
La conferència anual d'ECSITE aplega representants de museus, centres
de ciència i experts en diferents disciplines científiques de tot el món a
Barcelona

Més de 750 museòlegs i experts  en divulgació
científica es reuneixen a CosmoCaixa

Del 4 al 6 de novembre tindrà lloc la XIV conferència anual d'ECSITE a
CosmoCaixa Barcelona. Al llarg de tres dies, representants de més de 350
institucions de tot el món presentaran i debatran, d’una banda, les idees més
innovadores de museografia, experiències i mètodes per difondre el
coneixement científic i la creació d'opinió científica i, de l'altra, les
problemàtiques de gestió i desenvolupament en que es troben. "Global versus
local", "Els museus com a vehicles de comunicació de la ciència d'avantguarda"
i "Avaluació de la renovació museològica de CosmoCaixa" són els temes de les
tres sessions plenàries del programa d'enguany. Paral·lelament, es realitzaran
altres sessions en les quals es parlarà de molts temes que són actualment
objecte de reflexió en l’àmbit dels museus, entre d’altres: art i ciència, ciència i
teatre, museus i noves tecnologies... En aquesta edició, diversos museus de la
ciència de Barcelona i rodalies col·laboraran en sessions paral·leles dins del
congrés. A la reunió anual d’ECSITE participaran, entre d’altres, Marcello
Coradini, coordinador de les missions al sistema solar de l’Agència Espacial
Europea (ESA); Goéry Delacôte, director de l’Exploratorium  de San Francisco;
Paolo Gadhela, vicepresident de la Fiocruz Foundation de Brasil i president del
Comitè Internacional del IV Congrés Mundial de Centres de Ciència; Jean
François Hebert, president de La Villette i d'ECSITE; Wolfgang Heckl, recentment
nomenat director del Deutsches Museum  de Munic; i Walter Hehl, director de
continguts de l’Industry Solutions Labs Zurich,  d’IBM.

A l'acte d'inauguració de dijous 4 de novembre, a les 10 hores, presidit pel president
de la Fundació "la Caixa", el Sr. Josep Vilarasau comptarà amb la participació
d'ASIMO, el robot humanoide d'Honda. Després d’uns breus parlaments, està prevista
una conversa entre Jorge Wagensberg i Pep Bou, al voltant d’un espectacle que tindrà
la física i les bombolles com a protagonistes. Finalment, ASIMO serà l’encarregat
d’encoratjar els participants a treballar de valent.



Creada el 1989, l'European Collaborative for Science, Industry & Technology
Exhibitions (ECSITE) és una organització sense afany de lucre que reuneix 325

membres de tot Europa i el Nord d'Àfrica, entre ells CosmoCaixa. A més de la
conferència anual, ECSITE organitza workshops en diferents camps de la gestió i la
direcció museològica. La conferència anual d'ECSITE té com a objectiu presentar i
posar en comú les darreres iniciatives i avenços en el sector de la museologia, i
propicia la trobada entre el seus membres a fi d'afavorir l'intercanvi de tota mena
d'idees i projectes. En aquesta trobada anual també participen observadors d'arreu del
món.

Dijous 4 de novembre,  a les 11.45 h: Global versus local

Les societats locals, cada cop més plurals culturalment, s'enfronten amb la
globalització i el progrés imparable de la ciència. En l'actualitat, no es pot imaginar un
futur en què la ciència no ocupi un lloc essencial però, quin és exactament el lloc que li
correspon? I en terminologia museística, com es pot abastar la universalitat de la
ciència des de la localitat de cadascun dels museus de ciència? Ens trobem davant
l'oportunitat per als museus de superar una actitud "clonadora" i, enlloc d'això, obrir-se
a la pròpia creativitat i la identitat cultural?

Aquest és el tema que plantejarà Sami Naïr, catedràtic de Ciències Polítiques a la
Universitat de París VIII. Posteriorment s'iniciarà un diàleg entre Paolo Gadhela
(Fiocruz Foundation de Brasil i president del Comitè Internacional del IV Congrés
Mundial de Centres de Ciència) i Walter  Witschey (Science Museum of Virginia.
Richmond – EUA).

Divendres 5 de novembre, a les 12 h: Els museus com a vehicles de comunicació
de la ciència d'avantguarda

La segona sessió plenària la dirigirà Robbert H. Dijkgraaf, de l'Institute for Theoretical
Physics, de la Universitat d'Amsterdam, qui posarà sobre la taula les dues opinions
confrontades que existeixen tant a la comunitat científica com entre els membres dels
museus sobre si aquests centres poden informar l'opinió científica sobre l'última hora
de la recerca. Mentre que uns creuen que això no és possible i, que en qualsevol cas,
no s'hauria de donar mai, altres pensen que no només és possible, sinó que fins i tot
es tracta d'un deure. Aquesta qüestió, discutida durant molt de temps "a porta
tancada", sortirà ara per primera vegada a la llum.

A aquesta sessió, Wolfgang Heckl (director del Deutsches Museum  de Munic) i
Walter Hehl (director de continguts de l’Industry Solutions Lab Zurich) s’afegiran al
posterior diàleg sobre aquest tema.



Dissabte 6 de novembre, a les 15.30 h: Avaluació de la renovació museològica

de CosmoCaixa

CosmoCaixa, el nou Museu de la Ciència de la Fundació "la Caixa", és la síntesi de
més de 23 anys de treball. Aquest centre, que ha multiplicat per quatre la seva
superfície, s'ha dotat amb nous continguts així com d’una museografia basada en
objectes i fenòmens reals. Especialistes en diferents àmbits de la ciència passaran dos
dies al Museu per tal d'analitzar l'impacte local del coneixement científic. Aquests
experts, junt amb Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa, explicaran les seves
conclusions i resultats a tots els assistents.

Els experts que participaran en aquest acte són Walter Staveloz (ECSITE, Brussel·les
- Bèlgica); Mike Bruton (MTN ScienCentre – Sud-àfrica); Alison Abbott (Nature -
Alemanya); Eric Braux (BARCO - Bèlgica); Jean-Pierre de Grève (Universitat de
Brussel·les - Bèlgica); Ofer Lellouche (Artista - Israel), C. P. Constantinou
(Department of Educational Sciences, Universitat de Xipre) i Jorge Wagensberg

(director científic de CosmoCaixa - Barcelona).

Aquests són alguns dels ponents que participaran a la XIV reunió d'ECSITE:

Marcello Coradini. Coordinador de les missions al sistema solar de l’Agència Espacial

Europea (ESA). És responsable d’un gran nombre de missions que, en els propers
anys, significaran importants descobriments dins del sistema solar. En concret, l’any
2004 és especialment important, ja que n’hi ha quatre missions viatjant per l’espai i
investigant diferents elements que formen part del sistema solar. És el cas de Mart
(Mars Express), la Lluna (SMART-1), Tità i el sistema de Saturn (CASSINI/HUYGENS)
i el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (ROSETTA). Coradini és un dels
responsables que el somni europeu de l’exploració espacial es trobi actualment en un
moment crucial.

Goéry Delacôte. És director de l’Exploratorium de San Francisco des de febrer de
1991. Abans de la seva marxa als Estats Units, aquest reconegut científic francès era
director de la Divisió de Ciència i Tecnologia de la Informació del Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS). I al 1979 va ser un dels responsables de l’equip
científic creador de la Cité des sciences et de la industrie,  La Villette, el museu
nacional de ciència i tecnologia que va obrir les seves portes a París el 1986. Dins de
l’Exploratorium, Delacôte ha intensificat el paper d’aquest centre a Internet
desenvolupant programes d’ampli contingut i abast.



Paolo Gadhela. Aquest científic és el vicepresident de la Fiocruz Foundation de Brasil
i presidirà el Comitè Internacional del IV Congrés Mundial de Centres de Ciència.
Gadhela s’ha implicat especialment en la integració de les minories i en l’apropament
de l’educació de les ciències entre els més pobres.

Jean François Hebert. Des de fa un parell d’anys és president de la Cité des sciences

et de l’industrie (La Villette) i des de fa un presideix ECSITE, l’entitat europea dels
centres i els museus de ciència que aplega més de 300 museus i centres de 30 països
europeus. Hebert és llicenciat en Dret Públic i ha ocupat diversos càrrecs polítics dins
del govern francès com, per exemple, el secretariat general per a l’administració del
Ministeri de Defensa d’aquest país. El novembre de 2003, el ministre de Cultura
francès li va encarregar uns projectes per mobilitzar les institucions culturals franceses
en favor de la tolerància, la convivència, i el respecte a les diferències.

Wolfgang Heckel. Recentment anomenat director del Deutsches Museum  de Munic,

Heckel ha passat bona part de la seva trajectòria professional com a catedràtic de
Física Experimental a la Ludwig Maximilians University  de Munic, a on ha liderat un
equip de recerca en el camp de les nanociències, les geociències i les ciències
mediambientals. Algunes de les tècniques desenvolupades per Heckel poden servir en
un futur pròxim per a l’exploració d’altres planetes en la recerca de vida. Heckel és
molt reconegut també com un excel·lent comunicador en la divulgació de la ciència.

Walter Hehl. Director de continguts de l’Industry Solutions Labs Zurich, que és el
centre executiu europeu de la Divisió de Recerca d’IBM. Hehl va iniciar la seva carrera
professional a IBM com a físic i enginyer de desenvolupament, on durant molts anys
ha estat responsable de desenvolupaments avançats i innovació per a sistemes i
software. En l’actualitat, és responsable de les tecnologies d’aquesta companyia
informàtica en temes de recerca i indústria al laboratori d’IBM a Zuric, després d’haver
passat pel laboratori que IBM té a Stuttgart (Alemanya).

Sami Naïr. Ha estat conseller del Ministre francès d’Interior per a afers d’integració i
desenvolupament. Catedràtic de Ciències Polítiques a la Universitat de París VIII, Naïr
ha escrit una dotzena de llibres, la major part d’ells relacionats amb la immigració. La
seva lluita per aconseguir el reconeixement dels drets dels immigrants l’ha fet
mereixedor de diversos premis internacionals.

Altres participants
A la reunió anual d’ECSITE hi haurà una nombrosa representació de delegats dels
museus més importants d'Europa com el Science Museum i el Natural History Museum
de Londres, el Deutsches Museum de Munic, la Villette i el Musée des Sciences
Naturelles de París. Juntament amb alguns representants dels grans museus
americans, també hi participaran museus procedents dels cinc continents, com ara el
Tunis Science Centre, el Israel National Museum of Science and Technology, el Nerhu



Science Centre de New Delhi, el Science North i el Vancouver Aquarium de Canadà, el
Science Alive de Nova Zelanda, el Questacon National Science Centre d’Australia,...
Entre els centres procedents de Llatinoamèrica assistiran representants de la Fundació
Polar de Caracas, el Papalote Museo del Niño de Mèxic, la Fundación Fiocruz de
Brasil...

ASIMO a CosmoCaixa

Durant els dies de la reunió d'ECSITE, el robot humanoide ASIMO farà diferents
actuacions a CosmoCaixa. El públic interessat a veure'l podrà assistir a les sessions
següents que s’han programat:

Dijous 4 de novembre: 13.30 h, 16.30 h i 18.30 h.
Divendres 5 de novembre: 11.30 h, 15.00 h i 18.30 h.
Dissabte 6 de novembre: 11.30 h i 13.30 h.

XIV Reunió anual d’ECSITE

CosmoCaixa Barcelona
Teodor Roviralta, 47-51
Servei d’informació de la Fundació “la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
http://www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
Dies: 4, 5 i 6 de novembre de 2004

Per a més informació o entrevistes:
Irene Roch. Tel. 93 404 60 27 - imroch.fundacio@lacaixa.es
Carlos Javier Mata. Tel. 93 419 32 88 - cjmata@icempresarial.com


