
 
 

 

 

Mariam Tórtola Baixauli 

Llicenciada en Física i Doctorat en Física Teòrica 

 

Lloc on exerceix la pràctica professional: Institut de Física Corpuscular 
(CSIC/Universitat de València) i Departament de Física Teòrica (Universitat de 
València) 

 

Motivació per estudiar la carrera: a l'institut se'm donaven bé les 
matemàtiques i la física, però el que em va motivar més a estudiar la carrera de 
Física va ser començar a estudiar la signatura d'Astronomia. De sobte, es va 
obrir un món nou davant meu, i volia entendre per què brillaven les estrelles, 
per què es movien els planetes i com s'havia format l'univers. Amb el temps he 
pogut comprovar que es tracta d'una motivació molt comuna a la majoria de 
companyes i companys que estudien física. 

 



 
 

Satisfaccions de la pràctica professional: em resulta molt emocionant saber 
que estem estudiant problemes que mai ningú no ha estudiat abans, o molt 
poca gent almenys. Els científics i les científiques treballem a la frontera del 
coneixement, intentant emplenar els buits en el nostre enteniment del món i el 
seu funcionament, i les nostres petites contribucions suposen un avenç per a la 
ciència. 

D'altra banda, crec que un dels aspectes més interessants de la investigació 
científica és el treball col·laboratiu amb col·legues de totes les parts del món, 
resulta molt enriquidor conèixer persones d'altres cultures amb les què 
treballem colze a colze per un objectiu comú. 

La part docent de la meva feina també em resulta molt satisfactòria. Gaudeixo 
molt preparant les meves classes i buscant les millors maneres de transmetre 
la matèria a l'alumnat, i sobretot veient com els alumnes i les alumnes van 
seguint la classe i comprenent els conceptes exposats. 

 

Trenquem estereotips de gènere 

Les xiques i els xics estan igualment dotats per realitzar estudis 
cientificotècnics, així que no ens hem de deixar portar pels estereotips de 
gènere per triar els nostres estudis. És cert que fins fa relativament poc les 
dones no hem trobat referents en qui mirar-nos que ens engresquessen a 
emprendre carreres en ciències, però sempre hi ha hagut dones interessades 
en ciència i que han fet contribucions interessants. Afortunadament, cada 
vegada hi ha més projectes per visibilitzar aquests exemples. En aquest sentit, 
us recomano dos projectes amb els què col·laboro: 

- Projecte Meitner: https://recordandoalise.es/. Projecte destinat a 
visibilitzar les pioneres en astrofísica i física nuclear i de partícules. El projecte 
se centra al voltant de la figura de Lise Meitner, codescobridora de la fissió 
nuclear, però a la web hi ha material disponible sobre altres pioneres. El 
projecte inclou a més a més d'un concurs adreçat a secundària i com a part 
més rellevant, la posada en escena d'una obra de teatre sobre Lise Meitner. 

- Girls4STEM: https://girls4stem.uv.es/. Projecte dirigit al foment de 
les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Engenyeria i Matemàtiques), 
especialment entre les xiques, mitjançant l'organització d'activitats de 
divulgació, per a les quals comptem amb un extens panell de voluntàries 
expertes en àrees STEM. 

 

https://recordandoalise.es/
https://girls4stem.uv.es/


 
 

També formo part d'AMIT, l'Associació de Dones Investigadores i 
Tecnòlogues, https://www.amit-es.org/, que fa una tasca molt important a 
nivell nacional. Entre les diferents iniciatives d'AMIT que lluiten per trencar els 
estereotips de gènere a la ciència, destacaria aquests dos: 

- Secció “Les científiques responen” a El País: 
https://elpais.com/ciencia/las-cientificas-responden/ 

- Projecte “No More Matildas”. https://www.nomorematildas.com/ 
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