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La Fundació ”la Caixa” programa noves activitats per acostar el coneixement 
científic a tots els públics  

 
La divulgació científica agafa protagonisme a 

CaixaForum Tarragona  
 
• L’11 de febrer, CaixaForum Tarragona obre les portes al Dia 

Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, una celebració 
reconeguda mundialment, amb la conferència Una trobada casual 
que salva vides, a càrrec de la investigadora Marta Corral Pujol, 
especialitzada en immunoteràpia antitumoral. La científica també 
explicarà la seva trajectòria en el món científic i les barreres o 
dificultats que ha hagut de superar com a dona. 

 
• També al mes de febrer comença el cicle Paraules de ciència, en què 

es podrà gaudir de quatre xerrades amb científics i científiques com 
el doctor en Física Luis Navarro, el paleoantropòleg José María 
Bermúdez de Castro, la doctora en Física Sonia Fernández-Vidal i la 
il·lustradora, escriptora i divulgadora científica Sandra Uve. 
 

• Les dues propostes tenen per objectiu divulgar d’una manera amena 
el coneixement científic en conferències en les quals s’exposaran 
idees i es tractaran alguns dels temes més rellevants del món 
científic.  

 
 
Tarragona, febrer de 2022. La Fundació ”la Caixa” ha programat a CaixaForum 
Tarragona diverses noves activitats per aquest mes de febrer i inicis de març 
amb l’objectiu d’apropar la ciència a tots els públics.  
 
D’una banda, un any més, la Fundació ”la Caixa” se suma a celebrar l’11 de 
febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, impulsat per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides.  
 
Per a aquesta ocasió, la Fundació ”la Caixa” ha programat una sèrie de 
conferències gratuïtes en format de monòleg que es duran a terme l’11 de febrer, 
a les 19 hores, simultàniament a CaixaForum Tarragona, a uns altres 7 centres 
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CaixaForum del territori i a CosmoCaixa Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa emmarcada en el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, 
amb la col·laboració del col·lectiu Big Van Ciencia i la Iniciativa 11 de Febrero, 
és donar visibilitat al treball de les dones científiques i promoure la igualtat de 
gènere en l’àmbit cientificotecnològic. 
 
El centre cultural també acollirà a partir del 15 de febrer el cicle Paraules de 
ciència, en col·laboració amb la Fundación José Manuel Lara, en què s’uneix la 
ciència i la literatura per crear un vincle entre la comunitat científica i la societat, 
establint un espai en què científiques i científics expliquen diferents temes 
d'actualitat a través d'una entrevista en la qual el públic pot participar 
directament. 
 
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència 
Amb un format àgil i amè, les conferències que acollirà la xarxa CaixaForum i 
CosmoCaixa amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència 
estaran protagonitzades per dones que compartiran la seva trajectòria dins de 
l’àmbit de la ciència i explicaran les claus de la seva especialitat. A més, el públic 
tindrà l’oportunitat de participar-hi per exposar les seves idees sobre com es pot 
millorar el paper de les dones en la ciència, o per aportar la seva visió sobre el 
camp científic de cada conferència.  
 
A CaixaForum Tarragona la sessió anirà a càrrec de la doctora Marta Corral, 
investigadora especialitzada en el camp de la immunoteràpia antitumoral. Marta 
Corral és investigadora especialitzada un tipus de tractament contra el càncer 
que estimula les defenses naturals del cos per combatre el càncer. Mentre es 
doctorava en l'àmbit de les Ciències de la Salut a la Universitat de Lleida, va 
cursar diferents formacions empresarials que porten les seves recerques al 
mercat. Amb les seves aportacions explicarà com, al llarg dels últims anys,  ella 
ha estat treballant en el desenvolupament d'una vacuna contra el melanoma 
cutani que sembla que és molt més eficaç que la immunoteràpia que es fa servir 
actualment. Tot i que la prevenció és sempre el millor tractament i utilitzar 
protecció solar per anar a la platja encara és la millor opció, aquesta 
immunoteràpia innovadora sembla que podrà salvar la vida de moltíssimes 
persones amb melanoma maligne. 
 
A la xerrada Una trobada casual que salva vides la investigadora revelarà com 
en un laboratori d'immunologia, un descobriment casual ha permès descriure 
unes molècules capaces d'activar el sistema immune i induir la mort de diferents 

https://caixaforum.org/ca/tarragona/p/una-troballa-casual-que-salva-vides_a52404057
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cèl·lules. És a dir, amb un potencial enorme com a immunoteràpia contra el 
càncer. Quant de temps creus que pots prendre el sol sense protecció? Els rajos 
solars poden danyar la pell desprotegida en només 15 minuts: el temps que 
tardes a trobar un forat per a la tovallola a la platja a l'agost. L'exposició als rajos 
UV causa la majoria dels casos de melanoma, el tipus de càncer de pell més 
mortal. 
 
Paraules de ciència  
CaixaForum Tarragona també acollirà a partir del dimarts 15 de febrer el cicle de 
conferències Paraules de ciència, en què la literatura i la ciència s’uneixen en 
xerrades per parlar de llibres, ciència, actualitat, reptes socials, divulgació i 
carreres científiques. L’objectiu de les xerrades és crear un vincle entre la 
comunitat científica i la societat per establir un espai on a més de la veu de les 
científiques i científics, el públic també pot participar directament.  
 
→ Dimarts 15 de febrer a les 19 h.   
A PROPÒSTI D’EINSTEIN, amb Lluís Navarro Veguillas i José Luís Crespo 
 
La primera cita del cicle s’iniciarà amb 
l’investigador i el divulgador científic José 
Luís Crespo en un viatge per les teories 
conegudes (i desconegudes) que va 
postular el gran científic alemany Albert 
Einstein. Durant la xerrada, coneixerem 
estudis importants, com l'efecte fotoelèctric 
o el moviment brownià, que van ajudar a la 
ciència tant o més que la relativitat. D'una manera fàcil i amena arribarem a 
entendre aquests conceptes científics i altres publicacions d’Einstein. Com 
sempre, i seguint la línia del programa, durant la sessió es respondran totes les 
preguntes i dubtes que tinguin els assistents, i per acabar es recomanaran 
recursos de divulgació i llibres amens que ajuden a entendre millor les anàlisis 
científiques d'aquest geni de la física. 
 
Luis Navarro Veguillas, doctor en Física i professor emèrit de la Universitat de 
Barcelona. És autor de diversos llibres de divulgació científica i treballs publicats 
en revistes especialitzades internacionals. 
 
Moderador: José Luis Crespo, físic, fundador i director del canal de YouTube 
de divulgació científica Quantum Fracture. 
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→ Dimarts 1 de març a les 19 h  
EVOLUCIÓ HUMANA: ARBRE O XARXA?, amb José Bermúdez de Castro i 
Sandra Ortonobes  
 
En aquesta nova sessió tindrem el 
paleoantropòleg José María Bermúdez 
de Castro revelant algunes claus de 
l'evolució humana, des dels nostres inicis 
a l'Àfrica fa set milions d'anys fins a 
l'actualitat. En aquesta xerrada, 
moderada per la divulgadora científica 
Sandra Ortonobes, parlarem sobre qui 
som i d'on venim i s'explicarà per què la 
filogènia dels primats és un arbre amb molts ponts que sembla més una xarxa 
evolutiva.  
 
Durant la tertúlia sortiran a la llum els últims descobriments relacionats amb els 
homínids, incloent-hi alguna hipòtesi sobre el que ens depara el futur a curt 
termini. I, per descomptat, coneixerem en primícia amb quines novetats ens deu 
haver sorprès la recent campanya d'excavacions paleontològiques fetes als 
jaciments de la serra d'Atapuerca, declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco l'any 2000 per la seva rellevància científica. 
 
José María Bermúdez de Castro, paleoantropòleg, doctor en Ciències 
Biològiques, codirector de les excavacions a la serra d'Atapuerca i investigador 
del CENIEH. 
 
Moderadora: Sandra Ortonobes Lara, graduada en Ciències Biomèdiques i 
creadora de La Hiperactina, un projecte de divulgació científica a YouTube, 
Instagram, Twitter, TikTok i Twitch.   
 
→ Dimarts 8 de març a les 19 h  
IL·LUSTRANT SUPERCIENTÍFIQUES, amb Sandra Uve i Esther Gómez 
Cordero 
 
En aquesta sessió conversarem amb Sandra Uve, il·lustradora, escriptora, 
docent i divulgadora científica, sobre la universalitat del mètode científic i sobre 
com la ciència no distingeix de sexes, ètniques o condició social. Juntament amb 
l'especialista en divulgació en ciència Esther Gómez, es farà una repassada a 
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l'excepcional treball d'investigació de Sandra, en el qual reivindica els grans èxits 
de científiques extraordinàries.  
 
Entre aquestes científiques, per exemple, 
trobem la matemàtica Ada Lovelace, 
considerada com la precursora de la 
programació informàtica; la doctora en 
biomedicina Teresa Gonzalo, coautora de 
dues patents i experta en teràpies amb 
nanopartícules, o Mae Jemison, doctora 
en Medicina, enginyera química i 
astronauta. A més, ressaltarem la importància d'altres recursos de divulgació 
científica, com el còmic o la il·lustració, dels quals Sandra Uve és un referent.                                                    
 
Sandra Uve, il·lustradora, escriptora, docent i divulgadora científica. Autora del 
llibre SuperMujeres, superinventoras. Premi Creu Casas, Sant Jordi 2021, de 
l'Institut d'Estudis Catalans, i Dones per canviar el món. Ha fet diverses 
exposicions i imparteix tallers de sensibilització mediambiental a escoles i 
biblioteques de la província de Barcelona. 
 
Moderadora: Esther Gómez Cordero, infermera especialitzada en urgències i 
emergències extrahospitalàries. És professora associada de la Facultat 
d'Infermeria de la Universitat Autònoma de Madrid. Premi Admirable 2021, és 
divulgadora científica i autora del canal @mienfermerafavorita. 
 
 
→ Dimarts 15 de març a les 19 h  
QUÀNTICA, LA REALITAT SUPERA LA FICCIÓ amb Sònia Fernàndez Vidal 
i Ignacio Crespo  
 
La doctora en Física Sonia Fernández-Vidal ens ajudarà a descobrir els principis 
bàsics de la física quàntica i les aplicacions que té actualment. En una amena 
tertúlia moderada pel divulgador científic Ignacio Crespo, aprendrem com es 
comporten les partícules més petites que els àtoms, anomenades fonamentals. 
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També ens endinsarem en l'essència 
de la matèria per entendre millor el 
món i farem un viatge fins al laboratori 
d'investigació de partícules elementals 
més important del món, l'Organització 
Europea pera la Recerca Nuclear, més 
coneguda com a CERN, i sabrem què 
investiguen actualment, com funciona 
i què es podria aconseguir amb física 
quàntica en el futur. 
 
Sonia Fernández-Vidal, doctora en Física per la UAB, on és professora. Ha 
treballat i col·laborat al CERN, el Laboratori Nacional de Los Alamos o l'ICFO. El 
2017 va ser seleccionada per la revista Forbes com una de les 100 persones 
més creatives del món. És escriptora de llibres i novel·les amb transfons científic. 
 
Moderador: Ignacio Crespo, metge i divulgador científic. Dirigeix i presenta el 
podcast Noosfera, col·labora en diverses seccions de ciència a la ràdio i la 
premsa escrita i és autor del canal @SdeStendhal. 
 
 
 

Noves activitats de ciència a CaixaForum 
Tarragona  

 
CaixaForum Tarragona  
Carrer Cistòfor Colom 2, Tarragona 
 
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 
Divendres 11 de febrer, a les 19 h: 
Exploració cerebral amb… grafè?, a càrrec d’Elisabet Prats Alfonso 
 
Paraules de ciència 
Dimarts, 15 de febrer, a les 19 h:  
A propòsit d’Einstein, a càrrec de Lluís Navarro Veguillas i José Luís Crespo  
 
Dimarts, 1 de març, a les 19 h:  
Evolució humana: arbre o xarxa?, a càrrec de José María Bermúdez de Castro i 
Sandra Ortonobes 
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Dimarts 8 de març, a les 19 h:  
Il·lustrant supercientífiques, a càrrec de Sandra Uve i Esther Gómez Cordero 
 
Dimarts 15 de març, a les 19 h:  
Quàntica: la realitat supera la ficció a càrrec de Sonia Fernández Vidal i Ignacio 
Crespo 
 
 
Reserva les teves entrades a: https://caixaforum.org/ca/tarragona/   
 

 
 
 
 
 
 

  
Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca 
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