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Presentació 

 
 
Conscients de la necessitat de fer visible el paper de la dona en la ciència, el 

Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals ofereix aquesta guia 

de lectura, un recull dels recursos informatius de què disposa sobre aquest 

tema. 

 

En concordança amb les 

col·leccions i objectius del 

nostre Museu, els documents 

més narratius, com ara les 

biografies, tracten de dones 

que han destacat en el terreny  

de les ciències de la vida i de 

la terra, com les biografies de 

la primatòloga Dian Fossey, la 

recol·lectora de fòssils Mary 

Anning o la biòloga Lynn 

Margulis. 

 

I els assajos: documents que 

parlen de la contribució de les 

dones en la recerca i els 

descobriments científics i de 

perquè aquestes dones han 

estat històricament 

silenciades. 

 

Finalment, hi trobarem un 

seguit de recursos electrònics, 

portals i webs d’organismes 

oficials i associacions que ens 

serviran per saber-ne més.  

 

Els documents es troben 

ordenats alfabèticament. L’últim element de les cites bibliogràfiques és la 

signatura, la notació que indica la localització dels documents. Si els voleu 

consultar o us els voleu endur en préstec, pregunteu als bibliotecaris. 
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Obres de consulta 

 
  
  

 

 

  

 

 

  
  
  

 

 

     
  

 

 

  

Criatures extraordinàries / Tracy Chevalier ; traducció de 

Ferran Ràfols Gesa.-- Barcelona : La Magrana, 2010.-- 364 p. 

; 21 cm.-- (Les ales esteses ; 289). 
Signatura: MED-N Che 

Dones i ciència : les claus de la igualtat.-- València : 

Universitat de València, 2012.-- 112 p. : il. col. ; 28 cm.-- 

(Mètode: revista de difusió de la investigació ; 76 , ISSN 
1133-3987). Signatura: 92:5/6 Don 

Gorilas en la niebla : 13 años viviendo entre gorilas / Dian 

Fossey ; traducción de Marcela Chinchilla y Manuel Crespo.-- 

[2a ed.]-- Barcelona : Salvat, 1990.-- 264 p. : il. b.n. ; 18 
cm.-- (Biblioteca científica Salvat). Signatura: 599.8 Fos 

Las mujeres que aman las plantas / Claudia Lanfranconi, 

Sabine Frank ; [Traducción: María José Díez].-- Madrid : 

Maeva, 2009.-- 149 p. : il. col. ; 29 cm. Signatura: MED-58 
Lan 
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She science : ciència amb perspectiva de gènere.-- València : 

Universitat de València, 2016.-- 116 p. : il. col. ; 28 cm.-- 

(Mètode: revista de difusió de la investigació ; 91 , ISSN 

1133-3987).  Signatura: 92:5/6 She 

 

Sabias : la otra cara de la ciencia / Adela Muñoz Páez.-- 

Barcelona : Debate, 2017.-- 366 p. : il. ; 23 cm.-- (Debate 

historia). Signatura: 92:5/6 Muñ 

Once upon a time, Lynn Margulis : a portrait by colleagues 

and friends / short contributions compiled by Carmen 

Chica.-- Campins : Septimus, 2013.-- 198 p. : il. ; 21 cm. 
Signatura: 92:573 Onc 

Seidenraupe, Dschungelblüte : die Lebensgeschichte der Maria 

Sibylla Merian / Charlotte Kerner.-- Weinheim : Beltz und 

Gelberg, 1988.-- 112 p. : il. ; 21 cm.  Signatura: 92:502 Ker 

Reflejos del Edén : mis años con los orangutanes de Borneo 

/ Biruté M.F. Galdikas ; [traducción: Montserrat Gurguí y 

Hernán Sabaté].-- Logroño : Pepitas de Calabaza, 2013.-- 

644 p. : il. ; 22 cm. Signatura: MED-N Gal 
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Audiovisuals 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Jane Goodall collection [Videograbación] : the most 

defining moments of her crusade & discoveries.-- [USA] : 

National Geographic Society, cop. 2010.-- 1 DVD (130 min.). 
Signatura: MED-AUD-599.8 Jan 

Women's history as scientists : a guide to the debates / Leigh 

Ann Whaley.-- Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2003.-- xvi, 
252 p. : il. ; 26 cm. Signatura: 92:5/6 Wha 
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Jane Goodall : la amiga de los chimpancés / M. Carmen Ruiz 

Pérez ; [ilustraciones de Moisés Ojeda].-- [Madrid] : El 

Rompecabezas, 2009.-- 121 p. : il. col. ; 21 cm.-- 

(Sabelotodos - Sabelotodas ; 71). Signatura: MED-I-599.8 

Rui 

Mary Anning y los monstruos del jurásico / M. Carmen Ruiz 

Pérez ; [ilustraciones de Moisés Ojeda].-- [Madrid] : El 

Rompecabezas, 2009.-- 107 p. : il. col. ; 21 cm.-- 
(Sabelotodos - Sabelotodas ; 67). Signatura: MED-I-56 Rui 

Primates : la intrépida ciencia de Jane Goodall, Dian Fossey y 

Biruté Galdikas / Jim Ottaviani y Maris Wicks.-- Barcelona : 

Norma, 2015.-- 137 p. : il. col. ; 22 cm. 
Signatura: MED-I-599.8 Ott 

Women in science : 50 fearless pioneers who changed the 

world / written and illustrated by Rachel Ignotofsky.-- New 

York : Ten Speed Press, 2016.-- 127 p. : il. col. ; 24 cm.-- 

(Debate historia). Signatura: MED-I-5/6 Ign 
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Recursos 

 
 
Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT) 

Associació de dones investigadores i tecnòlogues a Catalunya  

Athena SWAN (Charter for Women in Science)  

Cartas a Hypatia  

Cátedra Regional UNESCO: Mujer, ciencia y tecnología en América Latina 

Dones i ciència  

Effective Gender Equality in Research and the Academia (EGERA Project) 

European Directory of Women and ICT 

Les femmes et la science  

Gender in Science  

Gender Summits  

Mujeres con ciencia  

Mujeres y ciencia  

Selected Internet Resources: women in science, technology and medicine 

Women in science  

 
 
  

http://www.amit-es.org/
http://www.amit-cat.org/
http://www.ecu.ac.uk/equality-charters/athena-swan/
http://hypatia.es/
http://catunescomujer.org/2017/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/
http://www.egera.eu/
http://www.ecwt.eu/en/home
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/gender-and-science-fr.aspx
http://www.genderinscience.org/
http://www.gender-summit.com/
http://mujeresconciencia.com/
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/womenstm.html
http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html#!lang=SP
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Servei de préstec 
 

Us podeu emportar fins a 5 documents durant 3 setmanes, mitjançant el carnet 
 
 
Avantatges del carnet 
 

Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 
Descompte del 5% a la botiga del Museu Blau 
 
Invitacions a totes les inauguracions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

 

RECORDEU... 
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Consorci format per: 
 

  

 

Centre de documentació 
 
Biblioteca del Laboratori de Natura 
Passeig Picasso s/n., 08003 Barcelona 
Tel. +34 93 256 22 14 
bibmuseuciencies@bcn.cat 
 
Biblioteca del Museu Martorell 
Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona 
Tel. +34 93 256 21 83 
bibmuseuciencies@bcn.cat 
 
Mediateca, Museu Blau 
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona 
Tel. +34 93 256 60 15 
mediatecanat@bcn.cat 

Museu Blau 
Parc del Fòrum 
 
Jardí Botànic  
Jardí Botànic Històric 
Parc de Montjuïc 
 
Museu Martorell  
Laboratori de Natura  
Parc de la Ciutadella 
 
Institut Botànic 
de Barcelona  
Centre mixt 
CSIC-Ajuntament  
de Barcelona 

www.museuciencies.cat 
www.agenda.museuciencies.cat 
www.blogmuseuciencies.org 
www.facebook.com/museuciencies 
 

museuciencies@bcn.cat 
 

 

Amb la col·laboració de: 
Associació d’Amics  
del Jardí Botànic 
 
Associació d’Amics  
del Museu de Ciències  
Naturals de Barcelona 
 
El Cercle del Museu  
de Ciències Naturals  
de Barcelona 
 

http://www.agenda.museuciencies.cat/
http://www.blogmuseuciencies.org/
http://www.facebook.com/museuciencies
mailto:museuciencies@bcn.cat

