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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

La ciència,
cosa de dones

Joan Planellas

ecentment, l’Associació ons històriques. Excepcions, però ni nim al mateix nivell que els homes. En
de Dones Investigadores de bon tros per falta de capacitat, si- la mesura que s’incorporin més dones
i Tecnòlogues ha posat en nó per manca de vocacions, d’oportu- a la recerca, s’avançarà més. Perquè hi
marxa la iniciativa #No- nitats i de reconeixement dels seus ha qualitats intel·lectuals i creatives
MoreMatildas per aug- èxits. Per sort, rere Curie n’han vin- més femenines que suposen un valor
mentar les referències a dones cientí- gut moltes més. Les coses estan can- afegit per a la ciència, concebuda cada
fiques en els llibres de text escolars i viant. Només cal pensar en algunes cop més com una tasca d’equip.
A l’ARA hem conversat amb tres indespertar així vocacions científiques importants descobertes recents: el
en les noies. Què hauria passat si Eins- primer sistema de comunicacions vestigadores joves, l’astrofísica Mariotein hagués sigut una dona? Segura- sense fil, a càrrec de Hedy Lamarr; el na Badenas, la biòloga Carla Conejo i
ment el seu cognom no ens sonaria. Els primer e-book de la història, per Án- l’analista de dades i experta en compumèrits dels seus estudis se’ls hauria gela Ruiz Robles, o el primer tracta- tació i matemàtiques Anna Bach. Totes
tres tenien clara la vocació ciendut un home. És el que es
entífica des de petites i no senconeix com a efecte Matilda,
La ciència ja és femenina, i cada cop ten que el fet de ser dona les
dit així en honor a Matilda
hagi limitat. Són la prova del
Joslyn Gage, activista dels
ho serà més; cal seguir avançant
canvi. Però també reconeixen
drets de les dones. La ciència
en la igualat de condicions
que el que va impulsar la seva
durant segles va fer-se al maropció professional va ser
ge de les dones o usurpant els
seus avenços. La inèrcia masculina és ment contra la leucèmia, obra de la l’existència de referents femenins. I
per a les tres també va resultar crucial
forta i segueix reproduint una discri- farmacòloga Gertrude Elion.
El Barcelona Institute of Science poder participar en el programa Joves
minació i una certa invisibilitat. Persisteix, ni que sigui subliminarment, el and Technology (BIST), integrat per i Ciència de la Fundació Catalunya La
prejudici massa arrelat que la recerca set dels centres de recerca catalans més Pedrera, una empenta decisiva. D’amés una feina d’homes. Per corregir-ho, importants, compta amb un 41% de do- bició no els en falta. Badenas aspira a
el 2015 es va instaurar el Dia Interna- nes en posicions d’investigador sènior anar a Mart, i ja ha fet els primers pascional de les Dones i les Nenes en la Ci- però només un 15% són líders de grup. sos per fer realitat el seu somni, tot i que
ència, que se celebra cada 11 de febrer. Queda, doncs, camí per fer, no només a el món astrofísic continuï sent molt
Les poques dones que amb penes l’hora de despertar la curiositat cien- masculí. Elles estan trencant falsos esi treballs han sobresortit en aquest tífica en les noies, sinó també de tirar tereotips. La ciència ja és, i cada cop seterreny, com la pionera i doble pre- endavant carreres i de donar-los el pro- rà, més femenina. Cal seguir avançant
mi Nobel Maire Curie, són excepci- tagonisme que es mereixen, com a mí- en la igualtat de condicions.
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I TAMBÉ A L’ARA.CAT

L’arquebisbe de Tarragona,
Joan Planellas, ha esmenat el
seu antecessor Martínez Sistach i
ha decidit portar a la Fiscalia i al
Vaticà el presumpte cas d’abusos
sexuals comès pel capellà Manuel
Fuentes. Segons els testimonis,
Fuentes hauria comès diversos
abusos a joves fa 20 anys aprofitant
la seva relació amb les famílies. P. 20

Cinta Pascual
La presidenta de l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials és una de les firmants de
l’acord amb els sindicats del primer
conveni català d’atenció a la gent
gran, amb un augment salarial del
12% fins al 2023 als centres públics
i concertats. En aquests últims els
que tinguin almenys el 60% de places públiques i sempre que la Generalitat apugi les tarifes un 10%. P. 18

NO T’HO POTS PERDRE

01
Seguiu a l’Ara Mateix tota la
informació sobre l’últim dia de
campanya de les eleccions del
14 de febrer
02
Recupereu les imatges de
l’assalt al Capitoli que han fet
públiques els demòcrates
03
Consulteu la previsió
meteorològica de Miquel
Bernis per saber quin temps
farà aquest diumenge

Manel Mendoza
Històries dels debats de
les eleccions catalanes

Els yazidites enterren els
familiars 7 anys després

Dels duels Pujol-Obiols als MaragallMas, els debats electorals a TV3 han
marcat les diferents campanyes catalanes. A Política repassem els seus millors
moments. P. 12

El 2014 l’Estat Islàmic va massacrar
10.000 membres de la comunitat yazidita al nord de l’Iraq. Set anys després del
genocidi, els familiars han pogut començar a enterrar les víctimes. P. 17

El responsable de la unitat
d’insuficiència placentària de
l’Hospital de la Vall d’Hebron va explicar ahir l’algoritme que han desenvolupat per calcular el risc de
complicacions dels fetus amb problemes de creixement. Així poden
anticipar amb què es trobaran i evitar que el nadó tingui problemes de
salut més greus. P. 19

