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O Goberno galego quere recoñecer as mulleres ciéntíficas de Galicia, mulleres que souberon 
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 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 auténtica 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 visibilización 
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 gañadora.

O Goberno galego considera prioritario incrementar a presenza da muller nos ámbitos 
científicos e tecnolóxico de Galicia, pois unha maior presenza de mulleres na investigación 
contribuiría a enriquecer a actividade científica coa achega de novos temas e perspectivas. 
Ademais 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 
situar 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 resultado 
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 brillantes 
achegas á nosa sociedade.
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M. Elena Vázquez Cendón (Ourense, 1966) é unha docente e  
investigadora galega na Universidade de Santiago de Compostela 

(USC). O contexto da súa investigación é a Matemática Industrial, 
iniciándose no doutoramento coa dirección de Alfredo Bermúdez, 
e realizando estadías no Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique en Niza. 
Desenvolveu contribucións significativas ás leis de balance 

hiperbólicas coa metodoloxía de volumes finitos. A súa técnica 
para descomposición de fluxos proporciona algoritmos altamente 
eficientes en dinámica de fluídos computacional. Destacan tamén 
os seus traballos en  esquemas híbridos volumes finitos-elementos 
finitos.  As publicacións da súa investigación en Computers & Fluids 
(1994 e 2012) están consideradas traballos seminais no tema. Os 
ámbitos de aplicación son: o movemento da auga en ríos, escalas de 
peixes, zonas costeiras –sendo as rías galegas a súa motivación–, 
estudos de inundacións, o fluxo do gas, o fluxo de sangue e o 
deseño industrial. Entre as colaboracións internacionais saliéntase 
a establecida con Eleuterio Toro e Michael Dumbser da Università 
degli Studi di Trento.
Foi investigadora principal e participou en proxectos nacionais e 

internacionais. Liderou contratos co Centro Tecnolóxico do Mar e con 
Endesa Geración S.A., e participou en contratos coa Fundación Ciudad 
de la Energía e Reganosa. Forma parte do equipo que desenvolveu o 
software IBER, empregado pola comunidade hidráulica internacional 
e as confederacións da auga. É investigadora vinculada ao Centro 
de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga).
Iniciou o labor docente en 1989 no campus de Lugo e desde 

1991 en Compostela, impartindo diferentes materias da área de 
Matemática Aplicada. Titorizou máis de 25 TFG e TFM e co-dirixiu 
as teses de doutoramento de Luis Cea e Saray Busto. 
Está moi comprometida coa divulgación das Matemáticas nos 

centros de ensino e nos medios. 
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• Estudante do Colexio Sueiro (1970-1980) e do IES As 

Lagoas (1980-84) de Ourense.
•  Licenciada (1989) e Doutora (1994) en Ciencias Matemáticas 

pola USC. Profesora titular de universidade da área de 
Matemática Aplicada da USC desde 1997.  É membro do 
grupo de referencia competitiva da Xunta de Galicia en 
Enxeñaría Matemática. 

•  Formou parte do Steering Committee del 9th International 
Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 
2019). É membro do Council do European Consortium 
for Mathematics in Industry (ECMI) desde abril de 2020.

• Ten recoñecidos catro sexenios de investigación.
• Membro da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de 

Galicia desde a súa constitución e actualmente é vogal 
en calidade de experta no ámbito científico e tecnolóxico 
á proposta da Axencia Galega de Innovación.

• Membro do Plenario do Consello da Cultura Galega 
desde maio de 2018 e coordinadora da Sección de Ciencia, 
Tecnoloxía, Natureza e Sociedade.

• Membro da Sociedad Española de Matemática Aplicada 
(SEMA), da Real Sociedad Española de Matemáticas 
(RSME), da Sociedade galega de investigadores da auga 
e da Asociación Galega de Comunicación de Cultura 
Científica e Tecnolóxica DivulgACCIÓN.

• Foi vicerreitora de estudantes e relacións institucionais 
da USC (2002-2006). É a coordinadora xeral do Máster en 
Matemática Industrial (M2i, con mención de excelencia 
da Xunta de Galicia) polas universidades: USC, UDC, 
UVigo, UC3M e UPM, desde 2015. É decana da Facultade 
de Matemáticas desde xuño de 2017.

• Preside desde 2021 o Proxecto de Estímulo do Talento 
Matemático (Estalmat-Galicia).

• Membro do Consello Científico Asesor da Fundación 
GADEA por la Ciencia na Área de Matemáticas desde 
novembro de 2022.


