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El turó de Gardeny acollirà un museu
de la ciència dedicat al planeta Terra
El turó de Gardeny acollirà d’aquí a tres
o quatre anys un museu de la ciència de
l’Obra Social “la Caixa” dedicat al planeta
Terra, que serà un referent únic a Europa.
El futur espai museístic, que es dirà “Aquí,
planeta Terra”, serà instal·lat a l’antiga
residència de suboficials de Gardeny i
inclourà també el llegat del científic lleidatà Joan Oró.

La signatura de l'acord s’emmarca dins
de les diverses actuacions urbanístiques,
culturals, educatives i de promoció
econòmica impulsades per l'Ajuntament
de Lleida per rehabilitar el barri de la
Mariola (Pla de Barris) i entre les quals
destaca la creació d'un edifici emblemàtic
com a centre interactiu de divulgació
científica i tecnològica.
Un dels objectius del museu
de la ciència és donar a conèixer quin és l’estat en què es
troba la Terra amb la finalitat
de conscienciar els ciutadans
de la importància de preservarne la biodiversitat. El visitant
podrà obtenir per mitjà de les

Hermínia Sirvent

L’Ajuntament de Lleida i "la Caixa" han
signat un acord en virtut del qual l'Obra
Social "la Caixa" posa a disposició de la
Paeria el projecte museístic “Aquí, planeta
Terra”, una mostra adreçada a analitzar
les problemàtiques actuals de més actualitat i a sensibilitzar al voltant de la
importància de la preservació de la biodiversitat de la Terra. Per la seva banda,
el consistori es farà càrrec de la rehabilitació de l’edifici de Gardeny.

El museu pretèn sensibilitzar sobre el valor de la biodiversitat terrestre i ser un referent a nivell europeu.

pantalles instal·lades a la sala una visió
global de la Terra. S’hi projectaran imatges en directe i en diferit que envien els
satèl·lits de l’Agència Espacial Europea
sobre temes tan transcendents com ara

l’evolució de la desertització del planeta
o el forat en la capa d’ozó, entre d’altres.
El museu tindrà 6 àmbits en els quals es
podrà conèixer, amb dades d’última hora,
la desforestació de la Terra,
el nivell de contaminació, la
predicció climàtica, com es
recupera i es torna a introduir
un animal que ha patit un
accident o quin és l’estat dels
animals i les plantes en perill
d’extinció. El centre acollirà
de manera definitiva el llegat
del científic Joan Oró.

L’equipament cultural de Lleida
tindrà sis àmbits en els quals es
podran conèixer dades actuals de la
predicció climàtica, dels nivells de
contaminació o de la desforestació
de la Terra

