
 

  

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 estudis revolucionaris que ha dut a terme a les selves de 

Tanzània, compartirà amb nosaltres la seva valuosa experiència 

de vida després de més de mig segle d’infatigable tasca en el 

camp de la investigació, la conservació i l’educació.  

 

• La intrèpida jove que va començar les seves investigacions el 

1960 a la reserva de Gombe va fer possible descobrir el món 

fascinant 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 van fer que es convertís des del 1986 en una 

activista en defensa d’espècies i ecosistemes. Jane Goodall 

acaba de rebre al Congrés dels Diputats el premi internacional 

de l’Associació Parlamentària en Defensa dels Animals 

(APDDA). 

 

• Amb 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 invitar-

nos a treballar junts per un futur millor. Aquesta vegada, com 

tantes altres, ho vol fer des de CosmoCaixa, el Museu de la 

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

i societat, i espai des d’on es divulguen els últims 

esdeveniments científics i mediambientals.  

 
Madrid, 19 de febrer de 2012. Jane Goodall, primatòloga i Missatgera de 
la Pau de les Nacions Unides; Alejandro Fernández de las Peñas, director 
de CosmoCaixa Madrid; Liliana Pacheco, directora de Projectes de 
Conservació i Investigació de l’Institut Jane Goodall Espanya (IJGE) al 
Senegal, i Federico Bogdanowicz, director executiu de l’IJGE, han presentat 



 

avui al Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” a Alcobendas els 
reptes i les amenaces a què s’ha d’enfrontar el planeta en l’àmbit de la 
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 ferma 
defensora de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes, ha fet una descripció 
dels problemes produïts per l’ús poc sostenible que fem dels recursos 
naturals. Entre altres temes, ha abordat l’escalfament global, la caça furtiva 
i la desforestació, que destrueixen els pulmons del planeta, afecten el 
nostre futur i posen en perill d’extinció milers d’espècies, entre les quals hi 
ha 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 humà de superació, a la força dels joves i al nostre potencial 
intel·lectual si combinem intel·ligència amb saviesa per influir positivament 
en el futur d’aquest gran ecosistema planetari. Aquesta fe indestructible en 
el potencial humà la va dur, aquest 19 de febrer fa exactament vint-i-dos 
anys, a crear el programa d’educació ambiental Roots & Shoots (Arrels i 
Brots) amb joves de Tanzània, programa que ja s’ha estès a més de 130 
països, inclosa Espanya. Des del 1986, la mateixa força i la mateixa 
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, la Dra. 
Goodall va destacar la tasca incansable de la veterinària gallega Rebeca 
Atencia, que des de fa anys resideix al Congo com a directora del Centre 
de Rehabilitació de Ximpanzés de Tchimpounga de l’IJG al Congo, el 
centre de rescat de ximpanzés més gran de l’Àfrica, amb més de 150 cries 
òrfenes rehabilitades. La caça i la desforestació són dos factors 
fonamentals en aquest sentit. Espanya hi té també un paper important 
perquè és un dels importadors principals de fusta tropical del món. En una 
fita històrica, l’IJG, que gestiona una reserva natural de més de 520 
kilòmetres quadrats, està reintroduint ximpanzés en una zona de grans illes 
forestades a través de la campanya «Cap a la selva», que té el suport de 
socis i donants de l’IJG. 
 
La primatòloga catalana Liliana Pacheco, directora de Projectes de 
Conservació i Investigació de ximpanzés salvatges de l’Institut Jane 
Goodall al Senegal, va proporcionar detalls de la tasca que l’equip de l’IJGE 
du a terme en aquella zona juntament amb les comunitats locals per al seu 



 

desenvolupament sostenible i per a la protecció d’una de les subespècies 
de ximpanzés en més perill d’extinció.  
 
Finalment, el director executiu de l’IJGE, 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, cosa que provoca 
una forta empremta ecològica i social. 

 
Cal tenir en compte que a Espanya avui dia hi ha més 56.000.000 de línies 
de telèfons mòbils per a 47.000.000 d’habitants. A aquesta quantitat tan 
impressionant de terminals, cal afegir-hi els mòbils més antics, que són 
substituïts 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, el resultat és aclaparador. Així mateix, l’explotació del 
coltan, valuós mineral utilitzat per a la fabricació dels mòbils, ordinadors i 
consoles, se situa al bell mig dels conflictes bèl·lics que provoquen 
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 ara 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 de recerca, 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-ne els elements útils i disposar-ne adequadament els 
materials tòxics per evitar la contaminació del medi.  
 
— Recaptar fons per als programes de desenvolupament sostenible, 
educació i conservació al Congo.  
 
Cal remarcar que des del començament de la campanya s’han recollit més 
de 27.000 mòbils a Espanya. A Madrid, desenes de col·legis, empreses, 



 

organitzacions, entitats oficials i milers de persones s’han implicat per 
reciclar mòbils ―que d’aquesta manera poden tenir un impacte positiu― i 
convertir els seus terminals en llavors, materials educatius, aliments i 
oportunitats en aquesta zona de l’Àfrica, a més de guanyar 
«apadrinaments» Chimpamig@s anuals del Centre de Rehabilitació de 
Tchimpounga al Congo. 
 

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 Francklin en 
ciències de la vida, el premi Gandhi-King a la no-violència i la medalla d’or 
de la UNESCO. L’abril del 2002, l’aleshores secretari general de les 
Nacions Unides, Kofi Annan, va nomenar la Dra. Goodall Missatgera de la 

Pau d’aquesta institució, 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.  
 
El 1977 va fundar l’Institut Jane Goodall, organització global sense ànim de 
lucre els objectius de la qual estan centrats 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 de recerca, conservació, 
educació i desenvolupament sostenible al sud del Senegal. L’IJGE ha creat 
el programa Chimpamig@s, d’apadrinament dels més de 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’equip de primatòlegs de l’IJGE ofereix tallers i cursos de primatologia i 
conservació a diferents nivells, tant per al públic general com per a 
universitaris, en diverses ciutats i universitats del país. L’IJGE organitza 
també el programa educatiu Roots & Shoots (Arrels i Brots), creat per 
Jane Goodall el 1991 per al foment del respecte envers tots els éssers vius, 
la cura de l’entorn, 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. Així mateix 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.movilizateporlaselva.org). 
Més informació: www.janegoodall.es  
 
 

Conferència de Jane Goodall: Vivint entre ximpanzés  
 

CosmoCaixa Madrid 

C/ de Pintor Velázquez, s/n, Alcobendas 
 
Dia: Dimarts 19 de febrer 
Hora: 19.30 h  
 
Places limitades, amb inscripció prèvia 

 
Servei d’Informació 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Més informació:  

Departament de Comunicació de la Obra Social ”la Caixa”  
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 


