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Químics catalans al món: Anna Pla-Dalmau 
Fermi National Accelerator Laboratory, Illinois (EUA)

La doctora Anna Pla-Dalmau, l’edifici més representatiu del Fermilab (Wilson Hall), mostres de centellejadors plàstics preparats al Fermilab i l’interior d’un petit detector en què es 
pot veure l’ús dels centellejadors plàstics en forma de fibres òptiques.

Trajectòria científica

L
’Anna Pla-Dalmau, nascuda a Palafrugell (Baix 
Empordà), es va interessar de ben jove per les ac-
tivitats que s’imaginava que es devien fer en un 
laboratori químic. El concepte d’investigació ci-
entífica es va anar fent més llaminer durant el 
batxillerat. A l’hora d’anar a la universitat, l’Anna 
no va tenir dubtes a escollir la llicenciatura en 

químiques per a la seva carrera professional. L’Anna cursà els 
estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, on s’especia-
litzà en la branca de la química orgànica. En acabar, va decidir 
fer estudis de postgrau als Estats Units d’Amèrica. Va triar la 
Universitat Estatal d’Iowa [1] (Iowa State University, ISU, 
Ames, Iowa), on el seu futur marit era un estudiant de post-
grau en el programa d’enginyeria nuclear. A l’ISU va seguir es-
tudiant química orgànica i va treballar en el grup del doctor 
Glen Russell, en temes de radicals lliures i llurs mecanismes de 
reacció. Va obtenir el títol de master of Science el 1987. En 
acabar, es va posar en contacte amb el grup d’instrumentació 
i detectors de partícules del Fermi National Accelerator Labo-
ratory [2] (Fermilab, Batavia, Illinois), que buscava un químic 
per dissenyar compostos orgànics fluorescents. Va ser així que 
l’Anna va aprofitar l’oportunitat de continuar treballant vers 
un doctorat basant la seva recerca en un tema ja d’interès al 
Fermilab. Va ser acceptada al programa de doctorat en quími-

ques de la Universitat d’Illinois Septentrional [3] (Northern 
Illinois University, NIU, DeKalb, Illinois) i es va graduar el 1990. 
A la universitat va fer la tesi doctoral en el grup del doctor 
Charles Spangler, sobre el disseny i la caracterització espec-
troscòpica de compostos orgànics fluorescents per a la seva 
aplicació a detectors de partícules.

Avui dia, l’Anna segueix treballant al Fermilab, on es dedica  
a l’optimització de materials plàstics per a la seva aplicació a 
detectors de partícules subatòmiques.

Actualment té el grau d’applied scientist i és cap del grup 
Scintillation Detector Development. Viu a la ciutat de Naper-
ville, a uns 20 minuts del Fermilab, amb el seu marit i dos fills, 
els quals comparteixen la mateixa curiositat científica, car 
ambdós volen dedicar-se a carreres de ciència i tecnologia.

Trajectòria professional
El Fermilab és un centre de recerca en físiques d’altes energi-
es, ubicat a uns quaranta quilòmetres a l’oest de Chicago, 
semblant al CERN [4] d’Europa, situat a Ginebra, Suïssa. És 
un laboratori de la xarxa del Department of Energy dels Es-
tats Units d’Amèrica [5] i actualment el gestiona el Fermi Re-
search Alliance, LLC [6], un consorci d’universitats. Al llarg 
dels anys, la feina al Fermilab ha anat canviant, però sempre 
ha girat al voltant dels materials per a detectors de partícules 
subatòmiques, els quals emeten una guspira de llum, o cen-
tella, quan interaccionen amb elles, i que normalment són 
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