
OGoberno galego quere recoñecer as mulleres ciéntíficas de Galicia, mulleres que soube-
ron adiantarse ao seu tempo e que abriron camiños a moitas outras.

Así, con esta exposición preténdese visibilizar e facer chegar á sociedade as contribucións
feitas polas mulleres galegas á ciencia e á tecnoloxía, todas elas foron galardoadas co Premio
María Josefa Wonenburger Planells, que outorga anualmente dende o ano 2007 a Xunta de
Galicia a través da Unidade de Muller e Ciencia.

O Premio leva o nome da investigadora e matemática galega María Josefa Wonenburger,
unha autentica pioneira e referente feminino internacional no ámbito das ciencias e que foi
unha científica adiantada ao seu tempo.

Dende a creación do Premio foron merecedoras deste recoñecemento mulleres que dedican
a súa vida profesional a algún campo específico da ciencia ou da tecnoloxía, e así coa visibili-
zación a través desta exposición da súa actividade e do seu triunfo, podemos lograr afianzar
a idea de que muller e ciencia non só son compatibles senón que son unha combinación ga-
ñadora.

O Goberno galego considera prioritario incrementar a presenza da muller nos ámbitos cien-
tíficos e tecnolóxico de Galicia,  pois unha maior presenza de mulleres na investigación con-
tribuiría a enriquecer a actividade científica coa achega de novos temas e perspectivas. Ade-
mais é necesario promover a eliminación dos desequilibrios que poidan existir no relativo á
formación científica, no eido da investigación e innovación e na xestión da I+D+i, así como si-
tuar nos estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro plano.

A igualdade de oportunidades ten que ser o punto de partida de todas as persoas, o resul-
tado é aquel que cada unha se constrúe co seu esforzo, co seu traballo e co seu talento. E só
se favorecemos con igual énfase a esixencia, o esforzo e a excelencia, nun marco de igualdade
de oportunidades, teremos individualmente, e a sociedade no seu conxunto, máis opcións de
futuro.

É certo que hai aínda un camiño que percorrer ata a completa paridade, non só no ámbito
da investigación, senón en todos os ámbitos dunha sociedade globalizada e tecnolóxica como
é a nosa, pero o Goberno galego quere ser actor significativo nese camiño e como un novo
paso presenta esta exposición das mulleres galardoadas ao longo dos anos polas súas brillan-
tes achegas á nosa sociedade.

Fotografías © Xurxo Lobato

PREMIOS
MARÍA JOSEFA WONENBURGER PLANELLS

2007 Inmaculada Paz Andrade 2008 María Teresa Miras Portugal 2009 María Soledad Soengas González

2010 Carmen Navarro Fernández-Balbuena 2011 Ofelia Rey Castelao 2012 María Tarsy Carballas Fernández

2013 María José Alonso Fernández 2014 Carmen García Mateo 2015 Isabel Aguirre de Úrcola



Para unha muller, facer a
carreira de Matemáticas na

España da posguerra non era un
reto sinxelo. Investigar neste
campo requiría unha vocación
excepcional e determinación ao
alcance de poucos. María Josefa
Wonenburger (Oleiros, 1927-
2014), tíñaa.

Licenciada pola Universidade
Central de Madrid en 1950, foi a
primeira muller española en
obter unha bolsa Fullbright, o
que lle permitiu continuar a súa
formación na Universidade de
Yale (EEUU). A súa tese, dirixida
polo alxebrista Nathan Jacobson
e titulada On the group of
similitudes and its projective
group (Sobre o grupo de
semellanzas e o seu grupo
proxectivo), permitiulle
doutorarse por esta
Universidade en 1957.

Tras unha breve paréntese en
España traballando como
investigadora no CSIC, en 1960
recibiu unha bolsa posdoutoral
da Queen University (Ontario,
Canadá), onde permaneceu seis
anos. Nese tempo, tivo como
discípulo a Robert Moody, quen
se inspirou nos seus traballos.
Por iso é considerada como a
“nai” da Teoría de Kac-Moody,
álxebras con moitas aplicacións
en Física Teórica e distintos
campos das Matemáticas.

Trasladouse logo a Estados
Unidos, onde pasou un ano na
Universidade de Buffalo ata que,
en 1967, conseguiu a praza de
Full Professor na Universidade do
Estado de Indiana. Alí traballou á
beira de matemáticos
destacados, sendo ela unha
alxebrista de referencia
internacional. 

Regresou a España en 1983 e,
nos seus últimos anos, a súa
carreira foi recoñecida no noso
país. No 2007, a Unidade de
Muller e Ciencia da Xunta de
Galicia creou o Premio María
Josefa Wonenburger Planells
para distinguir a aquelas
mulleres galegas con
traxectorias notables no campo
da ciencia. Tamén foi investida
Doutora Honoris Causa pola
Universidade da Coruña en 2010. Fotografía © Xurxo Lobato
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Inmaculada Paz Andrade (Pontevedra, 1928) é referencia
internacional como especialista en Microcalorimetría, Termoxénese

e Análise Térmica Diferencial. Abriu camiño como muller de ciencia, e
Galicia débelle ao seu traballo os avances cos que hoxe contamos na
loita integral contra os incendios forestais na nosa Comunidade.

Catedrática de Física Aplicada da Universidade de Santiago de
Compostela foi, no campo da docencia, a primeira muller nomeada
profesora adxunta interina da Facultade de Ciencias da USC, a
primeira muller profesora adxunta por oposición, a primeira muller
encargada de cátedra, a primeira muller profesora agregada e a
primeira muller catedrática da Facultade de Física. 

Pioneira no seu eido, creou o Grupo de Microcalorimetría da USC e
os seus laboratorios. Introduciu a Microcalorimetría en España e creou
escola investigadora en Microcalorimetría non só nas tres
universidades galegas, senón tamén noutras do Estado e en centros
do CSIC.

En 1999, consciente da gravidade dos efectos dos incendios forestais
en Galicia, e sen abandonar a súa investigación habitual, abriu un
novo campo de investigación co fin de chegar a ferramentas
informáticas para a loita integral contra os lumes. Así, creou o Grupo
de Prevención e Extinción de Incendios Forestais (Grupo THOR).
Liderou un equipo multidisciplinar de especialistas que conseguirían
elaborar un sistema experto, específico para Galicia e adaptable a
outras rexións e países, para abordar todos os eidos da loita contra os
incendios e os seus efectos, dende un sistema de prevención que
permite obter un índice de perigo de incendios, a sistemas para a
xestión dos solos queimados.

BIOGRAFÍA

• Catedrática de Física Aplicada da Universidade de Santiago
de Compostela (USC), profesora emérita dende outubro de
1999 e doutora “Ad Honorem” desta universidade.

• Desenvolveu parte da súa formación e do seu labor
científico e docente no estranxeiro, principalmente na
Manchester University, onde foi nomeada Visiting Research
Professor, e no Institut de Microcalorimetrie et
Thermogénèse do Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) de Marsella.

• Directora do Departamento de Física Fundamental da
Facultade de Ciencias (1964-1970 e 1972-1974) e directora
do Departamento de Física Aplicada da USC (1986-1992).

• Creou o Grupo de Microcalorimetría da USC e os seus
laboratorios e introduciu o estudo da Microcalorimetría en
España.

• En 1999, creou o Grupo de Prevención e Extinción de
Incendios Forestais (Grupo THOR), para a loita integral
contra o lume e os seus efectos. 

• Pertence ás máis prestixiosas sociedades científicas
nacionais e internacionais da súa especialidade e suma
máis de 225 publicacións nesta área.

• Recibiu, entre outros moitos recoñecementos, a Medalla de
Ouro de Física da Real Sociedade Española de Física, o
Premio Galicia de Investigación Científico-Técnica Antonio
Casares y Rodrigo, a Insignia de Ouro da USC, e a Medalla
Castelao.
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María Teresa Miras Portugal (O Carballiño, 1948) ten centrado boa
parte da súa carreira investigadora no papel dos nucleótidos

nas conexións neuronais, especificamente en enfermidades
neurodexenerativas como o párkinson ou o alzheimer. Suma máis de
douscentos traballos publicados nas áreas de Bioquímica e Bioloxía
Molecular, Neurociencias, Farmacoloxía Molecular, Biomedicina e
Medicina Rexenerativa, e é unha das científicas máis citadas nestes
eidos.

Licenciada en Farmacia con dous doutoramentos, dende 1986 é
catedrática e directora do Departamento de Bioquímica e Bioloxía
Molecular IV da Universidade Complutense de Madrid.

En 2007, foi nomeada presidenta da Real Academia Nacional de
Farmacia, sendo a primeira muller elixida para presidir unha real
academia. Pertence, ademais, a outras prestixiosas academias
estranxeiras e a numerosas sociedades científicas nacionais e
internacionais no seu campo, onde ten xogado un papel moi activo.
Neste senso, foi membro do Panel Científico da OTAN e do Comité
Científico asesor do Club de Roma, entre outros. Formou parte,
ademais, dos xurados de destacados premios, como o Príncipe de
Asturias, e foi convidada a presentar candidaturas ao comité do
Nobel.

As súas investigacións teñen valido para ofrecer novas posibilidades
de mediar nas enfermidades neurodexenerativas con maior
prevalencia nas sociedades envellecidas, e como punto de partida
para o desenvolvemento de novos fármacos neuroprotectores. É
autora de tres patentes na área de biomedicina para o tratamento de
enfermidades neurodexenerativas, rexeneración de nervios e
epilepsias.

BIOGRAFÍA

• Licenciada en Farmacia pola Universidade Complutense
con Premio Extraordinario e Premio Nacional Fin de
Carreira (1970), obtivo o Doutorado Sciences pola
Universidade de Estrasburgo coa cualificación de Trés
Honorable (1974) e o Doutorado en Farmacia pola
Complutense, con sobresaliente Cum Laude (1975). 

• Dende 1986, é catedrática e directora do Departamento de
Bioquímica e Bioloxía Molecular IV da Universidade
Complutense.

• En 2007, foi nomeada presidenta da Real Academia
Nacional de Farmacia. 

• É membro de distintas sociedades científicas nacionais e
internacionais.

• Foi investigadora principal en máis de 30 proxectos e
publicou arredor de douscentos traballos nas áreas de
Bioquímica e Bioloxía Molecular, Neurociencias,
Farmacoloxía Molecular, Biomedicina e Medicina
Rexenerativa.

• En 2012, presidiu a Comisión de Expertos para avaliar a
situación da universidade española.

• Recibiu, entre outros recoñecementos, a Medalla Alberto
Sols de Investigación en Bioquímica, o Premio de
Investigación Biomédica da CEOE, e o Premio de
Investigación Científica da Comunidade de Madrid, e foi
nomeada doutora Honoris Causa pola Universidade Rey
Juan Carlos de Madrid.

PREMIO MARÍA JOSEFA WONENBURGER PLANELLS 2008

MARÍA TERESA MIRAS PORTUGAL

Fotografía © Xurxo Lobato



María S. Soengas (Agolada, 1968) é unha das maiores expertas
internacionais na investigación do melanoma. 

Tras licenciarse en Bioquímica e Bioloxía pola Universidade
Autónoma de Madrid, o seu interese polos procesos celulares que
bloquean a iniciación de tumores levou a Soengas a incorporarse ao
grupo do Dr. Scott Lowe no prestixioso Cold Spring Harbor
Laboratory (Nova York). Alí realizou numerosos descubrimentos que
lle permitiron entender como as células do organismo detectan e
reaccionan ante estímulos ou mutacións pro canceríxenas. Outros dos
seus traballos estaban orientados a investigar os mecanismos de
morte celular e como estes se inactivan en células tumorais,
particularmente no melanoma.

En 2002, aceptou o reto de desenvolver un novo programa de
investigación básica sobre este cancro no Departamento de
Dermatoloxía da Universidade de Michigan (EEUU), centrado en
ampliar o escaso coñecemento sobre as bases moleculares do
melanoma e as causas da súa resistencia ao tratamento. Soengas
desenvolveu modelos para o estudo da iniciación e progresión do
melanoma, e identificou novos fármacos para bloquear o seu avance.

En 2008, regresou a España para dirixir o Grupo de Melanoma do
Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO). Alí coordina un
grande equipo multidisciplinar que centra os seus estudos en
determinar que xenes controlan o desenvolvemento e metástase do
melanoma, co obxectivo de deseñar fármacos que permitan un
tratamento personalizado máis eficaz.

BIOGRAFÍA

• Licenciada en Bioloxía Molecular con Premio Extraordinario
pola Universidade Autónoma de Madrid.

• Formouse no campo da Oncoloxía no prestixioso Cold
Spring Harbor Laboratory (Nova York). 

• No Departamento de Dermatoloxía da Universidade de
Michigan iniciou un Programa de Investigación en
Melanoma.

• Dende 2008, dirixe o Grupo de Melanoma no Centro
Nacional de Investigaciones Oncolóxicas (CNIO). 

• É co-fundadora de Bioncotech Therapeutics, unha
compañía biotecnolóxica que busca novas terapias contra
o cancro. 

• Recibiu múltiples premios e distincións, entre eles Human
Frontiers in Science Program Fellowship, Leukemia and
Lymphoma Society Special Award, University of Michigan
Life Science Biomedical Scholar Award, Career
Development Awards from the American Dermatology
Foundation, Development Award from the Elsa V. Pardee
Foundation, New Investigators of the Foundation for
Cancer Research e o Diana Ashby Young Investigator Award
from Society for Melanoma Research.

• Membro da Melanoma Research Foundation, American
Association for Cancer Research e da Society for Investigative
Dermatology.

• Participa activamente nos máis prestixiosos comités
científicos e de asesoramento.
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MARÍA S. SOENGAS GONZÁLEZ
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Carmen Navarro Fernández-Balbuena (Madrid, 1942) é referente
mundial na área da Neuropatoloxía. Desenvolveu o seu labor

profesional primeiro no Hospital Vall d’Hebron de Barcelona e logo no
Meixoeiro de Vigo, onde foi xefa do servizo de Anatomía Patolóxica e
Neuropatoloxía, traballando para convertelo en Centro de Referencia
para Neuropatoloxía e Prinopatías en Galicia e onde creou un Banco
de Tecidos Musculares. A súa dedicación foi fundamental tamén na
posta en marcha do Instituto de Investigación Biomédica de Vigo. 

O prestixio do que goza no eido da Neuropatoloxía véñenlle dados
polo seu labor destacado na investigación das enfermidades
neuromusculares, prionopatías e enfermidades lisosomais de
depósito. As súas investigacións sobre enfermidades
neuromusculares fixeron posible o descubrimento dunha mutación
fundacional na etnia xitana da Distrofia de Cinturas 2C, no que
participaron tamén especialistas de Francia e Italia. A partir deste
traballo, nacería un grupo de estudos sobre enfermidades
neuromusculares para a comunidade xitana. Navarro ten realizado
tamén proxectos de investigación sobre enfermidades raras e
doenzas neuromusculares que requiren da investigación para
mellorar os métodos diagnósticos e de tratamento, a fin de mellorar a
calidade de vida dos pacientes.

Coa aparición dos primeiros casos de encefalopatía esponxiforme
bovina en Galicia no ano 2000, o servizo de Anatomía Patolóxica que
dirixía foi nomeado Centro de Referencia. Nestes anos, creouse alí un
Banco de Tecidos Neurolóxicos onde son referidos os casos sospeitosos
para o seu estudo, e o seu equipo participou tamén na aplicación dun
novo anticorpo contra a enfermidade de Creutzfeldt Jacob. 

BIOGRAFÍA

• Estudou Medicina e Cirurxía na Universidade Central de
Madrid e doutorouse na Universidade de Barcelona.
Formouse en Neuroloxía na LSU School of Medicine de
Nova Orleáns, e en Neuropatoloxía na Born-Bunge
Foundation de Amberes e na Wickford (Reino Unido),
ampliando estudos noutros centros como a Columbia
University de Nova York.

• Xefa do Servizo de Anatomía Patolóxica no Hospital
Meixoeiro de Vigo.

• Participou na creación e foi directora científica do Instituto
de Investigación Biomédica de Vigo.

• Tomou parte na fundación do Club Español de
Neuropatología, e pertence á Sociedade Francesa de
Neuropatoloxía e á European Confederation of
Neurological Societies. Membro do Comité de
Investigación do European Neuro Muscular Center de
Naarden (Holanda), do Consorcio Internacional sobre
Miopatía Nemalínica, do Consorcio Internacional sobre
Miopatías Conxénitas, do Comité de Investigación da
Association Française contre les Myopathies e do panel de
profesores da École d´Été de Myologie do Hôpital de la
Salpêtrière de París.

• Membro do Grupo Nacional de Trabajo de Vigilancia de
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas e
asesora dos servizos de saúde públicos.

• Profesora Asociada en Ciencias da Saúde da USC.
• Avaliadora da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva

para proxectos de investigación.
• Investigadora principal en 28 proxectos, é autora de máis

de 130 artigos e 22 capítulos de libro e revisora para
prestixiosas revistas científicas internacionais.
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CARMEN NAVARRO FERNÁNDEZ-BALBUENA
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Ofelia Rey Castelao (A Estrada, 1956), é unha das maiores expertas
na Historia Moderna de Galicia. A súa tese doutoral centrouse no

estudo do Voto de Santiago na España moderna, sendo de salientar
ademais as súas contribucións ao estudo da emigración galega ou o
papel da muller na Historia de Galicia.

Das súas publicacións, destacan os libros Montes y política forestal en
Galicia (1995), AGalicia clásica e Barroca (1998), Libros y lectura en
Galicia, ss XVI al XIX (2003), Los mitos del Apóstol (2007) e Historia de las
mujeres en Galicia, ss XVI al XIX (2009), entre outros, e coordinou a
Historia das mulleres en Galicia, editada pola Xunta de Galicia.

Investigadora principal en 22 proxectos autonómicos, estatais e
europeos. Entre os máis recentes, “Cultura e identidades urbanas en la
Castilla moderna”·e “Ciudades, gentes e intercambios culturales en la
monarquía hispánica en la Edad Moderna”. 

Dende 2006 vén dedicándose tamén a tarefas de avaliación e
xestión científica. Entre outras responsabilidades neste eido, foi
Coordinadora de Historia e Arte da Axencia Nacional de Avaliación e
Prospectiva. Tamén traballou en axencias autonómicas, como xestora
de proxectos de investigación en Sociedade e Cultura para a
Consellería de Industria da Xunta de Galicia, e membro da Comisión
de Artes e Humanidades da Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya. Na actualidade, é xestora de Historia da
Subdirección Xeral de Proxectos de Investigación do Ministerio de
Economía e Competitividade, e pertence á Comisión de Artes e
Humanidades da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e
Acreditación e ao Padroado do Archivo General de Simancas.

BIOGRAFÍA

• Licenciada e Doutora en Xeografía e Historia na
Universidade de Santiago de Compostela (USC), nos dous
casos con Premio Extraordinario, é Catedrática de Historia
Moderna.

• Foi directora de estudos na École des Hautes Études en
Sciencies Sociales de París en dous períodos (2004, 2012).

• Vogal do Boureau de la Commission Internationale de
Dèmographie Historique e vicepresidenta da Fundación
Española de Historia Moderna (2006-2008).

• Xestora de Historia da Subdirección Xeral de Proxectos de
Investigación do Ministerio de Economía e
Competitividade. Pertence tamén á Comisión de Artes e
Humanidades da Axencia Nacional de Avaliación da
Calidade e Acreditación e ao Patronato do Archivo General
de Simancas.

• Dirixiu o Grupo de Investigación 1921 (Historia Moderna)
da USC. Nesta universidade é membro na actualidade do
consello científico do Centro de Estudos Europeos,
coordinadora do Doutoramento de Historia, Arte e
Xeografía, e vogal da Escola Internacional de
Doutoramento.

• Forma parte dos consellos científicos de 25 revistas
especializadas, españolas e de México e Francia, e de
comités editoriais do CSIC e de varias universidades,
ademais de ter dirixido a revista Obradoiro de Historia
Moderna.

• Investigadora principal en 22 proxectos, e autora de 11
libros, 77 artigos científicos e 196 capítulos de libro.
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OFELIA REY CASTELAO
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María Tarsy Carballas Fernández (Taboada, 1934), doutora en
Farmacia e licenciada en Química, dirixiu a súa carreira

investigadora ao campo da Edafoloxía (estudo científico do solo), tras
diplomarse nesta especialidade na Universidade de Nancy (Francia).
Neste eido, centrou unha ampla parte da súa investigación no
coñecemento do impacto dos incendios forestais sobre as
propiedades do solo e no estudo da súa recuperación, así como no
desenvolvemento de técnicas de protección inmediata dos terreos
queimados contra a erosión post incendio e de restauración dos
ecosistemas afectados. Traballou na elaboración de ferramentas
informáticas (Sistemas Expertos, Modelos de Predición, etc.) para a
loita integral contra os incendios forestais.
Foi pioneira na realización de estudos sobre xénese, caracterización,
clasificación e cartografía dos solos da zona temperado-húmida de
España, que culminaron na elaboración dos mapas de solos de
Galicia, Asturias, Cantabria, León, Zamora e Pirineo oscense, incluídos
no World Soils Map da FAO (Organización das Nacións Unidas para a
Alimentación e a Agricultura).
Entre outros campos, as súas investigacións abranguen a bioquímica
do solo e a caracterización dinámica da materia orgánica, a reciclaxe
de residuos orgánicos como fertilizantes ou o secuestro de carbono
para a mitigación do cambio climático global.

BIOGRAFÍA

• Doutora en Farmacia (Cum Laude), licenciada en Química
(Premio Extraordinario) pola Universidade de Santiago de
Compostela, e Diplomada en Edafoloxía pola Universidade
de Nancy (Francia).

• Investigadora do Consello Superior de Investigacións
Científicas dende 1965 e membro da súa Xunta de
Goberno (1980-1984), é profesora de Investigación
vinculada “Ad Honorem” ao CSIC.

• Foi Investigadora Asociada ao Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) de Francia.

• Académica Numeraria da Academia de Farmacia de Galicia
e presidenta do Consello Asesor de Investigación e
Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

• Dirixiu o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de
Galicia (1994-2004) e foi a primeira muller en ocupar o
posto de First Vice-Chairmen of Commission II: Soil
Chemistry, da International Society of Soil Science (1986-
1990).

• Recibiu numerosas distincións e premios, entre eles o
Premio de Investigación “Fray Bernardino de Sahagún”
(1972), o Premio Galicia de Investigación da USC (1982) e a
Medalla Castelao (2009). É Socia de Honra da Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo (SECS), Medalla de Prata
CSIC 50 anos (2011) e Premio á Excelencia Química 2012. 

• Creou o Grupo de Excelencia de Bioquímica do Solo, dirixiu
numerosos proxectos de investigación e é autora de máis
de 200 publicacións.
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MARÍA TARSY CARBALLAS FERNÁNDEZ
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Tras licenciarse e doutorarse en Farmacia pola Universidade de
Santiago de Compostela (USC), María José Alonso (León, 1958)

pasou por distintos centros de referencia internacional para afondar a
súa formación como investigadora, como a Universidade de París Sur,
a Universidade de Angers e o Instituto Tecnolóxico de Massachusetts.

Á súa volta, creou un grupo de investigación pioneiro en España no
campo da Nanomedicina e nos sistemas de liberación de fármacos e
vacinas, adscrito ao Departamento de Tecnoloxía Farmacéutica da
USC.

O labor do seu equipo está especialmente focalizado no traslado de
ideas dende a universidade, centradas en tecnoloxías farmacéuticas
innovadoras. A súa investigación implica o uso de nanotecnoxolía
para obter novas nanomedicinas, e concretamente diríxese ao deseño
de materiais nanoestruturados para o transporte de fármacos e
antíxenos a través das barreiras biolóxicas para a súa liberación no
tecido obxectivo. Este traballo tense aplicado ao desenvolvemento de
innovadoras nanoterapias para o cancro, enfermidades oculares ou
autoinmunes, así como de novas vacinas.

Dos máis de medio cento de proxectos de investigación que ten
dirixido e coordinado, algúns deles implicaron a formación de
grandes consorcios financiados por entidades de relevancia
internacional, como a OTAN, a OMS, a Comisión Europea ou a Bill and
Melinda Gates Foundation.

O seu traballo man a man con distintos investigadores valeu para o
rexistro de 20 invencións protexidas a través de patentes
internacionais.

BIOGRAFÍA

• Licenciada en Farmacia e doutora pola Universidade de
Santiago de Compostela (USC), formada como
investigadora en prestixiosos centros internacionais, é
catedrática do Departamento de Farmacia e Tecnoloxía
Farmacéutica da USC. 

• Creou na USC un grupo de investigación pioneiro en
España no ámbito da Nanomedicina e nos sistemas de
liberación de fármacos e vacinas. 

• Ten dirixido e coordinado 52 proxectos de investigación,
dos que xurdiron 20 invencións protexidas a través de
patentes internacionais, 221 artigos científicos e dous
libros.

• É directora da Xunta de Goberno da Controlled Release
Society (CRS), a sociedade máis importante no seu campo.
Forma parte de plataformas tecnolóxicas como a European
Technology Platform on Nanomedicine, Nanofuture, e a
Plataforma Española de Nanomedicina, así como de
diversas redes de colaboración (Galenos Marie Curie,
Nabba Marie Curie, Cost-Nanotheranostics). Participa no
comité editorial de 11 revistas científicas.

• Académica de número da Real Academia de Farmacia de
Galicia, da Real Academia Nacional de Farmacia e da Real
Academia Galega de Ciencias.

• Figura no noveno posto no ránking mundial do Times
Higher Education 2010 na área de Farmacoloxía e
Toxicoloxía. Recibiu importantes premios, como o Rey
Jaime I, o Novoa Santos e o Maurice Maria Janot.

• Foi vicerreitora de Investigación e Innovación da USC, e
asesora distintos organismos.
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Carmen García Mateo (Vigo, 1963) centrou a súa investigación
como enxeñeira de Telecomunicación na tecnoloxía da fala en

galego e castelán, a segmentación de audio e o recoñecemento
biométrico de persoas.

En 1987, incorporouse como docente á Escola Técnica Superior de
Enxeñaría de Telecomunicación en Vigo, onde participou de forma
moi activa na implantación da titulación e na creación do Grupo de
Investigación en Teoría do Sinal.

Dende os primeiros momentos da súa carreira, interesouse polo
campo da codificación de voz. Á súa chegada á UVIGO, participou na
posta en marcha do grupo de investigación GTS (Grupo de Teoría do
Sinal), que pronto conseguiría os seus primeiros contratos para
traballar na codificación de audio (MPEG). En 1994, ampliou os seus
coñecementos nesta área cunha estadía posdoutoral no laboratorio
do profesor Allen Gersho no Campus de Santa Bárbara da
Universidade de California. 

Á volta, iniciou unha colaboración con lingüistas da Universidade de
Santiago (USC) na liña de Síntese de Voz. Froito deste labor naceu
Cotovía, o primeiro conversor texto-voz bilingüe en galego e castelán.
O traballo conxunto con lingüistas da USC continuou ampliando o
desenvolvemento de tecnoloxía da fala en galego, con novas
ferramentas como a aplicación para a conxugación de verbos LaVerCa
ou sistemas para a recollida de bases de datos nesta lingua. 

En 1997, comezou tamén a experimentar no recoñecemento de fala
continua e grandes vocabularios, con utilidade en diversos proxectos
para a transcrición de voz. Dende 1995, abriu outro campo en materia
de recoñecemento do locutor, con traballos no eido do recoñecemento
biométrico de persoas mediante procesado de voz e cara.

BIOGRAFÍA

• Enxeñeira de Telecomunicación (1987) e doutora enxeñeira
de Telecomunicación pola Universidade Politécnica de
Madrid (1993). 

• Completou a súa formación con estadías de investigación
posdoutoral na Universidade de California Campus de
Santa Barbara (UCSB), en 1994; nos Laboratorios Bell de
ATT (New Jersey), en 1997 e 1999; na Michigan State
University, en 2005; e na Universidade de Kent, en 2013.

• En 1987 incorporouse á Escola Técnica Superior de
Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo
(UVIGO). Na actualidade é catedrática do Departamento de
Teoría do Sinal e Comunicacións (TSC) e coordina o
programa de doutoramento en Tecnoloxías da Información
e Comunicacións. Entre 2006 e 2010 desempeñou o cargo
de vicerreitora de Titulacións e Converxencia Europea.

• Dirixiu e coordinou numerosos proxectos de investigación
e teses doutorais, e publicou máis de 100 artigos en
revistas e congresos internacionais.

• Colabora con diversas revistas científicas no seu eido e é
socia fundadora da Sociedade Española para a Acústica
Forense-SEAF.
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Isabel Aguirre de Úrcola (Vilagarcía de Arousa, 1937), tiña xa 40
anos cando comezou os estudos de Arquitectura, ao marcharen

tamén os seus fillos á Universidade, o que non foi impedimento para
que chegara a ser figura de referencia no paisaxismo galego. 

En 1988 obtivo o título de arquitecta pola Escola Técnica Superior de
Arquitectura da Coruña, coa especialidade de Urbanismo, e dous anos
despois converteuse en profesora titular do Departamento de
Composición en Introdución á Arquitectura e Estética. Dirixe, dende a
súa creación, a Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega,
e na actualidade coordina tamén o Master de Arquitectura da Paisaxe
da Universidade de Santiago e a Universidade da Coruña. 

O proxecto de rehabilitación para o parque de San Domingos de
Bonaval e o contorno do Centro Galego de Arte Contemporánea, en
Santiago de Compostela, valeulle en 1997 o Premio Nacional de
Arquitectura “Manuel de la Dehesa”, xunto co arquitecto portugués
Álvaro Siza. No 2000, expuxo a súa obra na Universidade de Harvard,
na mostra “Os 15 mellores paisaxistas de Europa”.  Vén de recibir,
ademais, o Premio Internacional de Intervención no Patrimonio
Arquitectónico AADIPA polo seu traballo de recuperación paisaxística
do contorno do Mosteiro de Caaveiro, nas Fragas do Eume.

Ademais destas, ten moitas outras obras destacadas, entre elas os
proxectos do Parque do Oeste / Val Grande e do Parque Sul, en Lisboa;
a rehabilitación da Illa das Esculturas, en Pontevedra; a rehabilitación
dos terreos da Mina de Meirama, en Cerceda; o proxecto dun
miradoiro vangardista no Canón do Sil para proxectar e promover o
valor paisaxístico desta zona de Galicia; a rehabilitación do Mosteiro
de Santo Estevo de Rivas de Sil, ou a rehabilitación do albergue de
Ribadiso, en Arzúa. 

BIOGRAFÍA

• Foi profesora titular no Departamento de Composición, en
Introdución á Arquitectura e Estética, e estende a súa
experiencia docente a outras universidades e escolas
españolas e estranxeiras.

• Dirixe a Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de
Vega, e foi responsable tamén do seu Grupo de
Investigación. Actualmente coordina o máster de
Arquitectura e Paisaxe da Universidade da Coruña e a
Universidade de Santiago de Compostela.

• Forma parte do Comité de Head Masters do European
Council of Landscape Architecture Schools.

• Gañou o Premio Nacional de Arquitectura “Manuel de la
Dehesa” e o Premio Internacional de Intervención no
Patrimonio Arquitectónico AADIPA polo Entorno do
Mosteiro de Caaveiro (A Capela).

• Dirixe o workshop do master internacional de Architettura
di Paesaggio do “Centro Italiano di Architettura”, de Milano,
Italia.

• Dirixiu varios cursos  na UIMP sobre paisaxe e territorio  na
Ribeira Sacra.
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