
 

 

QUARTA EDICIÓ DE L'STEM WOMEN CONGRESS 
 

Les millors novetats del SWC 2022 
 

 SERÀ EL PROPER 17 DE NOVEMBRE AL MUSEU DE LA CIÈNCIA COSMOCAIXA BARCELONA 

  

 

• Una tecnologia que permet a persones amb lesions a la medul·la espinal 
recuperar el moviment en un sol dia; un teixit fet de fulles de pinya com a 
alternativa sostenible al cuir; o com serà el transport públic del futur són algunes 
de les TALKS que formen part del programa amb més de 65 ponents de luxe 

• La connexió en directe amb escoles de tot l’estat per donar visibilitat a les 
iniciatives STEM, un pitch d'emprenedores STEM amb un jurat en directe i la 
creació de nous guardons com el STEM TEACHER AWARD, STEM WOMEN AWARD 
i el premi emprenedoria SWC WOMPRENEUR AWARD són també novetats 
d'enguany 

• Empreses com CAIXABANK, AMAZON, ORACLE SPAIN, HP, BUREAU 
VERITAS, CELSA GROUP, BETWEEN, Aigües de Barcelona, TMB, GFT, RICOH 
ESPAÑA, MÚTUA DELS ENGINYERS, TM COMAS, ja han confirmat la seva 
assistència al SWC2022 
 

Barcelona, 7 de novembre de 2022 – La quarta edició del hub de les iniciatives STEM arriba 
picant fort: el STEM WOMEN CONGRESS tindrà lloc el proper 17 de novembre i ve carregat de 
novetats molt potents. L'esdeveniment que l'any passat va aconseguir una audiència de 800 
persones, serveix com a punt de trobada per a empreses, iniciatives i institucions STEM 
(SCIENCE, TECNOLOGY, ENGINEERING & MATHS, per les seves sigles en anglès) i ofereix 
visibilitat del talent femení en els sectors STEM.  
 
Durant el SWC es presentarà el nou SWC Annual Report 2022 que l'any passat ja va revelar 
que només estem impactant a un 1% de la població de nenes espanyoles. Aquest estudi es 
realitza a través de la recopilació de les dades de totes les iniciatives detectades a Espanya que 
quantifiquen les seves accions, la qual cosa permet tenir una radiografia de les iniciatives 
existents i classificar-les per segment (inspiració, carrera i emprenedoria), i per dades 
sociodemogràfiques (edat, territoris, tipus d'activitat, etc.), desvetllant les bretxes on hem 
d'actuar. Enguany s'ha aconseguit una participació rècord amb més del 75% de les iniciatives 
que porten control sobre les seves activitats. 
 
 
 
 



 

 

 
Personalitats del món institucional que donen suport al projecte i ens acompanyaran en 
aquesta nova edició. En la inauguració del congrés comptarem amb Laia Bonet, Tinenta de 
Alcaldia de la Agenda 2030 Ajuntament de Barcelona i 
Helena Dalli, Commissioner of Equality of EU qui farà una intervenció online. En la clausura 
participarà el Molt Honorable Sr. Pere Aragonés, president de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
MÉS DE 65 PONENTS AMB NOMS INTERNACIONALS 

Entre les TALKS d'aquest any destaca "WALK AGAIN" amb Grégoire Courtine, director de 
NeuroRestore (EPFL i CHUV) Chief Scientific Officer, i Jocelyne Bloch, neurocirurgiana Cap de 
la Unitat Estereotàctica i Funcional de l'Hospital Universitari CHUB Lausanne; i "PINNAPLE FOR 
FASHION" per Carmen Hijosa, fundadora i directora creativa i d'innovació d'Ananas Anam Ltd 
i finalista a l'European Inventor Award el 2021.  
En total hi haurà 65 ponents, de 5 continents diferents, entre els quals hi ha Natalia Olson, 
Global Ambassador Spain & Portugal for the Silicon Valley Forum; Eva Gallardo, presidenta de 
la Reial Societat Matemàtica Espanyola; o la mateixa Hellena Dali, Comissioner of Equality of 
European Union.  
El congrés es podrà seguir online i en modalitat presencial. Les entrades encara estan a la venda 
a https://stemwomen.eu 
 

 
 
CONGRÉS SOBRE DONES STEM 
 
STEM WOMEN CONGRESS és una plataforma sense ànim de lucre que mobilitza més de 3.000 
persones i que es fonamenta amb l'objectiu de divulgar la ciència i la tecnologia i aconseguir 
més dones en els sectors STEM. S'ha convertit en el hub de les iniciatives i programes STEM 
així com en un agent dinamitzador i vertebrador d' iniciatives privades i públiques per donar 
visibilitat a l'àmbit STEM. Les nostres passions són les STEM i les persones. La nostra 
principal motivació és que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en l' 
àmbit acadèmic i laboral dins del sector STEM. 
 
Per a més informació: 
Míriam Salazar: miriam@250grados.net al 625 69 98 70 
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Marques que donen suport.  
 
 
 


