
És una de les sociòlogues catalanes més reconegudes 
per les seves aportacions en l’àmbit de la sociologia 
de l’educació i de la sociologia de la dona. Va estudiar 
la carrera de Filosofia a la Universitat de Barcelona 
i posteriorment va ampliar la seva formació a París, 
a l’École Pratique des Hautes Études. És un referent 
pel seu compromís amb la coeducació i la igualtat. Ha 
ocupat diversos càrrecs polítics, com ara la direcció de 
l’Institut de la Dona del Ministeri d’Assumptes Socials 
(1993-1996) i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona (1999-2006). Marina Subirats ha nodrit 
de contingut teòric la necessitat d’una educació amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Va rebre la Creu 
de Sant Jordi  l’any 2006, com a reconeixement de  la 
seva contribució a l’educació, les polítiques de gènere 
i l’estudi de l’estructura social de Catalunya. L’any 
2021 va ser investida doctora honoris causa per la 
Universitat de Girona.

«No som responsables de la societat 
patriarcal, racista i classista que 
hem heretat, però sí que ho som de 
la que construïm i deixarem a les 
generacions futures»

Maria Subirats

Marina Subirats Martori 
Barcelona, (1943)
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És una etòloga, primatòloga i conservacionista britànica, 
i Missatgera de la Pau de l’ONU. Es va interessar pel 
comportament animal i per la natura des de ben petita, i va 
deixar d’estudiar amb 18 anys per començar a treballar de 
secretària. En el seu primer viatge a Àfrica, amb 23 anys, 
va conèixer el paleoantropòleg Louis Leakey, que tres anys 
després li va oferir dirigir el campament de Gombe Stream 
per estudiar el comportament dels ximpanzés. Va ser 
criticada per no disposar de cap acreditació acadèmica 
oficial. El 1977 va fundar l’institut que porta el seu nom 
per fomentar la recerca, l’educació i la conservació de la 
vida salvatge. El 1991 crea la iniciativa Roots&Shoots, 
que treballa perquè els joves siguin un motor de canvi. Els 
seus estudis sempre han desafiat les idees científiques 
tradicionals. Va documentar per primera vegada que els 
ximpanzés són capaços d’utilitzar i construir eines i que 
disposen de tradicions culturals. Les seves descobertes 
han evidenciat que els ximpanzés tenen vides socials, 
emocionals i cognitives complexes i similars a les dels 
humans. Considerada una de les dones científiques de 
més impacte del segle xx, ha fet de la primatologia una 
disciplina eminentment femenina i feminista.

«Tinc motius per a l’esperança: 
els nostres cervells intel·ligents, 
la resiliència de la natura, l’esperit 
humà indomable i, sobretot, el 
compromís de la gent jove quan 
està empoderada per actuar»

Jane Goodall

Jane Goodall
Bournemouth, Regne Unit, (1934)
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