
Emakume Zientzialariak Atzo eta Gaur 

Otsailak 12, 18:00 

Hitzaldi irekia. 

Izen-ematea. 

Hizkuntza: euskara eta gaztelania 

Eureka! Zientzia Museoa 

Donostialdeko ikerketa zentroetan lanean ari diren bost emakume zientzialari Eurekako 
oholtzara igoko dira murgilduta dauden ikerketei buruz hitz egiteko eta historiako 
emakume zientzialari handietako batzuk omentzeko hauen bizitza eta ekarpen 
zientifiko liluragarrien kontakizunaren bidez: Fátima Villa & Neri Oxfam, Ester Verde 
& Carmen Mijangos, Naiara Aginako Bengoa & Hedy Lamarr, Ane Ruiz de Angulo 
& Gertrude Belle Elion, Elisa Jimenez & Rachel Carson 

Ekitaldian zuzeneko musikaz gozatzeko aukera izango dugu Ane Leux eta Tineke 
van der Berg-en eskutik. 

 

 

 

Fátima Villa (Tecnun) & Neri Oxfam 

Fátima Villa Telekomunikazio Sistemen Ingeniaritzan graduatua da Tecnun-en. 
Telekomunikazioetan masterra egin zuen Universidad de Navarra-ko Ingeniaritza 
Eskolan, eta master amaierako proiektua MIT-n (Masachussts Institute pof 
Technology) garatu zuen, zehazki, unibertsitate ospetsu honetako Auto ID Labs-en. 
Bostonen, bere lana parametro-anitzeko sentsoreen diseinu, fabrikazio eta neurketan 
oinarritu zen RFID teknologia bateria eta chip gabe erabiliz. Hezetasuna, CO2 eta 
temperatura neurtzeko sentsore hauek hainbat erabilpen dituzte elikadura sektorean 
eta baita elikadura segurtasunean ere. Era berean, hainbat ingeniaritza 
unibertsitatetako ikasleen partaidetzarekin berriki ospatu den Bizintek Sarien laugarren 
edizioaren irabazleetako bat izan da. Gaur egun, Tecnun-eko Ingeniaritza Elektriko eta 
Elektroniko Departamentuko doktoregaia da. 



 

Ester Verde (CFM CSIC-UPV/EHU) eta Carmen Mijangos 

Ester Verde kimikan lizentziatu zen 2004an Santiago de Compostelako 
Unibertsitatean, ikasketa amaierako proiektuan ohorezko matrikularekin. Unibertsitate 
berean egin zuen bere lehenengo masterra Kimika Organikoan. 2008an Madrilera joan 
zen CSICeko beka batekin teknikari bezala lan egitera Polimeroen Zientzia eta 
Teknologia Institutuan. Bertan, eta Repsol-ek emandako beka bati esker, Plastiko eta 
Kautxuetan espezializatua bigarren masterra burutu ahal izan zuen. Behin masterra 
amaitu ondoren, doktoradutza hasi zuen Polimeroen Institutuan, polimero porotsuekin 
katalizatzaile euskarri berriak diseinatuz. 2014ean doktoradutza lortu zuen Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoan “cum lauden” kalifikazio gorena lortuz. Urte horretan bertan, 
doktoradutza ondorengo lehen egonaldia egin zuen Madrilgo Materialen Zientzia 
Institutuan. 2015ean, Adolphe Merkle Institute (Suitza) ikerketa zentroan jarraitu zuen 
ikerketan estimulu mekanikoei erantzuten dieten polimero adimentsu berriak garatuz. 
Hortik bi urtera, POLYMAT (Donostia) ikerketa zentrora joan eta hirugarren postdoc 
egonaldia egin zuen. 2019tik, Materialen Fisika Zentroan (CFM CSIC-UPV/EHU) 
egiten du lan Polimeroen eta Materia Kondentsatuaren taldean (Donostia). Bertan, 
postdoc moduan jarraitzen du ikerlari, katalisian eta biomedikuntzan erabiltzeko 
material polimeriko berriak garatuz. 
 

 

Naiara Aginako Bengoa (Informatika Fakultatea, EHU) & Hedy Lamarr 

Naiara Aginako Bengoa Telekomunikazio Ingeniaritzan lizentziaduna da 2005 urtetik 
eta Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) lortu zuen titulua. 2003 urtetik 2005 
urtera Elektronika eta Telekomunikazioak saileko Seinale Prozesamendua eta 



Komunikazioak ikerketa taldearekin lanean aritu zen. 2005tik 2015ra Vicomtech 
ikerketa aplikatuko zentroan lan egin zuen ikertzaile bezala Digital Media sailean. 
2015tik 2018ra Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan lan egin zuen Matematika Aplikatuko 
sailean. Gaur egun, Informatika Fakultateko (UPV/EHU) Konputazio Zientzia eta 
Adimen Artifiziala sailean lan egiten du irakasle eta ikerlari bezala. 
Informatikako doktorea da 2017tik (UPV/EHU) eta bere ikerketa Adimen Artifizialera 
bideratuta dago, batez ere Konputazio Bidezko Ikusmenean eta Datu Meatzaritzarekin 
erlazioa duten ikerketetan parte hartu duelarik. Bere ikerketa aldizkari desberdinetan 
argitaratutako hainbat argitalpen, konferentzia desberdinetan eduki duen parte-hartzea 
eta bi patentek babesten dute. 
 
 

 

Ane Ruiz de Angulo (CIC biomaGUNE) & Gertrude Belle Elion 

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan Bioteknologian graduatu ondoren, master bat 
egin nuen biomedikuntzan Bartzelonako Unibertsitatean eta obarioetako minbizian 
kimioerresistentzia aztertu nuen. Donostiara bueltatu nintzen doktoradutza tesia 
Nanomedikuntza Teranostiko laborategian egiteko. Nire tesia minbiziari aurre egiteko 
nano-txerto sintetikoen garapenean oinarritu zen. Burdinezko nanopartikulak eragile 
dual moduan erabiliz, irudi-kontraste eta immunoterapia garraio moduan alegia, 
demostratu ahal izan nuen nanopartikulak erraminta ezin hobeak direla immunoterapia 
bitartez sendatzeko, irudi-tekniken bitartez emandako txertoaren jarraipena egitea 
ahalbidetzen baitu. Nire formakuntza osatzeko, post-doc bat egin nuen CIC bioGUNE-
ko Kimika Immunologiko laborategian, azukreetan oinarritutako laguntzaileak test bidez 
aztertuz. 
Nire ibilbide osoan zehar, dibulgazio zientifikoko hainbat ekitalditan parte hartu dut, 
egiten dudana erakustea atsegin dudalako eta zientzia gizarteratzea ezinbestekoa 
iruditzan zaidalako. Inspira proiektuan parte hartu nuen (10-11 urteko neskatoekin 
mentore lanetan), Bilboko Café Eureka-n (hilero dibulgazio hitzaldiekin) eta Pint of 
Science Donostia-ko zenbait ediziotan antolatzaile eta boluntario moduan aritu naiz. 



 

Elisa Jimenez (EHU, DIPC & Ikerbasque) & Rachel Carson 

Kimikan lizentziatu ondoren, Elisa Jimenez-Izal-ek Euskal Herriko Unibertsitatean 
(UPV/EHU) egin zuen doktoradutza. Jarraian, Kaliforniako Unibertsitatean jarraitu zuen 
bere ikerketa hiru urtez, Los Angeles-en (Estatu Batuak), nanokatalisia eta bi 
dimentsiotako materialak aztertzen. 2019tik, UPV/EHUn eta Donostia International 
Physics Center-en (DIPC) egiten du lan Ikerbasque Fellow moduan platinoan 
oinarritutako katalizatzaileak optimizatzeko aukera desberdinak aztertuz. Ikerkuntza 
egonaldiak egin ditu Mexiko, Italia eta Frantzian. 
 


