
 
 

 

Celebrem al llarg d’esta setmana tres dates científiques importants que no podíem de cap 

manera deixar de banda des de l’Aula de la Ciència :  

 Dia Internacional dels Museus: el 18 de maig és el dia triat per l’ICOM 

(International Council of Museums), organisme depenent de la UNESCO,  per a la promoció 

del paper dels museus en la societat actual. Enguany, el lema és “Els vincles creats per les 

col·leccions dels museus” . Com diu l’ICOM del tema:  “quan conten una història sobre el 

patrimoni cultural d’una comunitat i sobre la seua memòria col·lectiva, els museus 

contribueixen al desenvolupament de la seua societat establint vincles entre els visitants i 

els diferents tipus de objectes”.  

Enllaç amb la pàgina de l’ICOM: http://icom.museum/eventos/dia-internacional-de-los-museos/L/1/ 

 Dia Internacional de la Biodiversitat (o de la  Diversitat Biològica) El  

dijous 22 de maig  es recorda a tot el món el dia en què s’aprovà en 1992 el Conveni de la 

Diversitat Biològica en la Cimera de Rio de Janeiro, a partir del qual les nacions reconeixen 

que la conservació de la biodiversitat és un tema d’importància mundial. La biodiversitat 

és la varietat de formes de vida i dels complexos ecològics en què s’integren. Enguany es 

dedica especialment a la biodiversitat de les illes1.  

No hem d’oblidar , a més, que des de 2011 i fins 2020 Nacions Unides està celebrant la 

Dècada Mundial de la Biodiversitat 

Enllaç amb la pàgina respectiva de Nacions Unides: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/ 

 Dia Europeu dels Parcs Naturals, que, promogut per la Federació de Parcs 

Naturals i Nacionals d’Europa (EUROPARC). Se celebra tots els anys el 24 de maig, ja que 

en aquell dia de 1909 es van crear a Suècia els primers parcs naturals europeus . En 2014 la 

commemoració compta amb el suggerent tema “Parcs per la Natura, el benestar i la pau” 

Enllaç amb la pàgina d’EUROPARC-Espanya: http://www.redeuroparc.org/dia_europeo_parques.jsp 

 

 

 

                                                           
1
 No deixarem passar l’ocasió per a organitzar més avant alguna activitat sobre  la nostra Illa per 

antonomàsia, Nova Tabarca, la seua peculiar biodiversitat i el paper que han tingut els científics de la UA 
en el seu coneixement i conservació. 

http://icom.museum/eventos/dia-internacional-de-los-museos/L/1/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
http://www.redeuroparc.org/dia_europeo_parques.jsp


Per a celebrar de manera conjunta estos tres dies, viatjarem el dissabte 24 de maig a Ibi, on 

se’ns ofereixen bons recursos per a celebrar els tres temes i, sobretot, per a establir 

connexions entre espais protegits i museus, entre diversitat biològica i patrimoni ecocultural, 

entre benestar dels ciutadans i qualitat dels ecosistemes. 

La jornada començarà al Museu de la Biodiversitat i després farem un recorregut pel fascinant 

Barranc dels Molins, un dels llocs més apreciats pels iberuts i per tants excursionistes forans. 

El Museu de la Biodiversitat d’Ibi és fruit d’un Conveni  entre la Universitat d’Alacant, 

mitjançant el seu Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO), i l’Ajuntament d’Ibi. Es va 

crear amb el propòsit de “conscienciar el públic de la transcendència que les nostres activitats 

quotidianes poden tenir en la conservació de la biodiversitat”. Conté dos seccions principal: La 

Biodiversitat Amenaçada, amb materials cridaners, bona part lligada al comerç il·legal 

d’espècies protegides (en certa mesura, una conseqüència  perversa de la nostra biofília) i 

Biodiversitat Mediterrània, en què una sèrie de diorames mostren la diversitat d’ecosistemes 

mediterranis i la seua íntima relació amb els usos humans tradicionals. 

Com a  exposició temporal, estos dies es pot contemplar una mostra sobre la Xarxa Espanyola 

de Reserves de la Biosfera 

Vegeu: http://www.museodelabiodiversidad.es/  

Oportunament, el proper Museu del Joguet ofereix estos 

dies una xicoteta exposició (Biodiversitat de Joguet) en 

què es reuneixen joguets basats, precisament , en formes 

animals, és a dir, en la biodiversitat. 

La visita s’emmarca en el programa de l’Aula d ela Ciència per a donar a conéixer els museus i 

col·leccions de tipus cientificotècnic de la província d’Alacant, sovint no tan coneguts com els 

de tipus historicoartístic, malgrat la seua importància, i fruit del qual ja hem visitat les cases-

museus de l’enginyer Mira, a Guardamar, i de l’eminent bioquímic Alberto Sols, a Saix. 

El Barranc dels Molins d’Ibi, en l’entorn del Parc 

Natural de la Font Roja, i una de les vies tradicionals d’accés a 

este espai, és un dels llocs més interessants per a documentar 

la interacció home-natura que està en la base de l’alt nivell de 

biodiversitat que caracteritza el bioma mediterrani. En aquest 

trobem, a més d’un bell paisatge i una rica fauna i flora, un 

important patrimoni cultural basat en l’aprofitament 

tradicional dels recursos naturals, especialment l’aigua 

(molins, jaciments d’argila, pous de neu, fonts, alcavots i 

conduccions, etc.).  També hi trobarem una bona il·lustració 

del paper de l’aigua en els processos  històrics d’industrialització del nostre territori, a través 

de l’ús de la tecnologia i coneixements científics de cada període i, per tant, en el 

desenvolupament del nostre sistema socioeconòmic. 

Recentment, l’Ajuntament d’Ibi, recollint una àmplia demanda local, ha iniciat els tràmits per a 

la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural (BIC). 

http://www.museodelabiodiversidad.es/


Científic rellevant per a la jornada: Edward O. Wilson (EE.UU., 1929)2 

 

El biòleg Edward Wilson, professor de la Universitat de Harvard i conservador del seu museu 

de zoologia, és un dels científics vius de major prestigi internacional.  Autoritat mundial en 

l’estudi de les formigues i el seu comportament, és l’introductor del terme “biodiversitat” com 

a tal en la literatura científica i la política ambiental, tot i que el concepte ja el va utilitzar el 

naturalista nord-americà Raymond Dasmann  en els anys 1960.  

Una de les contribucions majors d’ Edward Wilson a l’ecologia va ser l’important llibre 

“Biogeografia de les Illes” (1967), escrit conjuntament amb una altra gran figura de l’ecologia, 

Robert McArthur. Wilson  és famós també per la seua 

hipòtesi de la biofília humana, o siga, la innata atracció que 

els éssers humans sentim cap a les formes de vida en tota 

la seua varietat. També proposà una nova branca 

interdisciplinària, la sociobiologia, intent més polèmic  i 

que sens dubte va ser estimulant, de comprendre les 

ciències socials a partir de determinats aspectes biològics. 

A més, ha sigut activista incansable en pro de la conservació de la natura i la biodiversitat i 

intel·lectual especialment compromés en l’esforç per superar  l’aïllament de les disciplines 

científiques (exemple: el seu llibre Consilience, la unidad del conocimiento, traduït al castellà 

per Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores) 

 

 

 

Com a introducció a aquesta important figura de la ciència actual, vegeu l’entrevista que li va fer 

recentment Eduard Punset ( http://www.eduardpunset.es/431/charlas-con/no-somos-un-

superoganismo ) 

                                                           
2 ...Però no oblidarem que el dia 23 de maig, vespra de la nostra jornada a Ibi, és l’aniversari del 

naixement de Carl Linné, o Linneus, potser la figura més rellevant de la història de la botànica, i creador 
del sistema pel qual designem encara hui les espècies animals i vegetals. Ell va posar nom i ordre a la 
immensa, i abans inabordable, diversitat dels éssers vius  

 

http://www.eduardpunset.es/431/charlas-con/no-somos-un-superoganismo
http://www.eduardpunset.es/431/charlas-con/no-somos-un-superoganismo

