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Exposició de l’Any Oró a l’Auditori
• Recorre la trajectòria científica i personal del bioquímic lleidatà

C

oincidint amb l’Any Oró, l’espai
musístic de l’Auditori Enric Granados acull fins al 21 de desembre una exposició que recorre la
trajectòria científica i personal del
científic lleidatà Joan Oró i permet
mostrar per primera vegada al públic
part del material pertanyent al fons de
la Fundació Joan Oró i de la família.
L’Exposició Any Oró 2014, que té
un destacat component pedagògic
adreçat als més joves, consta d’un
recull de 100 objectes personals del
Dr. Oró cedits per la família. A més, la
NASA ha aportat vídeos i continguts
per als nens específicament des de
Houston.
Així, es poden veure treballs científics, apunts personals d’Oró, llibretes i
fotografies, maquetes a petita escala
de la Lluna i de Mart, mapes originals
cartogràfics de la Lluna i flascons amb
restes de meteorits reals procedents
de diverses parts del món.

Per mitjà de plafons gràfics, diorames, projeccions i aplicacions interactives, elements personals del doctor
i tecnologia cedida per Google i per
la NASA es mostra la trajectòria científica del bioquímic lleidatà i la seva
aportació a la ciència. L’exposició
s’instal•larà definitivament la pròxima
primavera al futur Museu del Clima i
el Medi Ambient de Lleida a Gardeny.

La mostra aplega objectes i documents de gran valor científic. © H. Sirvent

La mostra, que es pot veure
fins al 21 de desembre,
inclou un centenar d’objectes
personals del Dr. Oró i també
vídeos aportats per la NASA
entitats com el CaixaForum i el COU
d’Àger.
Lleida ha declarat el 2014 com l’Any
Oró, una efemèride que vol difondre
el llegat i donar a conèixer la figura del
científic lleidatà Joan Oró i fomentar la
cultura i les vocacions científiques entre els ciutadans, en especial entre els

joves. La iniciativa, organitzada per la
Paeria en col•laboració amb el Patronat de la Fundació Joan Oró, coincideix amb el desè aniversari de la mort
del científic lleidatà més internacional
i prestigiós.
La relació de la ciutat amb el bioquímic lleidatà Joan Oró és ben estreta,
atès que el seu llegat és dipositat al
Parc de Gardeny. S’hi poden trobar els
seus diaris personals, apunts, treballs
científics, fotografies i altres objectes.
Un dels elements paradigmàtics és la
reproducció de la maqueta de la Lluna emprada per la NASA a l’Apollo XI,
que està exposada al Parc Científic de
Gardeny. •••

Les visites guiades a la mostra per al
públic en general es poden fer de dilluns a divendres, excepte festius, a les
18.00 h (sense reserva, durada aproximada d’una hora i mitja). L’entrada
és gratuïta. Les visites escolars (cicle
superior d’Educació Primària i ESO) tenen lloc de les 9.45 a les 11.30 h.
Activitats paral·leles
Les activitats de l’Any Oró inclouen,
a banda de l’exposició, activitats
paral•leles organitzades directament
per la Paeria i el Parc Científic, que
s’han anat desenvolupant aquests
darrers mesos i altres que es duran
a terme en col•laboració amb altres

L’alcalde de Lleida va inaugurar l’exposició. © H. Sirvent
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