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La Paeria declara el 2014 Any Oró

•P
 er difondre la figura del científic lleidatà i el seu llegat dipositat al Parc de Gardeny
L’Ajuntament de Lleida ha declarat
el 2014 com l’Any Oró, dedicat a difondre la figura de l’insigne científic lleidatà Joan Oró i el seu llegat, dipositat
al Parc de Gardeny, que inclou fotografies, meteorits i objectes personals
del doctor.
La Paeria i el Patronat de la Fundació
Joan Oró organitzaran conjuntament
una mostra d’aquest llegat coincidint
amb el desè aniversari de la mort del
científic. M. Elena Oró, filla del bioquímic, i Francesc Oró seran els comissaris de l’exposició. En el decurs de
la presentació de la iniciativa els dos
comissaris van assenyalar que la mostra i l’Any Oró constitueixen una bona
oportunitat per conèixer el bioquímic
i apropar la seva trajectòria científica
a la ciutat.
Elena Oró va recordar els primers
passos del Dr. Oró i com va aprofitar

les oportunitats que se li van obrir en
marxar a estudiar als Estats Units on
va fer el doctorat de Bioquímica i va
treballar per a la NASA. “Va ser un dels
investigadors que es van posar a analitzar primer meteorits i les mostres
de la Lluna per veure si hi havia vida o
no”, va explicar.
Cal recordar que el llegat del científic lleidatà s’exposarà al futur Museu de la Ciència, el Medi Ambient i
el Clima de Lleida, que formarà part
del pla de millora de la Mariola. Joan
Oró (1923-2004) va demanar que tot
el material de les seves investigacions
romanguessin a la seva ciutat natal. •••

Coincidint amb el desè
aniversari de la mort del
bioquímic, s’organitzarà
una mostra per apropar la
trajectòria científica d’Oró
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