
“L'univers està esperant a que 
el canviïs”

Animem la incorporació femenina a la 
ciència i tecnologia a Espanya

Programa de Jornada 

Segueix el moviement #STEMfemenino

9:00   Benvinguda 

9:30   Xerrada amb Elisabeth Engel
Directora del grup de recerca Biomaterial for Regenerative Therapies del 
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 
• Ingeniería Biomédica: revolucionando la ingeniería del futuro

• Bacteris transformats: biomedicina amb transgènics

13:00   El teu talent ens està esperant! 
            Taller d'emprenedoria per al Concurs Nacional 

14:00   Acomiadament

al Parc Científic de Barcelona 

22 Octubre 

10:30 Visita guiada a l'exposició

11:00  Break

11:30  Taller científic. Posa't la bata! 

• "Mujeres que cambiaron el mundo"



“L'univers està esperant a que 
el canviïs”

Animem la incorporació femenina a la 
ciència i tecnologia a Espanya

Programa de Jornada 

Segueix el moviment #STEMfemenino

9:00   Benvinguda 

9:30   Xerrada amb Núria López-Bigas
Investigadora ICREA a l'IRB Barcelona i Cap del grup de Genòmica 
Biomèdica. 

• Bioinformàtica contra el càncer

• Bacteris transformats: biomedicina amb transgènics

13:00   El teu talent ens està esperant! 
            Taller d'emprenedoria per al Concurs Nacional 

14:00   Acomiadament

al Parc Científic de Barcelona 

23 Octubre 

10:30 Visita guiada a l'exposició

11:00  Break

11:30  Taller científic. Posa't la bata! 

• "Mujeres que cambiaron el mundo"



“L'univers està esperant a que 
el canviïs”

Animem la incorporaciónfemenina a la 
ciència i tecnologíi a Espanya

Programa de Jornada 

Segueix el moviment #STEMfemenino

9:00   Benvinguda 

9:30   Xerrada amb Noies al Lab

Celia Santos, Lada Muricia, Daniela Romao i Joana Segura
Investigadores predoctorals de l’IRB Barcelona i del CSIC 
Cofundadores de Noies al Lab. Iniciativa per treballar les 
vocacions científiques a les primeres etapes educatives

• Bacteris transformats: biomedicina amb transgènics

13:00   El teu talent ens està esperant! 
            Taller d'emprenedoria per al Concurs Nacional 

14:00   Acomiadament

al Parc Científic de Barcelona 

25 Octubre 

10:30 Visita guiada a l'exposició

11:00  Break

11:30  Taller científic . Posa't la bata!

• "Mujeres que cambiaron el mundo"



“L'univers està esperant a que 
el canviïs”

Animem la incorporaciónfemenina a la 
ciència i tecnologíi a Espanya

Programa de Jornada 

Segueix el moviment #STEMfemenino

9:00   Benvinguda 

9:30   Xerrada amb Anna Laromaine i Sònia Estradé 
Investiagdores i membres de la Junta directiva de la AMITcat 
(Associació de Dones Científiques i Tecnologues a Catalunya)

• Bacteris transformats: biomedicina amb transgènics

13:00   El teu talent ens està esperant! 
            Taller d'emprenedoria per al Concurs Nacional 

14:00   Acomiadament

al Parc Científic de Barcelona 

26 Octubre 

10:30 Visita guiada a l'exposició

11:00  Break

11:30  Taller científic. Posa't la bata! 

• "Mujeres que cambiaron el mundo"

• Treballant en Nanociència i Nanotecnologia
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