
 

  

                                                                         Nota de premsa     
 

La campanya Mobilitza’t per la selva! complementarà  
la xerrada de la reconeguda primatòloga i Missatgera de la Pau  

 
Jane Goodall: Vivint entre ximpanzés,  

a CosmoCaixa  
 

 

• La Dra. Jane Goodall, cèlebre primatòloga anglesa reconeguda 

pels seus revolucionaris estudis a les selves de Tanzània, 

compartirà amb nosaltres la seva valuosa experiència de vida, 

després de més de mig segle d’infatigable tasca d’investigació, 

conservació i educació.  

 

• La intrèpida jove, que va començar les seves investigacions el 

1960 a la Reserva de Gombe, va fer possible descobrir el 

fascinant món dels ximpanzés salvatges i va obligar a redefinir 

la nostra pròpia espècie. Els seus mètodes i les seves 

observacions van canviar per sempre el paradigma científic, i 

els seus valors la van impulsar a convertir-se des del 1986 en 

una activista en la defensa de les espècies i els ecosistemes.  

 

• Als 78 anys, Jane Goodall continua viatjant tres-cents dies l’any 

amb l’objectiu de divulgar els reptes que ha d’afrontar el nostre 

planeta, compartir el seu missatge d’esperança i convidar-nos a 

treballar junts per un futur millor. En aquesta ocasió, com altres 

vegades, ho vol fer des de CosmoCaixa, el Museu de la Ciència 

de l’Obra Social ”la Caixa”, un lloc de trobada entre la ciència i 

la societat, un espai des d’on es divulguen els últims 

esdeveniments científics i mediambientals.  

 
Barcelona, 8 de maig de 2012. Jane Goodall, primatòloga i missatgera de 
la Pau de les Nacions Unides; Anna Sanahuja, directora de CosmoCaixa; 
Rebeca Atencia, directora de l’Institut Jane Goodall al Congo i del Centre 
de Rehabilitació de Ximpanzés de Tchimpounga; i Federico Bogdanowicz, 
director executiu de l’Institut Jane Goodall Espanya, han presentat avui a 
CosmoCaixa Barcelona els reptes i les amenaces que s’ha enfrontat el  



 

 
planeta a nivell de conservació i la campanya de reciclatge de mòbils 
Mobilitza’t per la selva.   

 

La Dra. Jane Goodall, amb la seva visió analítica com a científica i com a 
ferma defensora de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes, ha fet una 
descripció dels problemes que produeix el nostre ús poc sostenible dels 
recursos naturals. Entre d’altres, ha abordat els temes de l’escalfament 
global, la caça furtiva i la desforestació, que destrueix els pulmons del 
planeta, afecta el nostre futur i posa en perill d’extinció milers d’espècies, 
com els grans simis i altres primats. 
 
Amb el mateix èmfasi, ha enumerat diverses raons per creure que podem 
canviar aquest futur, apel·lant a la resiliència de la natura, a l’indomable 
esperit de superació humà, a la força dels joves i al nostre potencial 
intel·lectual si combinem intel·ligència amb saviesa per influir positivament 
en l’esdevenir d’aquest gran ecosistema planetari. És aquesta fe 
indestructible en el potencial humà la que la va portar, fa vint-i-un anys, a 
crear el programa d’educació ambiental Roots & Shoots (Arrels i Brots) amb 
joves tanzans, programa que ja s’ha estès a més de cent trenta països. Des 
del 1986, aquesta mateixa força i esperança la impulsen a viatjar tres-cents 
dies l’any per transmetre el seu missatge: utilitzar el do de la nostra vida per 
fer d’aquest món un lloc millor.  
 
Com a exemple del poder de l’individu capacitat i compromès, destaca la 
incansable tasca de la veterinària gallega Rebeca Atencia, des de fa anys 
resident al Congo com a directora del Centre de Rehabilitació de 
Ximpanzés de Tchimpounga i directora de l’IJG al Congo. Rebeca Atencia 
ha explicat el crucial treball de conservació, educació i desenvolupament 
sostenible que es duu a terme en aquest país, on l’IJG té el centre de 
rescat de ximpanzés de l’Àfrica, amb més de cent-cinquanta cries òrfenes 
rehabilitades. La caça i la desforestació són dos factors fonamentals, i 
Espanya hi té també un paper important perquè és un dels principals 
importadors de fusta tropical del món. Actualment l’IJG, que gestiona una 
reserva natural de més de 520 hectàrees, projecta reintroduir a la selva 
diversos individus i traslladar-ne d’altres en una zona de grans illes 
forestades, a través de la campanya anomenada «Cap a la selva», que té 
el suport dels socis i donants de l’IJG. 
 
Finalment, el director executiu de l’IJG Espanya, Federico Bogdanowicz, ha 
destacat que la nostra alta demanda de determinats minerals, com el coltan  



 

 
i la cassiterita, utilitzats per a la fabricació dels nostres aparells tecnològics 
(mòbils, portàtils, etc), alimenta una lluita fratricida a la República 
Democràtica del Congo pel control d’aquestes mines, i produeix una gran 
petjada ecològica i social. 

 
Cal tenir en compte que a Espanya avui dia hi ha més de 56.000.000 de 
línies de telèfons mòbils per a 47.000.000 d’habitants. A aquest 
impressionant nombre de terminals, s’hi han afegir els mòbils més antics, 
que són reemplaçats i que els ciutadans guarden o llencen a les 
escombraries, cosa que indica que la taxa de reciclatge és menor del 5 %.  
 
Si multipliquem aquestes xifres pel nombre de països de l’anomenat «món 
desenvolupat», les xifres són esfereïdores. Al mateix temps, l’explotació del 
coltan, valuós mineral que es fa servir per a la fabricació dels nostres 
mòbils, ordinadors i consoles, se situa al cor mateix dels conflictes 

bèl·lics, que produeixen milions de víctimes i refugiats a la República 
Democràtica del Congo.   
 
La mineria il·legal explota mà d’obra infantil o semiesclavitzada i destrueix 
els hàbitats de moltes espècies, com els ximpanzés i goril·les, en greu perill 
a causa de la caça furtiva i la desforestació.  
 
Per tot això, i amb el suport de la Dra. Jane Goodall, missatgera de la 
Pau de les Nacions Unides i premi Príncep d’Astúries d’Investigació, l’IJG 
organitza la campanya «Mobilitza’t per la selva», que, a través de la 
sensibilització ciutadana i la recollida gratuïta de mòbils en desús, procura:  
 
- Reutilitzar terminals i reduir la insostenible demanda dels elements que 
els componen.  
 
- Reciclar els elements útils i disposar adequadament els materials tòxics, 
per evitar la contaminació del medi.  
 
- Recaptar fons per als programes de desenvolupament sostenible, 
educació i conservació al Congo.  
 
Cal tenir en compte que des de l’inici de la campanya s’han recollit més de 
22.000 mòbils a tot l’Estat. A Catalunya, desenes d’escoles, empreses, 
organitzacions, entitats oficiales i milers de persones s’han mobilitzat per 
reciclar els mòbils, que d’aquesta manera poden tenir un impacte positiu,  



 

 
convertir els seus terminals en llavors, materials educatius, aliments i 
oportunitats en aquesta zona de l’Àfrica, a més de guanyar apadrinaments 
Chimpamig@s del Centre de Rehabilitació de Tcimpounga. 
 

Sobre Jane Goodall i l’Institut Jane Goodall (IJG) 

Jane Goodall és doctora en etologia per la Universitat de Cambridge i 
doctora honoris causa per més de quaranta universitats del món. Ha estat 
distingida amb més de cent premis internacionals, inclòs el Premi Príncep 
d’Astúries d’Investigació el 2003 a Espanya, la Legió d’Honor de la 
República de França i el títol de Dama de l’Imperi Britànic. Així mateix, ha 
estat guardonada amb la Medalla Hubbard de la National Geographic 
Society, el prestigiós Kyoto Prize al Japó, la Medalla Benjamin Franklin en 
Ciències de la Vida, el Premi Gandhi-King per la No-violència i la Medalla 
d’Or de la UNESCO. L’abril del 2002, el secretari general, Kofi Annan, va 
nomenar la Dra. Goodall missatgera de la Pau de les Nacions Unides, i el 
2007 el nou secretari general, Ban Ki-moon, va confirmar la seva missió. El 
2009 va ser nomenada per l’ONU patrocinadora oficial de l’Any del Goril·la.  
L’any 1977 va fundar l’Institut Jane Goodall, organització global sense ànim 
de lucre els objectius de la qual se centren en la investigació de la vida 
salvatge, la conservació de la biodiversitat, i l’educació i el 
desenvolupament sostenible de les comunitats humanes.  
L’Institut Jane Goodall Espanya (IJGE), fundat el 2006 i amb seu a 
Barcelona, desenvolupa programes propis d’investigació, conservació, 
educació i desenvolupament sostenible al sud del Senegal. L’IJGE també 
ha creat el programa Chimpamig@s d’apadrinament dels 150 ximpanzés 
orfes rehabilitats a Tchimpounga, per al finançament permanent d’aquest 
centre de rescat de l’IJG i la seva Reserva Natural a la República del 
Congo. Els fons dels socis i donants financen també altres projectes 
educatius i de reforestació, creen ocupació i dinamitzen l’economia local. 
L’IJG organitza també el programa educatiu Roots & Shoots (Arrels i brots), 
creat per Jane Goodall el 1991 per fomentar el respecte per tots els éssers 
vius, la cura de l’entorn, i l’enteniment i la pau entre cultures. Dins d’aquesta 
filosofia, l’IJGE ha dissenyat el programa d’educació ambiental 
BioDiverCiutat, guardonat amb el Premi Acció 21 de l’Ajuntament de 
Barcelona; també ha creat la reeixida campanya de reciclatge de mòbils 
«Mobilitza’t per la selva», per conscienciar sobre l’impacte de la nostra 
demanda tecnològica de coltan i altres minerals a la República Democràtica 
del Congo, i per generar fons per als projectes educatius i de conservació 
impulsats per l’IJG en aquesta zona tan conflictiva de l’Àfrica 
(www.mobilitzatperlaselva.org).  



 

Més info: www.janegoodall.es  
www.janegoodall.org  
 
 

Conferència de Jane Goodall: Vivint entre ximpanzés  
 

CosmoCaixa Barcelona 

C/ d’Isaac Newton, 26  
Barcelona.  
 
Dia: dimarts 8 de maig 
Hora: a les 19 h  
 
Entrada gratuïta  

 
Servei d’Informació  
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Més informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 
 


