Jornada SCM: Matemàtiques Catalanes
Dimecres 12 de maig de 2021, a les 15.00 hores, a la plataforma Zoom de l’Institut d’Estudis Catalans
El 31 de juliol de 2018 a Rio de Janeiro, el Comitè de Dones i Matemàtiques de la Unió Matemàtica Internacional
va aprovar, a proposta de la Societat Matemàtica Iraniana, que el 12 de maig, dia de l’aniversari de Maryam
Mirzakhani, fos el Dia de les Dones Matemàtiques.
Des de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), enguany ens afegim a la celebració amb aquesta
proposta: una jornada per a gaudir amb la projecció de diverses entrevistes a dones matemàtiques catalanes i
també per a reflexionar sobre el paper que tenen en la societat.
Programa
15.00-15.10 h Presentació de l’acte a càrrec de Dolors Herbera, presidenta de la SCM.
15.10-15.20 h Situació actual de les noies en els estudis de matemàtiques. Algunes dades
15.20-16.20 h Projecció i visionament conjunt de diferents entrevistes a dones matemàtiques.
Aquest documental en format d’entrevistes, pretén mostrar el dia a dia d’algunes dones que han estudiat
matemàtiques. El propòsit és múltiple: mostrar un ventall ampli de situacions laborals, exemplificar ‘la
normalitat’ de ser dona i matemàtica, donar visibilitat a les dones en l’àmbit matemàtic i donar referents a les
joves que vulguin endinsar-se en el món de les matemàtiques.
Per ordre alfabètic, les entrevistades són Anna Busquet (llicenciada en matemàtiques per la UB, que
actualment treballa a una empresa de jocs per a mòbils), Núria Fagella (catedràtica de la UB), Elisenda
Feliu (lektor a la Universidad de Copenhagen), Mar Giralt (estudiant de doctorat de la UPC), Mireia López
(llicenciada en matemàtiques per la UB, professora de secundària i actualment, és membre de la Comissió de
Serveis a l’ICE) i Anna Tamarit (doctorada en matemàtiques per la UPC, que treballa en el sector del
tractament de dades).
16:20-17:20 h Taula rodona Matemàtiques catalanes: passat, present i futur amb Anna Busquet, Núria
Fagella, Dolors Herbera, Mireia López, Pau Martín, Ágata Timón (moderadora), entre d’altres.
17:20

h

Cloenda.

Aquesta jornada es podrà seguir en directe a través dels canals:
Youtube: www.youtube.com/comunicacioiec
Plataforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89453787913?pwd=QitzVkVPRTBXZTMvUzREU1kwSytsdz09
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