
1833

Munduko lehen 

programatzailea

AUGUSTA ADA BYRON
Lorpenak…

Matematikan bikaina 

izandako ingelesa.

Konputazioaren historiako lehen 

emakume zientzialaria.

Babbage makina analitikoaren 

buruzko hainbat idatzi argitaratu 

zituen. Azken hau, ordenagailuaren 

aurrekaria izan zen.

1815
Londres-en
jaiotakoa

1852
Londres-en
hildakoa



MARIE CURIE

Bi elementu aurkitu zituen: 

Polonioa (Po) eta Radioa (Ra)

1903 1911

Lorpenak…

Parisen matematika ikasi zuen eta bere 

promozioko lehena izan zen. 

Pierre Curie ezagutu zuen eta batera 

magnetismoaren munduan lan egin 

zuten.

Parisko unibertsitateko katedradun 

lehen emakumea izan zen.

Nobel sariak Fisikan eta Kimikan.

1867 
Varsovia-n

(Polonia)

jaiotakoa

1934 
Passy-n
(Francia)

hildakoa



Egitura desberdinak 

aurkitu zituen: ADN Harrikatza eta 

Grafitoa Birus

1941

ROSALIND FRANKLIN
Lorpenak…

Fisika, kimika eta matematiketan
graduatu zen Cambridgeko 

unibertsitatean.

Biofisika izan zen eta kristalografian lan 
egin zuen.

Bere lanari ez zioten balorerik eman 
eta bere lankide Watson eta Crick-ek 

eraman zuten Nobel Saria 
Medikuntzan.

1920
Londres-en

(UK)

jaiotakoa

1958
Chelsea-n

(UK)

hildakoa



Programazio lengoaiaren 

lehenengo konpiladorearen 
sortzailea

1973

GRACE MURRAY HOPPER

Lorpenak…

Bigarren Mundu Gerrako militarra eta 
konputazio arloko zientzialaria.

Cobol, historian gehien erabili izan den 
programazio lengoaiaren sortzailea.

British Computer Society-ko emakumezko 
lehenengo kidea.

1906
New York-en

(AEB)
jaioa

1992
Arlington-en

(AEB)
hila



JOCELYN BELL

Pulsar baten lehenengo irrati-

seinalea aurkitu zuen.

1974

Lorpenak…

Astrofisikari britainiarra.

Pulsar baten lehenengo irrati-seinalea 
aurkitu zuen

Berak egindako aurkikuntza Anthony
Hewish-entzat izan zen, haren 

tutorearentzat.

Fisikako Nobel saria eman zitzaion. 

1943
Belfast-en
(Irlanda)

jaioa



SALLY RIDE

Espazioa ezagutu zuen 

AEB-etako lehen 

emakumea. 

1983

Lorpenak…

AEB-etako fisika eta NASA-ko astronauta 

Teniseko jokalari profesionala.

Bere espazioko ibilbidea 
70.hamarkadako bukaeran izan zen, 

prentsak NASA-ko programa baterako 
bolondresak eskatzen zituela ikusirik.

1951
Encino-n

(EEUU)

jaiotakoa

2012
La Jolla-n

(EEUU)

hildakoa



Liburu elektronikoa diseinatu zuen, 

oraindik ordenagailu pertsonalik ez 

zegoenean. 

1949

ÁNGELA RUIZ ROBLES

Lorpenak…

Irakaslea, idazlea eta asmatzailea.

Gaur egungoko tableta sortu zuen.

Takimekanografiako makinaren 
proiektua garatu zuen. 

16 liburu zientifikoren idazlea.

1895
Villamanín-en

(Espainia)
jaioa

1975
Ferrol-en
(Espainia)

hila



WIFI eta Bluetooth-aren aurrekari

zen komunikazio sistemaren

asmatzailea.

1940

HEDY LAMARR
Lorpenak…

Aktorea, ingeniaria, asmatzailea 
eta espioia

Bigarren Mundu Gerraren inguruan 
ezkonarazi zuten. Parisera ihes egin 
zuen eta, gero, AEBra. Gerrarako 

espioitzako informazioa eman zuen.

Asmatzailearen nazioarteko eguna 
(azaroak 9) bere omenez ospatzen da. 

1914
Vienan
(Austria)

jaioa

2000
Orlandon

(AEB)

hila



Interneten ama esaten 

diote. 

1992 1997

RADIA PERLMAN
Lorpenak…

Software sortzailea, sareen ingeniaria, 

segurtasunean aditua.

Zenbait protokolo eta estandar 
teknologikotan parte hartu du. 

Ia 50 patenteren sortzailea.

Teknologia industriako eraginik 
handieneko 20 pertsonen zerrendan 

aukeratua hainbat aldiz. 

1943
Portsmouth-en, 

Virginian(AEB)

jaioa



CAROL SHAW

Bideojokoak diseinatzen 

ibilitako lehen emakumea

1982

Lorpenak…

Bere zaletasuna bigarren mailako 
hezkuntzan ezagutu zuen, 

ordenagailuarekin jolastu zitekeela 
ikustean. 

Berkeley-en ateratako informatikako
ingeniaria izan zen, zeina bideojokoen 

lehen enpresan jardun zuen lanean 

(Atari) 

80. hamarkadan oso ospetsu izan zen 
River Raid jokua programatu zuen 

1955
Palo Alto, California-n

(EEUU)

jaiotakoa



SHERYL SANDBERG

Facebook-eko eragiketa

saileko zuzendaria.

2012

Facebook-eko egungo eragiketa saileko
zuzendaria da, bereziki

teknologia sektorean, eta, oro har, 
negozioetan une honetan botererik

handiena duen emakumea, seguru asko.

“Lean In” liburuaren autorea da. Bertan

salatzen du zuzendaritza
postuetan dagoen emakumeen
ordezkaritza eskasa; eta “Lean In”

izeneko mugimendua sortu du, lan-
taldeak eratu, gizonak ere horretan

konpromisoa hartu eta emakumeen
garapen profesionala babesteko.

Lorpenak…

1969
Washington

(EEUU)

jaiotakoa



SUSAN WOJCICKI

YouTube-ko zuzendari exekutiboa

2014

Lorpenak…

YouTube-ko zuzendari exekutiboa da. 
Munduko bideo plataformarik

handiena da YouTube eta Googlerena
da. 

Lehenago Googleren
marketineko zuzendaria izan zen. Historia 

eta Literatura ikasi zuen
Harvard-eko Unibertsitatean.

1968
Santa Clara

(EEUU)

jaiotakoa



PILAR MACHÓN

Amazoneko interfaze kognitiboen 

saileko zuzendaria izan zen.

2016

Ingeles filologia ikasi zuen eta Stanford-eko
Unibertsitateko (AEB)

Hizkuntzalaritza konputazionaleko
doktorea da. 

Sevillako Unibertsitateko talde batekin, 
adimen artifizialdun ahotsa

ezagutzeko programa bat garatu zuen: 
hainbat hizkuntzatan eta edozein

mugikorren bidez hitz egiteko gai zen giza
irudi bat.

Gaur egun, Amazone-en lan egiten du, 
adimendun testuinguruetan gizakien eta

makinen arteko komunikazio

proiektuetarako goi zuzendari gisa.

Lorpenak…

1972
Sevilla
(España)

jaiotakoa



MARINA UMASCHI BERS

2014

Komunikazio Zientzietan lizentziatua eta 
MITeko MediaLab-en
doktoregoa egina.

Tufts University-ko
irakaslea eta ikertzailea da, Hezkuntza, 

Haurren Psikologia eta
Konputazio Zientzien diziplina arteko

programa batean. 

Teknologia berriak (robotika eta 
programazioa, esaterako) arrakastaz nola

erabili aztertzen ari da, STEM arloak, 
garapen sozial eta emozionala, eta 

arteak sustatzeko.

Scratch Jr.-ren
sortzailea eta KinderLab Robotics-en 

sortzailekidea, KIBOren sortzailea.

Argentinan
jaiotakoa

Lorpenak…



LISETTE TITRE

Bideojokoen garatzailea

2005

Bideojokoen garatzailea eta zuzendari
artistikoa da; 3D modelatze

digitalaren bidez sortzen ditu pertsonaiak, 
pertsona errealen moduan

mugi daitezen lortzeko, errealistan mugitu
eta aurpegi-adierazpenak sinesgarriak

izan daitezen.

Lisettek industriako
jokorik garrantzizkoenetan lan egin du: 

Tiger Woods Golf, The Simpson,
The SIMS 4 eta Transformers Age Of

Extinction izenekoetan, Android
eta iOS plataformetarako.

Lorpenak…

1977
EEUU

jaiotakoa



LINDA LIUKAS

Programatzailea, narratzailea eta 
ilustratzailea

2014

Lorpenak…

Linda Hello Ruby haurrentzako
liburuaren egilea eta ilustratzailea

da, ordenagailuen mundu
gorabeheratsuari buruzkoa.

Rails Girls ere
sortu zuen, neskatoei programatzen

irakasteko mundu mailako
mugimendua.

1986
Helsinki

(Finlandia)
jaiotakoa



MAYIM BIALIK

Neurobiology, Actress.

1990

Lorpenak…

Aktorea, idazlea eta neurozientziako
doktorea da.

90etako Blossom
nerabearen paperari eta The Big Band 

Theory-n duen neurobiologo
paperari esker da ezaguna.

Neurozientzia ikasi zuen Los Ángeleseko
Kaliforniako Unibertsitatean (AEB).

1975
California

(EEUU)
jaiotakoa



AYAH BDEIR

Informatikako ingeniaria eta 
soziologoa, littleBits-en

sortzailea eta zuzendari exekutiboa.

2009

Lorpenak…

Bdeir-ek honela definitzen du bere burua: 
Beiruteko (Libano)

Unibertsitateko ingeniaria eta artista 

interaktiboa. 

Kode irekiko hardware
mugimenduko liderrik
nagusienetarikotzat dute.

1982
Montreal

(Canadá)
jaiotakoa



MARGARITA SALAS

1938
jaio zen

Asturiaseko Canero-n,

(España)

Biokimiko, genetista molekular eta 
irakasle bikaina.

Bere aurkikuntza handienetako bat da 
DNAren funtzionamendua ezagutzeko 
aukera eman zuen bakterio birusaren 

azterketa.

Severo Ochoaren ikaslea izan zen.

AEBko Zientzien Akademia Nazionaleko 
emakume espainiar bakarra izan zen 

2019ra arte.

DNAren proteinetako bat aurkitu zuen

1963 1974

Lorpenak…

2019
Espainian

Hila



MARTA MACHO

1962 
jaio zen

Bilbon, Bizkaian

(España)

Matematika ikasi zuen EHUn eta bertako 
irakaslea da.

Mujeres con Ciencia izeneko espazio 

digitalaren argitaratzailea da eta 
2015ean RSMEren (Real Sociedad
Matemática Española) domina 

irabazi zuen.

“Literatura y Matemáticas”  RSMEko
webeko sailaren arduraduna da.

Berdintasunerako emakunde 

saria jaso zuen 2016an.

1985 2016

2011

Lorpenak…



SUSANA MARCOS

1970 
jaio zen

Salamancan
(España)

Zientzia Fisikoetan lizentziatua eta 

doktorea.
O 

Aitzindaria da Ingeniaritza optikoan eta 

fotonikoan eta oftamologiaren

garapenean.

Ikertzaile aritu zen hiru urtez Harvard

Unibertsitatean

Ikerketaren Sari Nazionala jaso zuen.

2019 
Óptica visual eta Biofotónica

laborategien zuzendaria da

1997

Lorpenak…



JOANNE CHORY

1955
jaio zen

Methuen-en
(AEB)

AEBko botanista eta genetista

garrantzitsua da

Superlandare ezaguna sortzen ari da, 

landare normal batek baino hogei 

aldiz karbono dioxido gehiago 

xurgatzeko gai dena eta lehorteei 

edo uholdeei aurre egiteko eta 

nutrizio balio izaten jarraitzeko gai 

dena.

Princesa de Asturias saria jaso du. 

Klima aldaketa atzeratzea du 

helburu

20191999

Lorpenak…



NURIA OLIVER

1970
jaio zen

Alicanten
(España)

Telekomunikazioetako Ingeniaria, Adimen 

Artifizialean eta Big Datan aditua.

Giza ezaugarriak identifikatzeko gai diren 

sistemak asmatu ditu, hala nola 

aurpegiko adierazpenak, giza 

elkarreraginak, asperdura. 

Young Innovation Award saria irabazi 

zuen lehen espainiarra

Deustuko Unibertsitatearen Ada

Byron Saria jaso zuen.

2016

1994 2000

Lorpenak…



ADRIANA OCAMPO

1955 
jaio zen

Barranquillan

(Colombia)

NASAko Geologo planetarioa eta 

ikertzaile espaziala.

Egindako aurkikuntzarik handiena 

Chicxulubeko kraterra izan da, 

dinosauroen desagerpena eragin 

zuen meteoritoak utzi zuen marka.

Asteroideei buruzko datuak 

eman ditu, Bennu, Júpiter…

Zientzia arloko urteko emakume 

izendatu zuten.1970

New Horizons misioa zuzendu zuen, 

gizakia Plutonera eraman zuena.

2015

1992

Lorpenak…



ROSARIO DOMINGO

1931
jaio zen
Teruelen

(España)

Kimika kuantikoari buruz egin 
zuen doktore tesia oso 

garrantzitsua izan zen, erreakzio 
kimikoaz eta kimika organikoaz 

egin zuen ikerketa bezalaxe. 

Zientziako lehen emakumezko 
doktoreen adibidea da 

Espainian.

Valentziako Unibertsitateak 
emakumearen egunaren 
ospakizuna eskaini zion.

Valentziako Unibertsitateko

lehen emakumezko

irakaslea.
20141955

Lorpenak…



VICENTA LLORENTE

1930 
jaio zen

Algortan, Bizkaia 

(España)

Zientzia Biologiko eta Zientifikoetako doktorea 
CSICen (Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseilua)

Intsektu ortopteroen eta haiek eragindako 
gaixotasunen ikertzailea.

Hainbat liburu idatzi ditu, besteak beste: Libro 
Rojo de los Ortópteros ibéricos eta Los 
Pamphagidae de la Península Ibérica.

Erretiraturik egonda ere, ortopteroei buruzko
ikertzen jarraitu du.

Asjabadeko Epidemiologia institutuan

egin du lan, Turkmenistán-en 

(Erdialdeko Asia).

1960

1985

Lorpenak…



MARÍA VALLET

1946 
jaio zen

Las Palmas de

Gran Canariasen
(España)

Kimika Zientzietan doktorea, Kimika 
Inorganikoan katedraduna eta Kimika 
Inorganiko eta Bioinorganiko Saileko

zuzendaria.

550 argitalpen zientifiko idatzi ditu, 
gehienak kimika eta materialen zientzia 

arlokoak.

Ingeniaritzako Errege Akademiako eta 
Farmaziako Errege Akademia Nazionaleko 

akademiko oso izendatu zuten.

NATO/OTANeko batzordeko 

kide izan zen.

1974

1994

1999

Lorpenak…



BARBARA LARA

1986
jaio zen

Santiagon
(Chile)

Informatikako exekuzio ingeniaria.

Informazio sistema bat asmatu zuen, 
larrialdi katastrofikoetan dauden 

lekuetan bizi direnei mugikorraren bidez 
informazioa jasotzeko aukera ematen 

diena.

Bere lanari esker, MITeko (Massachusetts 
Institute of Technology) 35 urtetik 
beherako berritzaileen munduko 

zerrendan sartu zuten

EMERCOM telefono konpainiaren 

sortzaileetako bat da.

2017

2016

Lorpenak…



GERTRUDIS DE LA FUENTE

1921
jaio zen
Madrilen

(Espainia)

Zientzia kimikoetan lizentziatua eta 

biokimikako doktorea.

Organismoan dauden substantzien 

erreakzioek haren funtzionamenduan

eta osasunean nola eragiten duten 

ikertu zuen.

Berari esker, Medikuntzako ikasketen

parte da Biokimika.

Koltza olioaren sindrome toxikoa ikertu 

zuen, 20000 pertsonari eragin ziena.

CSIC Ikerketa Zientifikoen Kontseilu 
Gorenean egin du lan.

2017

1981

Hil zen
Madrilen

(Espainia)

1948

Lorpenak…



MARÍA BLASCO

1965
jaio zen

Alicanten
(Espainia)

Biologia Zientzietan lizentziatua.

Margarita Salasekin eta Severo 

Ochoarekin lan egin zuen eta 

DNAren egitura ikertu zuen minbizian 

eta zahartzean.

Telomerasak duen garrantzia 

ezagutarazi zuen, lehen ez zelako 

kontuan izaten minbizia 

ikertzerakoan.

Espainiako Ikerketa Onkologikoen Zentro 
Nazionaleko zuzendaria da.

19971981

1988

Lorpenak…



MARIA JOSEFA

WONENBURGER

1927
jaio zen 
Galician
(Espainia)

Matematikaria, AEBn eta Kanadan 
doktoregoa egindakoa.

Fullbright beka lortu zuen lehen 
emakumea izan zen.

Lie-ren aljebran espezializatu zen 
Torontoko unibertsitatean eskolak 

ematen zituen bitartean. 

Espainiako Matematika Elkarteko 
ohorezko bazkide izendatu zuten.

Zortzi doktorego tesiren 

zuzendaria izan zen.

1953

2007 2014
hil zen

A Coruñan, 

Galicia

(Espainia)

Lorpenak…



BEGOÑA VILA

1963
jaio zen

Vigon, Galician

(Espainia)

Galaxia kiribilen  azterketan 
espezializatutako astrofisikoa eta 

sistemen ingeniari burua.

NASArentzat egiten du lan, eta James 
Webb espazio teleskopio 

espazialaren kontrolaz arduratzen 
da..

NASAk saritu egin zuen, “Exceptional
Public Achievement” dominarekin, 
lidergoagatik eta egindako lorpen 

bikainengatik .

Fine Guidance Sensor gailua 

diseinatzen eta eraikitzen lan egin 

zuen.

2016

2012

Lorpenak…



PALOMA DOMINGO

1963
jaio zen

Vigon, Galician

(Espainia)

FECYT Zientzia eta Teknologiarako 
Espainiako Fundazioa erakundeko 

zuzendari nagusia eta Zientzia 
Fisikoetan lizentziaduna, Astrofisikako 

espezialitatean.

Berrikuntzaren, teknologia 
transferentziaren eta oinarri 
teknologikoko eta zaintzako 

enpresak sortzeko arloetan aritu zen.

Ezagutzaren ingeniaritzako 

zuzendaria izan zen Entelen (1989-

1994).

1984 2018

Lorpenak…



ELENA GARCÍA

1971
Jaio zen

Valladoliden
(Espainia)

Ingeniari industriala, CSIC Ikerketa 
Zientifikoen Kontseilu Gorenaren taldeko 

liderra eta robotikan doktorea.

CSICekin batera, munduko lehen 
exoeskeleto bionikoa sortu du, 

gaixotasun degeneratiboak dituzten 
haurrei mugikortasuna ahalbidetzen 

diena.

Madrilgo Urrezko Domina jaso du, beste 
sari askoren artean.

CSICetik sortutako  Marsi Bionics

enpresaren fundatzailea da .

2009 2016 2018

Lorpenak…



MARA DIERSSEN

1961
jaio zen

Santanderren
(Espainia)

Medikuntza eta Kirurgian doktorea eta 
artista, Neurobiología Celular eta 
CRG laborategiak zuzentzen ditu. 

Te berdearen konposatu batek, 
terapia kognitiboekin batera, Down 

sindromea dutenen gaitasun 
intelektuala hobetu dezakeela 

aurkitu du.

Desgaitasun intelektuala duten 

pertsonak estimulatzeko bideo-joko
bat egiten gidatu zuen.

Down sindromearen arloan gehien 

nabarmendu den emakume 

ikertzaileetako bat da, mundu mailan.

2014

2016

Lorpenak…



CARMEN PEREZ

1953
jaio zen
Madrilen
(Espainia)

Egiptologoa, kontserbatzailea eta 

ikertzailea.

Arkeologiako Museo Nazionalean 
egiten du lan, Egiptoko eta Ekialde 

Hurbileko Antzinaroko 
Departamentuko kontserbatzaileen 

buru modura.

Egiptok Espainiari eman zion 

lehen indusketa arkeologikoa 
zuzentzen du.

Egiptoko Supreme Council of
Antiquities domina jaso du.

Egiptoko arkeologiaren ahots 

espainiartzat hartzen den ikertzailea.

19841980 2012

Lorpenak…



MARÍA ANGELES MARTÍN

1971
jaio zen 
Sevillan

(Espainian)

Sevillako Senior IEEE ikerrildo

aeronautikoaren zuzendaria eta 
Skylife Engineering spin-offen 

fundatzailea.

Europako Batzordearen Joint Undertaking-
eko Board de Pegasus eta Clean Sky 

Academy Working Groupeko kide da.

Emakume Teknologoarentzako Ada Byron
saria eman dio Deustuko Unibertsitateak.

Industriako eta ikerketako 70 proiektutan eta 42 
proiektu aeronautikotan parte hartu du. 

2008 2015

Lorpenak…



MONTSERRAT MEYA

1948
jaio zen

Albaceten
(Espainia)

Hizkuntzalaritzan lizentziatua eta doktorea. 
Itzulpen automatikoari buruzko tesia egin 

zuen MITekin elkarlanean.

Bere azken lana pazienteak beren 
herrialdetik kanpo historia klinikoan 
sartzea ahalbidetzea eta errezeta 

elektronikoarekin sendagaiak banatzeko 
aukera lortzea izan da.

Hizkuntza Naturala Prozesatzeko
Espainiako Elkartea sortu zuen

Deustuko Unibertsitateko Ada Byron
saria jaso du.

Siemenseko Adimen Artifizialaren saileko 

programatzailea eta zuzendaria izan da.

1948 2014

Lorpenak…



ANDREA BLANCO

Telekomunikazioetako Ingeniaria 

eta doktorea Fotonikan.

Hainbat artikulu argitaratu ditu, 

besteak beste, "Nature", oihartzun 

handikoak izan direnak, 

komunikazio optikoetan eta 

diagnostiko medikorako 

aparatuetan izan ditzaketen 

aplikazioengatik.

Deustuko Unibertsitateko Emakume 
Teknologoarentzako Accésit

Ada Byron saria jaso du.

Ikertzailea Telefónica I+D-n, eta gaur egun 
Tecnalian egiten du lan Project Manager.

2007 2014

Lorpenak…

1983
jaio zen

Valladoliden

(España)



ASUNCIÓN GÓMEZ

Adimen Artifizialeko Espainiako lehen 

katedraduna.

18 tesi eta Gradu Amaierako 47 Lan 

zuzendu ditu, eta Ontology Engineering

Group ikerketa taldearen sortzailea eta 

zuzendaria da.

Deustuko Unibertsitateak Emakume 
Teknologoarentzako Ada Byron saria 

eman dio.

Guztira, 15 patente erregistratu ditu eta 
nazioarteko 21 proiektutan ikertu du eta 

Espainiako 400 baino gehiagotan.

2007 2015

Lorpenak…

1967
jaio zen

Badajozen
(Espainia)



REGINA LLOPIS

1971
jaio zen

Cumaná-n
(Venezuela)

Adimen Artifizialari Aplikatutako 
Matematikan doktorea, AIA teknologia 

taldeko presidentea eta kontseilari 
ordezkaria. 

Deustuko Unibertsitateak Emakume 
Teknologoarentzako

Ada Byron saria eman dio.

Horretaz gain, IWEC AWARD saria ere 
jaso du, Bartzelonako Merkataritza 

Ganberak, Manhattango Merkataritza 
Ganberak eta FICCIk sortua.

Transakzioetan dirua zuritzea antzemateko 
tresnak garatu ditu.

2012 2017

Lorpenak…



CONCEPCIÓN

ALICIA MONJE

1979
jaio zen
Espainian

Robotikako ikertzailea eta Madrilgo Carlos III 
Unibertsitateko irakasle Titularra

Bere ikerketaren ardatza,  TEO izeneko robot 
humanoide asistentziala da, giza tamaina 
eta pisua du, eta pertsonen bizi kalitatea 

hobetzen laguntzen du.

Zientifiko modura egin du lan, Antonio 
Banderasek ekoiztu eta protagonista duen 

“Autómata” filmean.

Deustuko Unibertsitatearen 
Ada Byron saria irabazi du.

RoboCom++ izeneko proiektu europarra
zuzentzen du elkarlanean

2009 2019

Lorpenak…



ANA FREIRE

1983
jaio zen
Espainian

Informatikako ingeniari eta doktorea, 
ikertzailea eta irakaslea Pompeu Fabra 

Unibertsitatean, eta bertako 
Iraunkortasunari buruzko Zentroko 

zuzendaria

36 urte ditu eta, dagoeneko, 40 argitalpen 
zientifiko eta hiru patente baino gehiago

ditu.

Insider aldizkariak bere zerrendan jaso zuen, 
iraultza teknologikoaren buru izatera 

deitutako 23 gazte espainiarren artean.

Deustuko Unibertsitatearen
Ada Byron Gaztea saria jaso du.

Hainbat enpresa eta erakundetan egin du lan, 
besteak beste, Yahoo Labs, National

Research Council of Italy.

2019

Lorpenak…


