“LA CIUTADELLA, EL PRIMER PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA”, CICLE DE CONFERÈNCIES QUE
PROPOSA UNA REFLEXIÓ SOBRE EL FUTUR DEL PARC COM A ESPAI DE CIÈNCIA
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo coorganitzen el cicle de
conferències “La Ciutadella, el primer parc científic de Barcelona” que proposa una reflexió sobre
el futur del Parc de la Ciutadella com a espai de ciència. Rellevants personalitats del món de la
cultura i la ciència com Gilles Boeuf, president del Museu d’Història Natural de París; Morten
Meldgaard, director del Museu d’Història Natural de Dinamarca; Gerald Dick, director executiu de
l’Associació Mundial de Zoos i Aquaris i Ismail Serageldin, director de la nova Biblioteca d’Alexandria,
aportaran la seva experiència a aquest cicle que tindrà lloc al Born Centre Cultural els propers 5, 12,
26 de juny i 3 de juliol.

“La Ciutadella, el primer parc científic de Barcelona” neix a partir del compromís que l’Ajuntament
va adquirir l’any passat de desenvolupar un projecte de recuperació de la memòria històrica del parc
de la Ciutadella que expliqui l’origen, el seu significat per a la ciutat al llarg del temps, la realitat
actual i el seu caràcter de parc dedicat a la ciència. En aquest sentit, El Museu de Ciències Naturals
de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo amb la col·laboració d’institucions científiques també
vinculades al Parc com Medi Ambient i Serveis Urbans, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona;
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació; Institut de Ciències del Mar; Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona; Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica; Institut d’Estudis
Catalans, Universitat Pompeu Fabra i El Born Centre Cultural impulsen conjuntament aquest cicle,
que és la primera d’una sèrie d’activitats que es proposen per obrir una reflexió a la ciutat sobre la
tradició científica del Parc i la seva evolució en el futur.

El cicle “La Ciutadella, el primer parc científic de Barcelona” consta de quatre sessions en les quals
els convidats internacionals mantindran una conversa amb científics i especialistes de la ciutat sobre
diferents temàtiques vinculades al Parc. Les dues primeres converses tractaran sobre la gènesi i la
història del primer parc públic ideat a Barcelona, tot contrastant-ho amb l’experiència i la història
dels museus de París i Copenhaguen. La tercera sessió posarà en valor el paper de les institucions de
ciències naturals en la preservació de la biodiversitat i els recursos naturals; i la quarta sessió serà
una conferència magistral en defensa del valor social dels museus de ciències naturals i els
equipaments de ciència, i sobre el compromís ciutadà en temes mediambientals.

5 de juny
Parcs de ciència a les ciutats – I
París i Barcelona: dues històries per conèixer
Gilles Boeuf, president del Muséum National d’Histoire Naturelle de París
Antoni Roca, membre de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Institut d’Estudis
Catalans
Conductor del diàleg:
Josep M. Camarasa, fundador de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
12 de juny
Parcs de ciència a les ciutats – II
Copenhaguen i Barcelona: dues visions de futur
Morten Meldgaard, director de l’Statens Naturhistoriske Museum de Copenhaguen
Itziar González Virós, arquitecta
Conductor del diàleg:
Jordi Camí, director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
26 de juny
La conservació de la natura
Les institucions científiques i la protecció de la biodiversitat i la geodiversitat
Gerald Dick, director executiu de l’Associació Mundial de Zoos i Aquaris
Ramon Folch, president de l’Estudi Ramon Folch & Associats
Conductor del diàleg:
Alberto Palanques, director de l’Institut de Ciències del Mar
3 de juliol
Cloenda
És natural. Coneix el món, coneix-te tu mateix
Ismail Serageldin, director de la Bibliotheca Alexandrina, la nova Biblioteca d’ Alexandria
Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra
Conclusions del cicle a càrrec de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra
Totes les sessions tindran lloc a les 19 h al Born Centre Cultural. Plaça Comercial 12.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Per a més informació i gestió d’entrevistes:
comunicaciomcnb@bcn.cat i gredolad@bcn.cat
932565973 o 932562205

Seguiu l’actualitat del cicle per Twitter amb l’etiqueta: #LaCiutadellaBorn

