
 

Nota de premsa 

 
La prestigiosa primatòloga celebra el seu 80è aniversari explicant les seves 

extraordinàries experiències al Museu de la Ciència de la Obra Social “la Caixa” 
 
 

Jane Goodall: Una vida dedicada a la 
ciència i a la protecció de la naturalesa, 

a CosmoCaixa 
 

• Amb motiu del seu 80è aniversari, la prestigiosa primatòloga 
Jane Goodall pronunciarà la conferència Una vida dedicada a la 

ciència i a la protecció de la naturalesa a CosmoCaixa Barcelona 
per fer conèixer la importància de protegir el planeta i seguir 
esperonant la ciutadania a treballar junts per aconseguir un món 
millor. 
 

• Goodall s’ha dedicat més de mig segle a la ingent tasca 
d’investigar, conservar i educar. Avui veu que la seva missió de 
rescatar i conservar els ximpanzés a l’Àfrica ja s’ha consolidat 
amb el treball de nombrosos professionals, com la veterinària 
gallega Rebeca Atencia al Congo i l’equip de l’Institut Jane 
Goodall Espanya al Senegal, dirigit per Ferran Guallar. 

 
• Goodall, que ha estudiat des del 1960 els ximpanzés salvatges i 

ha transformat no tan sols la primatologia sinó fins i tot la 
definició d’Homo sapiens, explicarà les seves valuoses 
experiències com a activista. Amb 80 anys i convertida en 
referent del pensament global, segueix dedicant la seva vida a 
cuidar el planeta i la seva valuosa biodiversitat, i amb el seu 
exemple ens ensenya que cada un de nosaltres importem. 

 

Barcelona, 13 de maig de 2014. Jane Goodall, primatòloga i missatgera de 
la Pau de les Nacions Unides; Enric Banda, director de Ciència i Medi 
Ambient de la Fundació ”la Caixa”; Rebeca Atencia, directora de l’Institut 
Jane Goodall (IJG) al Congo i del Centre de Rehabilitació de Ximpanzés de 
Tchimpounga, i Ferran Guallar, president de l’Institut Jane Goodall Espanya 
(IJGE), han explicat avui a CosmoCaixa Barcelona la importància de 



conciliar les necessitats humanes amb les de la resta d’éssers vius del 
planeta que habitem. 
 

En aquesta ocasió tan especial celebrem el 80è aniversari de la Dra. Jane 
Goodall amb una inoblidable conferència sobre la seva vida personal i 
professional, plena d’experiències, després de dur a terme durant més de 
mig segle una ingent tasca d’investigació, conservació i educació per fer 
d’aquest món un lloc millor. 
 
Nascuda a Londres el 1934, Jane Goodall ha dedicat la seva vida a la 
ciència i a la protecció de la biodiversitat. Reconeguda mundialment des del 
1960 pels seus estudis dels ximpanzés salvatges a Tanzània, la 
Dra. Goodall s’ha convertit, a més, en una incansable ambaixadora de la 
conservació de la naturalesa, la sostenibilitat i la pau. El seu treball científic i 
divulgatiu, com també el seu programa educatiu Roots&Shoots, present en 
més de 130 països, han influït en milions de persones a nivell global. 
 
El llegat de Jane Goodall 

 
Més enllà de la seva obra científica i literària, el llegat de la Dra. Goodall 
també es pot mesurar a partir de la influència que ha exercit en les persones 
a les quals ha capacitat i motivat per millorar l’estat del món a partir de les 
seves iniciatives. Al nostre país, són també centenars els casos de 
ciutadans, professionals, famílies i joves estudiants en qui la Dra. Jane ha 
sembrat la llavor de l’esperança i la motivació per actuar. Alguns dels casos 
més propers a la Dra. Goodall són el de la veterinària gallega Rebeca 
Atencia (http://www.janegoodall.es/es/rebecayfernando.html), directora de 
l’Institut Jane Goodall (IJG) al Congo i responsable del centre més gran de 
rehabilitació de ximpanzés de l’Àfrica 
(http://www.janegoodall.es/es/centrodetchimpounga.html); el de la 
primatòloga catalana Liliana Pacheco, directora de l’IJG al Senegal, o el de 
Ferran Guallar, president de l’IJG a Espanya i coordinador a l’Àfrica de 
l’oest del Programa de Conservació del Ximpanzé 
(http://www.janegoodall.es/es/kedougou.html).  
 
La Dra. Goodall valora que, gràcies als esforços d’aquests professionals,  
es vagin fent realitat projectes extremament rellevants i innovadors,  
com la rehabilitació i la reintroducció de ximpanzés al Congo 
(http://www.janegoodall.es/news/es/2013/12/10/0002/inolvidable-liberacion-
de-una-chimpance-en-congo ), i també la sacrificada tasca de conservació 
de l’hàbitat d’aquesta espècie en perill d’extinció, amb el recent i cabdal èxit 
assolit amb la inauguració de l’Estació Biològica Fouta Jallon 
(http://www.janegoodall.es/news/es/2014/02/21/0001/iexcl-jane-goodall-



inaugura-la-estacion-biologica-ijge-en-senegal), situada a la frontera entre el 
Senegal i Guinea. Allà, un equip de 20 joves científics espanyols i 8 de 
senegalesos i guineans porten a terme la iniciativa més gran d’Àfrica de 
l’oest per a la conservació del ximpanzé. Al febrer d’aquest any, Jane 
Goodall en persona va inaugurar les instal·lacions que permeten als 
investigadors residents i a convidats d’universitats internacionals 
desenvolupar la seva tasca en condicions òptimes.  
 
Als seus 80 anys, la Dra. Jane Goodall no es jubila, sinó que segueix 
educant amb el seu exemple, treballant incansablement per la conservació 
del planeta i viatjant 300 dies l’any per desenes de països per compartir el 
seu missatge, la seva experiència de vida i la seva esperança que junts 
podem fer d’aquest món un lloc millor per a tots.  
 
 
 

Conferència de Jane Goodall: Una vida dedicada a la 
ciència i a la protecció de la naturalesa 
 
CosmoCaixa Barcelona 
C/ d’Isaac Newton, 26  
Barcelona  
 
Dia: dimarts 13 de maig 
Hora: 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@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
 
Sala de Premsa Multimèdia 
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