
PROGRAMA

L’acte central, conduït per Laia Pellejà, responsable de Divulgació i 
Formació Científica a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), 
integrarà dues xerrades destacades de les 150, i serà protagonitzat per 
Lucía Morán, de l’ICIQ, i Pilar Salvà, de BASF Tarragona, i serà retransmès 
per streaming.

“100tífiques” és un acte celebrat en coincidència amb el “Dia 
Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència”. 

“100tífiques” és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació (FCRI) i el Barcelona Institute of Science and Technology 
(BIST), amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

L’11 de febrer, en la que serà la seva segona edició, s’oferiran més de 150 
xerrades divulgatives simultànies per part de més de 180 investigadores del 
món de l’empresa i de centres de recerca i universitats (“100tífiques”) en 
100 escoles de Catalunya, mobilitzant més de 15.000 alumnes de 6è de 
primària i 1r d’ESO.

Amb aquesta acció volem:

Fomentar l’impuls de vocacions científiques i/o emprenedores entre 
les nenes. 
Potenciar la connexió i interacció de científiques i ciutadanes, tot 
vertebrant accions bidireccionals.
Impulsar vincles i dinàmiques col·laboratives entre científiques del 
sistema públic i del privat; i també amb altes directives d’empresa i 
prescriptores de les polítiques públiques.

Arribada dels grups escolars i distribució a la sala.

Sra. Susaina Figuera, cap de Projectes de Disseminació i Innovació de l’FCRI.

Dra. Núria Bayó, cap de Programes Acadèmics i Eficiència Organitzativa 
del BIST.

OBERTURA DE L’ACTE I BENVINGUDA:

"Científiques de trajectòria memorable", a càrrec de la Sra. Lucía Morán, 
doctoranda a l’ICIQ. 

ACTE CONDUÏT PER LA DRA. LAIA PELLEJÀ

"Què fa una enginyera?”, a càrrec de la Sra. Pilar Salvà, 
responsable de Medi Ambient i Seguretat a BASF Tarragona.

XERRADA

Torn de preguntes de l’alumnat.

Fi d’acte / comiat. Prof. Miquel À. Pericàs, director de l’ICIQ.

10.00 h 

10.30 h 

10.40 h 

11.00 h   

11.20 h 

11.55 h 

ACTE CENTRAL “100TÍFIQUES” 

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
(Av. Països Catalans, 16, Tarragona)

11 de febrer de 2020

10.00 h - 12.00 h

Moltes gràcies a:

XERRADA

Organitzen: Hi col·labora:


