinadors del món.

ESDEVENIMENT DEL MES 

CIÈNCIA AL PARLAMENTO
El novembre del 2018, milers de persones i més de cent institucions van promoure el primer esdeveni-
ment de Ciència al Parlament. La idea es va gestar mesos abans a través de converses a Twitter, que 
es lamentaven de l’enorme desconnexió entre responsables polítics i científics. Així, va néixer una 
iniciativa ciutadana perquè la ciència sigui una font d'informació a l'hora de formular propostes 
polítiques. Des d'aleshores, el moviment ha crescut, ha arribat al Congrés dels Diputats, ha establert 
reunions entre persones de l'àmbit polític i de l'àmbit científic i ha promogut el naixement d'una oficina 
d'assessorament científic per al Parlament.

https://cienciaenelparlamento.org/   
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1842 | Neix l'entomòloga 
Margaretta Morris. Va descriure 
la cigala Magicicada cassinii
i va estudiar les mosques del 
blat, les llagostes i els fongs 
com a plagues botàniques.
La seva feina va millorar 
l'agricultura.

1973 | La nau Pioneer 10 vola 
prop de Júpiter i fotografia
la seva atmosfera i tres dels 
seus satèl·lits (Europa, 
Ganímedes i Cal·listo). Va ser 
la primera nau espacial a 
viatjar fora del sistema solar.

1909 | Neix la química Maria
de la Concepción Carnero 
Valenzuela. Juntament amb  
el bioquímic Fernando Calvet, 
va estudiar les dioxines, 
compostos químics que 
esdevenen contaminants 
ambientals persistents.

1823 | Neix el matemàtic
i lògic Leopold Kronecker. 
Estava persuadit que 
l'aritmètica i l'anàlisi s'han
de basar en nombres enters.

1919 | Neix la informàtica 
Kateryna Yushchenko.
Va treballar en teoria de
la probabilitat, llenguatges 
algorítmics i de programació. 
Va desenvolupar un llenguatge 
d'alt nivell per a programació, 
l'Address.

1931 | Neix la bioquímica
i biòloga ambiental Fawzia 
Fahim. És principalment 
coneguda pel seu treball
sobre els efectes antitumorals 
del verí de serp.

2017 | Un equip liderat per 
l'IGME i la Universitat d'Oxford 
descobreix una nova paparra 
(Cornupalpatum burmanicum) 
en una ploma de dinosaure. 
És la primera evidència 
directa del parasitisme.

1465 | El metge i comerciant 
Abd al-Basit al-Malati 
desembarca a Màlaga per 
ampliar els seus estudis de 
medicina a al-Ándalus. 
Escriurà sobre les seves 
experiències i percepcions
del territori andalusí.

1970 | La sonda Venera 7 entra 
a l'atmosfera de Venus i aterra 
a la superfície del planeta.

1843 | Neix Robert Koch.
Va descobrir els bacils de
la tuberculosi i del còlera.
Se'l considera el fundador
de la bacteriologia moderna.

1913 | Neix la matemàtica 
Emma Castelnuovo. 
Especialista en educació 
matemàtica, va fer un treball 
innovador en l'enfocament 
didàctic d'aquesta disciplina.

1916 | Neix la geòloga 
Concepción Bonet Muñoz.
Va crear el Departament de 
Fotogeologia a la Junta 
d'Energia Nuclear (actual 
CIEMAT) i va participar en el 
desenvolupament del Pla 
General de Carreteres 
d'Espanya.

1903 | Els mecànics i germans 
Orville i Wilbur Wright volen 
per primera vegada amb
el seu avió motoritzat.
Recorren una distància de
40 metres a 12 segons.

1878 | Neix la química Gertrud 
Woker. Va assenyalar la 
toxicitat de la gasolina
amb plom i va suggerir com 
produir combustible sense 
plom. Va estudiar els efectes 
dels gasos verinosos emprats 
durant la guerra.

1895 | Neix el matemàtic 
Elbert Frank Cox. Va ser el 
primer afroamericà a obtenir 
un doctorat en matemàtiques.

2010 | Els investigadors
de la Universidad de Sevilla 
Cristina Sánchez-Porro
i Antonio Ventosa publiquen 
el descobriment d'un nou 
microorganisme que creix
a les restes del RMS Titanic.

1950 | Isaac Asimov publica
Jo, Robot. Aquests relats es 
basen en les tres lleis de la 
robòtica, un codi moral per 
guiar la relació entre robots
i humans.
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1994 | Es descobreix la
cova de Chauvet (Ardèche, 
França). Conté algunes de
les pintures rupestres més 
antigues que es coneixen.

1890 | Neix el químic i inventor 
Jaroslav Heyrovský. Va rebre 
el Premi Nobel de Química
pel descobriment i desenvolu-
pament dels mètodes
polarogràfics d'anàlisi.

1922 | Neix la física i matemà-
tica Cécile DeWitt-Morette.
Va dirigir una expedició
a Mauritània amb el seu
marit per confirmar que la 
trajectòria de la llum es
corba segons la teoria de
la relativitat general.

1887 | Neix el matemàtic 
autodidacte Srinivāsa 
Aiyangār Rāmānujan.
La seva conjectura sobre la 
funció tau va obrir noves 
línies de recerca.

1912 | Neix la química
orgànica Anna Jane Harrison. 
Va estudiar el fum tòxic 
durant la Segona Guerra 
Mundial i va contribuir a la 
investigació sobre la llum 
ultraviolada.

2013 | La reina Isabel II
del Regne Unit exonera
el matemàtic Alan Turing 
(1912-1954) dels càrrecs 
d'«indecència pública» per 
tenir una relació homosexual. 
Turing és un dels precursors 
de la informàtica moderna.

2013 | Es llança a l'espai Gaia, 
el telescopi de l'Agència 
Espacial Europea (ESA,
a les sigles en anglès).

1990 | Mor l'enginyer agrònom 
Robert Jarrige. Els seus 
llibres sobre principis de 
nutrició i alimentació de 
remugants són grans 
referents per a la investigació 
i el treball de camp en 
aquestes àrees.

1903 | Neix la farmacòloga 
Edith Bülbring. Va investigar 
la fisiologia del múscul llis.

1895 | Wilhelm Röntgen
fa públic el descobriment
dels raigs X. No els va 
patentar perquè la societat 
pogués aprofitar-los de forma 
gratuïta. Tampoc va voler que 
portessin el seu nom.

1888 | Isaac Roberts 
fotografia la Gran Nebulosa 
d'Andromeda (anys després, 
Hubble demostrarà que és 
una galàxia).

1837 | Neix la historiadora
de la música Marie Lipsius, 
coneguda com la Mara.
Va publicar nombroses 
biografies de músics i va 
editar la correspondència
de Franz Liszt.

1975 | Descobreixen l'asteroide 
1975 YD. La Unió Astronòmica 
Internacional el va anomenar 
Anadiego en honor a Ana Teresa 
Diego, estudiant d'astronomia 
detinguda i assassinada durant 
la dictadura argentina iniciada 
el 1976.

2020 | Troben un dipòsit ritual 
amb dos cascs prehistòrics 
de bronze en una gruta de 
Cueves (Astúries). Tot i que 
aquests cascos estan molt 
representats en imatges 
artístiques, són molt rars
de trobar.

ESDEVENIMENT DEL MES 

ANY INTERNACIONAL DEL MILL
L'Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat l'any 2023 l'Any Internacional del Mill.
Davant les desigualtats estructurals que pateix la població mundial i mentre es redueix aquesta 
bretxa amb mesures polítiques, el Programa Mundial d'Aliments promou la collita d'aquest cereal
als països amb índex més alt de pobresa i entorns climàtics adversos. S'ha triat el mill pels beneficis 
nutricionals del gra i la capacitat del conreu per resistir altes temperatures i sequeres, així com per
la seva diversitat genètica i capacitat d'adaptació a diversos entorns. És una mesura més per fer front 
a la desigualtat economicosocial-ambiental i a la crisi climàtica, així com per promoure la seguretat 
alimentària.

https://www.un.org/en/observances/international-years 
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Imatge de portada:NASA’s Webb Takes Star-Filled Portrait of Pillars of Creation. https://webbtelescope.org Coordinador: Pablo G. Toral                                                                           Disseny i il·lustracions: Belén Ballesteros

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

A més de la col·laboració de:

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

http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
https://webbtelescope.org

