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PRESENTACIÓ

Enguany, el Centre de Documentació se suma a les activitats que el Museu
de Ciències Naturals organitza amb motiu de la 19a Setmana de la Ciència
amb una nova edició de “Lectures recomanades”.
Hem seleccionat un conjunt heterogeni de propostes amb un denominador
comú: la divulgació de la ciència, incorporant-hi temes que són notícia, com
el fracking, o les substàncies tòxiques amb què convivim, aquest
directament relacionat amb l’exposició Enverinats, que es pot visitar al
nostre Museu fins a l’abril del 2015. I pensant en aquells que els agrada
deixar volar la imaginació, hi hem afegit una manual de criptozoologia.
En l’oferta hi trobareu també una representació dels dos temes destacats
com a centre d’interès per a l’edició 2014 de la Setmana de la Ciència: la
cristal·lografia i la biotecnologia, per a la qual comentem una obra que parla
dels productes transgènics.
Els documents es troben ordenats alfabèticament. L’últim element de les
cites bibliogràfiques és la signatura, la notació que indica la localització
dels documents. Si els voleu consultar o us els voleu endur en préstec,
pregunteu als bibliotecaris, especificant en quines dependències del Centre
de Documentació us és més convenient fer-ho: a la Mediateca, en el Museu
Blau (zona Fòrum) o bé a la Biblioteca, al Parc de la Ciutadella.
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A través del cristal : cómo la cristalografía ha cambiado la
visión del mundo / coordinadores Martín Martínez-Ripoll, Juan
A. Hermonos y Armando Albert.-- Madrid : CSIC ; Catarata,
2014.-- 196 p. : il. col. ; 21 cm. Signatura: 548 Tra

De recent aparició, aquest llibre és un clar exponent del que s’anomena la cristal·lografia
moderna, una ciència que ens permet saber com són els cristalls, les molècules, les
hormones, els àcids nucleics, els enzims, les proteïnes... les seves propietats i el seu
funcionament en una reacció química, en un tub d’assaig o en un ésser viu.
Comença fent un repàs històric de les seves aplicacions des dels orígens (cosmètica,
joieria, propietats curatives) fins a l’actualitat, en què ha entrat de ple en l’estructura dels
materials, la biotecnologia i la medicina, terreny on s’ha implicat significativament en les
malalties infeccioses.
El fet que cada un dels onze capítols estigui escrit per un autor diferent ocasiona una certa
irregularitat en la discurs narratiu i l’exposició: alguns resulten complicats per al lector no
iniciat, mentre que la lectura d’altres és prou amena. Hi ha abundants il·lustracions i al
final sempre s’hi troben referències bibliogràfiques.
Tots els autors són investigadors adscrits a importants institucions de recerca com
l’Instituto de Física y Química “Rocasolano”i l’Instituto de Química Médica, a Madrid, o
l’Instituto de Biología Molecular de Barcelona, tots del CSIC.
Per saber-ne més...
http://www.iycr2014.org/__data/assets/pdf_file/0010/98308/Crystallography_SP.pdf
https://www.educaixa.com/ca/-/los-cristales-del-dia-a-dia
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Bocados de ciencia : todo lo que necesitas saber de ciencia
en pequeñas porciones fáciles de digerir / Robert Dinwiddie ;
traducción de Pau Vidal Pons.-- Barcelona : Océano, 2010.-176 p. : il. col. ; 24 cm. Signatura: MED-5/6 Din

Et costa entendre certes notícies científiques perquè no te’n recordes del que vares
aprendre fa temps? O simplement, hi ha temes científics que desconeixes?
Aquest llibre intenta millorar els coneixements del lector pel que fa a qüestions
científiques, però sols les que l’autor ha considerat que són d’interès, pel seu caire
enigmàtic (forats negres, teoria quàntica...), les aparegudes en les notícies (grip, clima...)
i les essencials (àtoms i elements, plaques tectòniques, l’evolució darwiniana...). Totes
aquestes explicacions en petites dosis, “mossegades”, que fan que el lector tingui la
informació suficient per fer-se una idea.
Llibre de referència pels estudiants d’ESO i batxillerat, pel seu llenguatge planer i amb
multitud d’il·lustracions en color, que fan amena la comprensió de conceptes bàsics del
camp de la ciència, però sense profunditzar en detalls. També recomanat a gent curiosa
amb ganes d’entendre millor què passa al món.
Per saber-ne més...
http://www.recercaenaccio.cat/
http://tv.fecyt.es/
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Clonar una oveja : [guía práctica para convertirte en una
superestrella de la ciencia] / Hazel Richardson ; ilustraciones
de Andy Cooke ; traducción de Joan Carles Guix.-- Barcelona
: Oniro, 2010.-- 94 p. : il. b.n. ; 21 cm.
Signatura: MED-I-57 Ric
Segurament tothom coneix o ha sentit
parlar de l’ovella 'Dolly', el primer animal
clonat al món que va néixer a Escòcia a
l'any 1996. Parlar de la Dolly és parlar de
ciència perquè va ser la primera vegada
que els científics aconseguien clonar un
animal adult.
Al llarg de nou capítols acompanyats per les
divertides il.lustracions en blanc i negre de
l'Andy Cooke, l'autor ens explica la història
de la Dolly i tot el procés que va envoltar el
seu naixement. Ens parla des dels
descobriments i teories de Mendel i Darwin
que van permetre el desenvolupament de
la clonació a partir del segle XIX, fins al
plantejament de temes ètics que van
suposar una gran revolució durant l´últim
segle.
Amb un llenguatge senzill i molt clar
aprendrem què és exactament l'ADN, què
és un clon i com s'aconsegueix a través de la fertilització; què són els cromosomes i tots
els conceptes implicats en el procés de clonació. A més, a través d'uns senzills
experiments i exemples molt pràctics, podrem aprendre pas a pas a clonar des d’una
planta o bacteri fins a una còpia de l'ADN.
Aquest llibre de butxaca és una opció perfecta per apropar el públic infantil al món de la
ciència genètica. Forma part de la col.lecció 'Oniro- El juego de la ciencia'.
Hazel Richardson és professora de primària i una genetista qualificada que ha escrit
diversos llibres de textos científics adreçats al públic infantil.
Per saber-ne més...
http://www.planetadelibros.com/infantil-y-juvenil-coleccion-oniro-el-juego-de-laciencia-0000P87800.html
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Convivint amb transgènics / David Bueno i Torrens.-Barcelona : Ominis Cellula, Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, 2008.-- 325 p. ; 20 cm.
Signatura: MED-57 Bue
D’on prové la gran varietat dels productes que
ens envolten? Com s’han seleccionat
tradicionalment els animals i les plantes per
agronomia? Què és la biotecnologia? Què són els
organismes genèticament modificats (OGM) i
quina n’és la finalitat? Quins són els passos bàsics
per generar un OGM? Què és la bioremediació?
Poden detectar els bacteris la presencia de mines
antipersona? Quina utilitat poden tenir gallines
amb gens humans? Quins riscos globals es
plantegen al voltant de la utilització dels OGM? Es
controlen els OGM?. Aquestes són només algunes
de les qüestions que vol respondre aquest llibre
d’una forma entenedora i accessible per a un
públic no especialista. L’autor diu en el pròleg que
ha intentat mantenir al llarg de tot el llibre
l’equanimitat de plantejament basant-se en tot
allò que la ciència pot demostrar, i només al final es posiciona.
El llibre està estructurat en tres grans blocs. En el primer s’estableix la història, les bases i
els fonaments de la biotecnologia aplicada a l’agronomia, la salut i l’ecologia. En el segon
es discuteixen les aplicacions actuals i les perspectives de futur dels microorganismes, els
animals i les plantes genèticament modificades. I en el tercer es discuteix la percepció
social dels OGM i qüestions legals relacionades amb la biotecnologia.
David Bueno és professor de genètica a la Facultat de Biologia de la Universitat de
Barcelona, i un reconegut divulgador científic (el seu llibre “L’enigma de la llibertat” va
guanyar el XVI Premi. Europeu de Divulgació Científica Estudi General) és un divulgador
científic habitual a diferents mitjans de comunicació.
Per saber-ne més…
http://www.ub.edu/geneticaclasses/davidbueno/
http://www.somloquesembrem.org/transgenics/
http://www.consum.cat/temes_de_consum/alimentstransgenics/index.html
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
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Criptozoología : cazadores de monstruos / Rafael Alemañ
Berenguer.-- [Barcelona] : Melusina, 2010.-- 446 p. : fot.
b.n. ; 21 cm. Signatura: MED-59 Ale
La criptozoologia és una disciplina que té
com a objectiu la recerca d’espècies animals
desconegudes per la ciència de les quals
només se’n té coneixement a través de
relats, descripcions, llegendes... Aquests
animals s’anomenen “críptids” i alguns
exemples són el monstre del Llac Ness, el Ieti
de l’Himalaya, les serps marines gegants o
les sirenes.
Aquest llibre parla sobre alguns d’aquests
animals, els seus orígens i les investigacions
que s’han dut a terme per tal de trobar-los o,
simplement, per descobrir que són un frau.
Així doncs, assistim a l’origen de la
criptozoologia de mà dels relats dels
exploradors de l’Antiga Grècia, passant pels
bestiaris de l’Edat Mitjana fins arribar al
segle XXI.
Amb un llenguatge planer, l’autor repassa
alguns dels críptids presents en la cultura
popular, com són els monstres marins (calamars gegants, anguiles de la mida d’un vaixell,
els curiosos habitants d’alguns llacs d’arreu del món...), supervivents de la prehistòria
(dinosaures, ocells gegants...) i els homínids considerats l’enllaç perdut en l’evolució
humana (com el Ieti de l’Himalaya o el Big Foot dels Estats Units).
Es tracta d’un bon llibre per establir un primer contacte amb la criptozoologia, ja que està
escrit amb un estil amè, ple de fragments de testimonis i amb fotografies que il·lustren els
casos. Aquest és un món molt extens i el llibre només en mostra una petita part, fet que
segurament desencadenarà llargues estades davant l’ordinador fent recerca sobre el
tema.
Per saber-ne més...
http://criptozoologos.blogspot.com.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptids
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Els elements : una exploració visual de tots els àtoms
coneguts de l'univers / Theodore Gray ; fotografies de
Theodore Gray i Nick Mann.-- Barcelona : Institut d'Estudis
Catalans ; València : Universitat de València ; [Bellaterra] :
Universitat Autònoma de Barcelona, 2011.-- 240 p. : fot.
col. ; 25 cm. Signatura: MED-5/6 Gra
“La taula periòdica és el catàleg universal
de tot el que podem trobar al nostre
voltant”. D’aquesta manera presenta
Theodore Gray el seu llibre. Seguint l’ordre
en què els elements estan organitzats a la
taula periòdica, ens va mostrant les dues
cares de cada element: una, la que
presenten en estat pur i, una altra, la dels
compostos químics que formen en
combinar-se amb altres elements. Amb
explicacions curtes i amenes però alhora
rigoroses, ens dóna a conèixer des de
dades bàsiques fonamentals fins a
curiositats. Per exemple, sabíeu que sovint,
els ions metàl·lics formen part del centre
actiu d’enzims importants? En el centre actiu de la clorofil·la de les plantes hi ha el
magnesi, en la sang blava de las aranyes i de diversos crancs hi ha el coure, i en el centre
actiu de la proteïna hemoglobina hi ha el ferro, responsable per tant del transport
d’oxigen en la sang (el ferro és tan important com a metall que sovint s’oblida que és un
dels constituents minoritaris més importants del cos humà). O que el brom (l’altre
element estable, a part del mercuri, que es manté líquid a temperatura ambient), en
forma de tetrabromobisfenol A, s’afegeix, per llei, als pijames infantils de fibra sintètica
com a retardador del foc?
Aquest és un llibre de gran format, molt atractiu visualment i amb unes fotografies
excel·lents. Lloat per científics tan dispars com el Premi Nobel de Química Roald Hoffmann
i el conegut neuròleg i escriptor Oliver Sacks.
Publicat originalment en anglès el 2009, la traducció i publicació al català la van fer
conjuntament l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat de València amb motiu de l’Any Internacional de la Química el 2011.
Per saber-ne més…
http://periodictable.com/index.html
http://home.theodoregray.com/
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Esta es mi gente : inventos y anécdotas de 46 mentes
prodigiosas / Ramón Núñez Centella ; prólogo de José
Manuel Sánchez Ron.-- A Coruña : Le pourquoipas, 2007.-252 p. ; 22 cm. Signatura: MED-5/6 Nuñ

Molts de nosaltres, quan una persona que ens és propera ha fet o dit alguna cosa que ens
fa enorgullir, hem exclamat alguna vegada allò de “esta es mi niña, mi chico…“. Per a
l’autor d’aquest llibre “mi gente” són els científics. Ni més ni menys. I amb un títol tan
col·loquial, el contingut no podia ser de cap altra manera. Ens trobem, doncs, davant una
obra de divulgació de la ciència certament apassionant. La tria dels personatges és, com
confessa l’autor, totalment arbitrària, hi són els qui ell ha volgut que hi siguin: 46
biografies entreteixides amb els descobriments o aportacions que han canviat la història
de la humanitat explicades en 5 o 6 pàgines cada una i amanides amb un meritori sentit
de l’humor.
En recomanem la lectura als adults amb ganes de saber i poc temps per llegir, als joves
encuriosits, als pares amb fills que tot ho pregunten…
Per saber-ne més...
http://cienciaes.com/biografias/
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Fracking / Isabel Suárez y Roberto Martínez.-- Madrid :
Instituto Geológico y Minero de España : Los Libros de la
Catarata, 2014.-- 87 p. : il. ; 21 cm.
Signatura: 553.98 Sua
La fracturació hidràulica o hidrofracturació
(coneguda en anglès com hydraulic
fracturing o fracking) és una tècnica per
possibilitar o augmentar l’extracció de gas i
petroli del subsòl. El procediment consisteix
en la injecció a pressió d’algun material en el
terreny, amb l’objectiu d’ampliar les fractures
existents en el substrat rocós que tanca el gas
o el petroli, afavorint així la seva sortida cap a
l’exterior. Habitualment el material injectat
és aigua amb sorra i productes químics,
encara que ocasionalment es poden emprar
escumes o gasos.
Els efectes negatius d’aquesta tècnica, com
ara l’emissió de substàncies tòxiques a
l’atmosfera i la contaminació de les aigües
subterrànies, ha mogut alguns països, entre
els quals Catalunya, a prohibir-la, mentre que
d’altres estant estudiant-ne la regulació.
Molt estès als Estats Units d’Amèrica, el
fracking va començar a ocupar les portades dels mitjans de comunicació catalans i
espanyols a finals del 2011, quan es va saber que les grans multinacionals de l’energia
estaven tramitant les llicències per començar les perforacions.
Els autors d’aquest llibre, tots dos geòlegs, expliquen de manera entenedora i objectiva,
els avantatges i inconvenients d’aquest mètode d’obtenció d’energia.
Per saber-ne més...
http://lab.rtve.es/fracking/
http://aturemfracking.wordpress.com/
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Per què les lleones no els prefereixen rossos? : (i seixanta
curiositats científiques més) / Xavier Duran.-- Barcelona :
Columna, 2011.-- 201 p. ; 23 cm.
Signatura: MED-5/6 Dur
És veritat, a l’hora d’aparellar-se, les lleones trien
els mascles amb la pell més fosca, i aquest fet té
una explicació relacionada amb l’evolució de les
espècies. Amb el format pregunta/resposta, i amb
enunciats que criden l’atenció del lector, l’autor
ens endinsa, amb frescor, però també rigor, en
temes científics com ara la mateixa evolució, la
psicologia, la genètica...
El títol triat per a la presentació del llibre és tota
una declaració d’intencions: La curiositat com a
estímul, i l’encapçala una cita del biòleg François
Jacob, premi Nobel de Medicina en 1965: “Una
època o una cultura es caracteritza menys per
l’extensió dels coneixements que adquireix que
per les preguntes que es planteja”
Algunes preguntes tenen respostes concretes;
d’altres, són l’excusa per apropar-nos a certs
fenòmens de la natura o per tal que cadascú apliqui determinats coneixements a la seva
experiència personal: què implica fumar?, per què la música ens relaxa?...
Completa el llibre una extensa bibliografia que, a més de permetre documentar les dades
que dóna, facilita la feina als qui vulguin aprofundir en algun tema.
Xavier Duran ha escrit més d’una trentena de llibres i entre els reconeixements que ha
obtingut s’hi compta el Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General”.
Per saber-ne més...
http://www.tv3.cat/videos/3541430
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El siglo de la ciencia / José Manuel Sánchez Ron.-- Madrid :
Taurus, 2000.-- 324 p. : il ; 25 cm.
Signatura: MED-5/6 San

Aquest llibre ens ofereix una visió panoràmica dels principals avenços científics i
tecnològics que han tingut lloc al llarg del segle XX, especialment en física, química,
biologia, medicina, ciències espacials i telecomunicacions. Amb un llenguatge
comprensible per als lectors no experts, més que presentar una història de la ciència,
raona la interacció entre ciència i societat, demostrant la influència de determinats
descobriments en el benestar de la població, la democràcia i els drets civils.
La completa bibliografia i l’índex onomàstic que inclou al final resulten molt útils
José Manuel Sánchez Ron és llicenciat en Ciències Físiques. És membre de la Real
Academia Española i ha publicat més de 400 treballs sobre història de la ciència i de
divulgació científica
Per saber-ne més...
http://cienciaes.com/

Lectures recomanades

Setmana de la Ciència 2014

Tóxicos : los enemigos de la vida / Raimon Guitart.-Bellaterra : Edicions UAB, 2014.-- 302 p. ; 23 cm.
Signatura: 615.9 Gui
Vivim envoltats de substàncies tòxiques, algunes
de les quals poden ser perjudicials segons la seva
dosi. Les trobem al menjar, l’aigua, l’aire, al medi
ambient, als propis sers vius, i fins i tot n’hem
creat. Però, tot i així, hem de conviure-hi sabent
els perills que comporten. Però, ja sabem a què
estem exposats i quins són els riscs?
Aquest llibre tracta dels tòxics i de la toxicologia,
de la seva història, de curiositats que envolten el
seu descobriment, com etimologies i anècdotes,
escrit amb un llenguatge rigorós i entenedor per a
tothom, amb bibliografia i índex alfabètic. Trobem
vuitanta-cinc capítols que satisfan la curiositat del
lector, entre els que destaquen l’origen de la
síndrome de l’oli de colza espanyol, perquè alguns
asiàtics ho pasen malament quan prenen alcohol, i
d’on prové la paraula d’una de les drogues més
addictives: la nicotina.
Recomanat als lectors interessats pels perills dels agents químics (i físics) que ens
envolten, així com els relats sobre catàstrofes toxicològiques alimentàries, de conflictes
bèl·lics, malalties o assassinats causats per aquests agents.
Escrit per Raimon Guitart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
investigador i prolífic autor d’articles científics, divulgatius i d’opinió, com també de
llibres. Ha participat en peritatges en casos d’intoxicació i és membre de comitès
nacionals i internacionals relacionats amb la toxicologia.
Per saber-ne més...
http://www.aetox.es/
http://tinyurl.com/o97llek
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RECORDEU...
Servei de préstec
Us podeu emportar fins a 5 documents durant 3 setmanes, mitjançant el carnet

Avantatges del carnet
Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Descompte del 5% a la botiga del Museu Blau
Invitacions a totes les inauguracions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Centre de documentació
Biblioteca del Laboratori de Natura
Passeig Picasso s/n., 08003 Barcelona
Tel. +34 93 256 22 14
bibmuseuciencies@bcn.cat
Biblioteca del Museu Martorell
Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona
Tel. +34 93 256 21 83
bibmuseuciencies@bcn.cat
Mediateca, Museu Blau
Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona
Tel. +34 93 256 60 15
mediatecanat@bcn.cat

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.museuciencies.cat
www.agenda.museuciencies.cat
www.blogmuseuciencies.org
www.facebook.com/museuciencies
Museu Blau
Parc del Fòrum

museuciencies@bcn.cat

Jardí Botànic
Jardí Botànic Històric
Parc de Montjuïc

Amb la col·laboració de:
Associació d’Amics
del Jardí Botànic

Museu Martorell
Laboratori de Natura
Parc de la Ciutadella

Associació d’Amics
del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

Institut Botànic
de Barcelona
Centre mixt
CSIC-Ajuntament
de Barcelona

El Cercle del Museu
de Ciències Naturals
de Barcelona

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Consorci format per:

