
La Ciutadella, 
el primer parc cientí�c
de Barcelona

Cicle

Fem memòria per construir el futur 
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5 de juny  
Parcs de ciència a les ciutats – I
París i Barcelona: 
dues històries per conèixer

12 de juny  
Parcs de ciència a les ciutats – II
Copenhaguen i Barcelona: 
dues visions de futur

26 de juny 
La conservació de la natura
Les institucions cientí�ques 
i la protecció de la biodiversitat
i la geodiversitat

3 de juliol 
Cloenda
És natural. Coneix el món, 
coneix-te a tu mateix

Gilles Boeuf, president del 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle de París

Antoni Roca, membre de la 
Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica, 
Institut d’Estudis Catalans

Conductor del diàleg:

Josep M. Camarasa, 
fundador de la Societat 
Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica

Morten Meldgaard, director 
de l’Statens Naturhistoriske 
Museum de Copenhaguen

Itziar González Virós, 
arquitecta

Conductor del diàleg:

Jordi Camí, director 
general del Parc de 
Recerca Biomèdica 
de Barcelona

Gerald Dick, director executiu 
de l’Associació Mundial de Zoos
i Aquaris

Ramon Folch, president de 
l’Estudi Ramon Folch & Associats

Conductor del diàleg:

Albert Palanques, 
director de l’Institut 
de Ciències del Mar

Ismail Serageldin, director
de la Bibliotheca Alexandrina

Conclusions del cicle a 
càrrec de Jaume Casals, 
rector de la Universitat
Pompeu Fabra 

Mobiliari:Amb el suport de:

Hi participen:

· Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

· Fundació Barcelona Zoo 

· Institut de Ciències del Mar 

· Medi Ambient i Serveis Urbans, Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona 

· Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

· Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

· Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica,
Institut d'Estudis Catalans

· Universitat Pompeu Fabra

Fem memòria per construir el futur 

La Ciutadella, 
el primer parc científic 
de Barcelona

Entrada gratuïta
Aforament limitat

Cicle

Totes les sessions 
tindran lloc a les 19 h

El Born Centre Cultural 
Plaça Comercial, 12

Hi col·laboren:

El Born 
Centre Cultural


