De ben segur que després d'haver llegil l'article de
i M. Mallaroch "LA PEDAGOGÍA DE LA NATURA A
LA REGIÓ VOLCÁNICA D'OLOT", el lector s'hogi pogut
fer corree que l'encont de la comorca d'Olot es deu, en
gran port, o un conjunt de singuloritats nolurals, que li'
donen un carácter propi diferent de tantes oltres
conírades belles del nostre País.
L'article de l'amic Mallaroch serveix de recordotori
de les caraclerístiques naturcls de lo zona i al mateix
temps justifico les inquietuds que en l'aspecte pedogógíc
mostren persones Iligodes al camp de l'ensenyament,
científics, erudits i tombé institucions popúlars com
Centres Excursionistes, Grups d'escoltisme, Grup Ornitológic,.., o de caire social, com la Cooperativo de
Minusváiids, llar del Pensionista,... que veuen ciar linteres
en conéixer els elemenls naturals.

una visió científica
de la natura:
el museu del pare nou

Una contemplació de lo naturo és molt sana pero si
s'enriqueix omb un esperit de voler entendre-la esdevé
opossionont: el perqué del carácter del elimo, com es
varen produir les erupcions voicániques, l'origen de les
planes olotines, els significat de! per qué s'imbriquen
boscos permonentment verds omb d'oltres que perden
les fulles o la tardor, viure les estocions i esperar coda
época de l'any el reiorn d'oquelles plantes que
configuren e! poisatge vegetal, que sempre canvio, i de
monero cíclica.
El pogés tradicional ha compres, al llorg de la sevo
vida tan Hígado ol medi notural, oquests ritmes cíclics
de vida. Ha arribot a conéixer els prats on duia a
pasturar els romats, els boscos on cacavo, treio llenyo,
suro, carbó o fusio. Sabio perfectament, encaro que en
ocasions no s'octués com correspon, el tracle que es
mereix codo tipus de bosc. Deis onimals es coneixia els
costums, seguir llur rostre, quins eren benefectors i quins
el podien atocor el bestior o envoir els camps. I tantes
altres coses!
Lógicoment oquest oprenentatge del pagés tradicional no comptava omb lo lectura de llíbres ni passovo
per leseólo en la major port deis casos.
A mido que les tasques del camp s'hon anat
modernitzont, oquest coneixement per part del pagés ha
anat disminuint. En moltes ocasions esdevé confús. La
tendencia és que I'home que lloura Ío Ierro ¡a no ho fo
o peu sino amb troctor, no veu les plonfes que trepitjo i
de moltes no sop ni el nom. Es borregen interessos, les
possibilitats que ofereixen determináis adobs, serres
mecóniques, engins per a desemboscor,... templen I'home
i s'obren ferides sagnants sobre lo propio more Ierro que
fon esgorrifor.
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Avui es comencen a conéixer codo cop mes, casos
de "pogesos" que fon disborots. Pero l'urbanitzodor,
I'home de ciutot que irromp en el món rurol, que trafica
amb masovers,... tols ells fon encaro desoslres mes
grossos. I així s'explica que oquell pasisatge que des
d'ontic i'home hovio onoí agen(;ant, humonitzant-lo i
fent-lo cómodament hobitoble, a un ritme lent i seré, es
vagi deterioranl i esdevingui lleig.
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Per estimar s'ha de conéixar ¡ avui dio h¡ ha molto
ignorancia sobre la nolura. També és cert que el modus
de vida ha canviat. N o és possible que duna monera
generalitzada es pugui arribar o conéixer la térra com
ho feia el pagés d'antany. La gent viatge en cotxe, corre,
lé un horari de trébol! o d'esbarjo que no té res o veure
amb la durada canviant deis dies al llarg de les
estocions. Inclús a Olot, que no té gran cosa a veure
amb les urbs monstre de ciment ¡ asfalt, aquest
deslligament és desesperant. Cal dones apropar els
habitants a la natura per que la puguin conéixer, pero
l'aprenentage hourá d'ésser for(;osament difereni al deis
nostres avantpassats.
El títol de larticle parla d'«UNA VISIÓ CIENTÍFICA
DE LA NATURA». Convé esclarir que una visió científica
deis fenómens nalurais no ens donara una resposto
completa del que és el món. Qui hagi llegit Ilibres de
divulgació científica, com el popular COSMOS de C.
S A C A N , ! " o d ' A S l M O W " i un llarg etcétera, haurá
pogut palesar com el métode científic segueix que no
sacaba mai, i per cada resposto que logro, planteja
moltes mes qüestions.

d'Olol, la Diputació de Girona, i el Servei de Museus i
la consellerio de Política Territorial de la Generalitot. Es
troba en vies de reolitzaeió el Museu eomorcal de la
Gorrotxa, s'ha odquirit fa un porell d'onys el nucli mes
important de lo Fageda de Jordó per port de lo
Diputació i encarregat un projecte de la seva funeió
pública.'-'' S'ha creat, o más, un Camp d'Aprenentotge
per port de lo Consellerio d'Ensenyament i constituido lo
Junto de Protecció deis voleons previsto per la llei que
catalogo o la Zono Volcánico de Porotge Naturol
d'lnterés Nacional.
En totes aqüestes actuáis circumstdncies, el Museu
projeetot en el Pare Nou pot reolitzor un poper decisiu,
pero per a mostror-ho amb claretat, és preferible que
primer sigui exposol com está coneebut.
EL MUSEU DE CIÉNCIES DEL PARC N O U
La finca del Pare Nou es trobo situada ol límit
nord-occidentol deis paratges de lo Moixina. Actuolment
és de propietot municipal i és un pare obert ol públic on
o mes s'hi troba el Museu d'art Modern.'

No s'interpreti aixó com un despreci a la ciencia
moderna, pero és ciar que ningú de nosaltres no viurá
prou com per saber com és l'Univers, les distancies
¡nterestelars imposen barreres, ol menys o aquest nivell,
infranqueiables. I també a nivel! mol.lecular, otómic,
subatómic. Tot és tan petit i buit, i a sobre encara es
descobreixen noves partículas que no es poden
imaginar. Es possible que algú pugui sentir-se satisfet amb
aquest coneixement progressiu, forcosament parcial,
pero és preferible optar per allres camins, i és ciar no
científics, si hom vol saber quin paper jugo en aquest
món.

Té un gran interés, jo que conserva una mostró única
de la primitiva vegetoció natural del Pía d'Olot, '*•' tenint
en compte que peí fet d'hover estat duront molt lemps
toncado i exempta de toi tipus de depredació es troba
en un estat excepcional. L'interés natural es veu
augmenta! pe la quolitot Jel substrot geológic. L'esplendoroso rouredo de roure peñol es !;oba situada sobre
promontoris de les loves mes recents del vulconisme olotí
i que sobresurten com illots d'uno copo de llims, fongs ¡
llots que s'havien sedimentot anteriorment ol fons d'un
lloc originot de resultes de l'emissió de lava del volco de
lo Gorrinada. Es ciar, dones, que ai gran atroctiu vegetal
s'hi ofegeix un sóeol geológic molt significotiu de la zona.

Pero bé, lot el que la ciencia ha resolt i pot explicar
és evident que sha d'utilitzor en l'aprenentage deis
fenómens naturals, mes tenint en compte que ara no es
viu com ho feia el pagés deis segles possats, o els pells
roges americans. Per o ells lo ciencia moderna no els
hagués servil, els hogués estat sobrera. I aixó mes val
record a r:ho.

A part de l'estabÜment d'un Jordí Botánie de
vegetoció natural, el quol es basa en el fet que lo
vegetoció del Pare Nou li dono un corácter porticularment propi, lo finco compta amb l'edifici de lo torre
d'En Costonys, construTt Tony 1845 i que reuneix les
corocterístiques idónies per o ésser destinat o Museu de
Géncies Noturols.

Quon es diu que en el Pare Nou s'exhibiró la
descripció científica de la natura s'ha d'entendre, dones,
que es tracto d'una visió parcial i que omple uno parí
de l'enfoc, mes global, que s'intenta donar de la natura
en el Museu Comarcal de la Gorrotxo.

A Olot pero, el veritoble Museu de lo Naturo és el
propi poisatge natural. El Jardí Botánie proposot no
necessito d'altres plantes de les que espontániament hi
creixen, de manera que el Pare Nou esdevé insubstituible. *^'

En aquest sentit convé onalitzor, en el cas d O I o t , en
qué consisteix tal descripció científica, quins objectius es
pretenen assolir en el context comorcol, quin funcionament ha de seguir aquest Museu, les possibililats que siguí
un projecte útil i realitzable, inclús justificar lo idoneítat
del recinte del Pare Nou per aquest fi.
CIRCUMSTÁNCIES POLÍTICO-SOCIALS
El medi natural olotí és actualment centre d'atenció
de diversos seetors de ladministració. L'ojuntament
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L'edífíci del Pare Nou estaría en
príncipi, desfinoí o ésser Museu de
Génc/es Nalurols.

Es del tot necessari esborrar \a imafge d'un Museu
com una simple exposició, mes o menys llarga d'obiectes.
Un museu ha desser quelcom viu, capac d'engrescar el
visitant. En realitat, la conservació de col.leccions
comporta unes possibilitals de recerca al voltant de les
quals en deriven treballs i experiéncies de gran interés
que es poden donar o conéixer. ['interés pedagógic d'un
museu pQssa inevitablement per la tasco que s'hi realüza
i si, a mes, es fa possible la intervenció d'escolars, les
perspectivas son encoratJQdores.
Es aquesl darrer aspecte el que convé potenciar.
Aixó, lógicoment, va Iligat a una renovació pedagógica
que s'está impulsant de nou i que comporta el
coneixement de lentorn natural i social. A la zona
volcánico d'Olot, per motius sobradoment coneguts,
s'han reclitzat treballs en un ampli ventall de camps i,
en particular, en el del medí natural, que és el que ens
afecto. Un d'ells és el llibre "Els volcans Olotins i el seu
Poisatge", '*' i representa una eína molt útil de cara que
els educadors s'animin o endur-se'n els alumnes al comp,
a exercitar l'observació metódica, o oprendre a establir
relacions entre els diversos fenómens i elements del
paisatge percebut.
Teninl en compte aquesta porta oberta a la Natura,
— e l veritoble Museu olotí—, es pot intentar definir les
funcions i instal.lacions que fiauria d'oferir.
Si només es comptés amb aquest projecte, l'estruc.furoció del museu fiauria de fer-se en una triple dimensió:
Uno actuació pedagógica, una accló de recerca i una
acció de preservació del medi. Hi ha a mes el ¡o
esmentot projecte de codicionameht de lo finco de Can
Jordá, on sembla que s'hcuria de planejar especiolment

els dos darrers aspectes, mentre que el museu exerciria
una funció pedagógica a dos nivells:
— a nivell de les escoles.
- a nivell del públic en general.
El primer eos contempla la necessitot d'una estructurado del museu encaminada que sigui uno eina útil per
les tasques que du o terme el centre d'Aprenentotge, i
fent un especial programo per les escoles d'Olot i
rodalies. En tots dos cosos es compta que la persona
que vol conéixer la comarca troba en el museu un
material exposot, audiovisual, instal.lacions, biblioteca,...
que engresquen o onor a visitar-ho en el territori ¡ que
a la vegada permetin esclorir, deprés de la realització
d'un itinerari, aspectes no sempre observables o que no
han quedot clors sobretot si es tracto de grups mes aviot
nombrosos.
En síntesi, el Pare Nou, comptario amb un Jardí
botánic dirigit des del moteix Museu, situat a la torre,
per tal de delimitor orees de reserva, adequar comins,
senyalitzar recorreguts, confeccionar rétols indicadors,
elaborar un herbari.'" Dins lo torre, l'equipament
constaría en principi de:
a) Material exposat: Maqueta 1/10.000 de lo zona
volcánica.
Col.lecció de minerals i roques (Mn. Gelabert) mopes i
diagrames sobre vulcanisme, cartografies geobotá-

(6) MALLARACH, J. M.« - RIERA, M. (1982) "Eis volcans olotins i el
seu poisalge" Ed. Serpa. Barcelona.
(7) BOLOS, O, DE - RIERA, M. (1980) "Pro¡ecte d'un ¡ardí Bolánic de
vegelació natural olotJna ol Pare Nou". Ajunlamenl d'Olot.

103

O
c
u
O
CL

PIMCTED'UNJARDlB0TllNICDEVE6ETACIÓ
NATURAL QUITINA AL PARC NDU.
flE5S4W DC i£S .4AEE5 D : E 5 / ¥ C / 4 1 ÍNTERES

fu tiHCiCi

ilmi

ñiques de la comarca, col.leccions de lepidopters (E.
Mocias), ...
b) Material audiovisual: Les popallones de lo Comarca,
els ocells de lo Garrolxa, els audiovisual reolitzats per
la fundado Roca i Gales, pel.íícules fetes sobre volcans,
sobre el Pluvia... diapositives temátiques en general...
c) Instol.locions: Sola de conferencies i projeccions,
soletes d'exposicions, petit loborotori, biblioteca, estoció
metereológico,...
Del treball omb les escoles, mestres, etc, se'n
desprendran un seguit d'activitots com poden ésser:
- Cursets d'inicioció oís itineraris de ia natura (Iligat amb
l'activüat del Camp d'Aprenentatge).
— Organitzoció periódica de cursets sobre botánica,
vulcanologio, climatologia, hidrologia,...
Aqüestes I altres activitats sobre preservació del medí
(publicació de fulls on pedagógicoment es donen a
conéixer plantes, aus, insectes,... nous itineraris, mapes,...]
i de recerca en generol.
RESPONSABILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ
Es parlavo obans del paper que jugo el Pare Nou
en diverses actuocions que duu a terme l'admlnistració.
S ha intentat polesor com el Museu de Ciéncies del Pare
Nou complementa l'exposició del medi natural al Museu
Comarcal; com lexíi pedagógic demana una estreta
col.laborado amb les activitats que desenvolupa el
Camp d'Aprenentatge de la Garroíxa. Convé diferenciar el Museu del Pare Nou de l'Escola de la Natura
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de Can Jordá, pero és obvia lo relació que ha d'existir
eníre cmbdós projectes. Per posar un exemple, és ciar
que deis estudis que allí es realitzin se'n derivaran noves
temátiques a exposor al Pare Nou i a la vegada
permetran que el museu es vogi renovant i es
mantingui al dio.
Mereix parlar detingudomenl de la tasca que de
dur lo Junta de Protecció deis volcans, creado omb lo
finolitat de vetllar peí bon ús de l'espoi proíegit en lo
llei de Protecció de la Zona Volcánico. De la gestió de
la Junto depén que l'espoi protegit siguí tractal com es
mereix i s'endeguin les mesures necessáries perqué la
zona pugui ésser visitado i coneguda sense posar en
perill lo sevo conservado. Dones bé, si es projecta el
Museu com un element dinamitzador perqué la zona
sigui visitodo, i existeixen uns itineraris detollodoment
elaboráis que guien Tobservodor i estudios pels rocons
mes significatius, resulta claro una vinculoció peí que
fo referencia o la senyalilzoció deis recorreguts, i fins
i tot oferir monitors especialitzots que puguin ser de
guio i consulta peí visitont i a l'ensems vetllar peí degut
comportoment deis grups amb el Pofrimoni natural.

VIABILITAT DEL PROJECTE
Posar en morxo el Museu no és una utopia, ¡a que
la mojor port del material citot ¡a és elaborada. Un deis
possibles motius de que encaro no s'hogi endegot, ha
estol les dificultáis que comporta el trasllat i instol.lació
de les obres que s'exposen en el Museu d'Art Modern
que octualment ocupa lo torre.

Pero a r a , podem dlr que aquest fet no presento
goires dificultots i si Íes persones de Tadministroció
consideren encertades les reflexions exposodes, i
existeix voluntat de dur a terme el projecte, no és
odmissible que s'encalli en trámits burocrátics d'aquesta
meno, que fins ora han estat excuso de poiítics que, o
son incompetents, o no teñen imaginoció o no teñen
empenta ni ganes de trebollar.

d'octivitats, és d u n a importancia enorme, La persona
responsable de la coordinació de! Centre, ha d'ésser
capoc d'integrar el conjunt de material elaborot, els
estudis existents, etc, i trobar-hi la formo adequado
d'ésser utilitzats en el Museu. O sigui que ha d'ésser una
persono amb un coneixement ompli de lo comarca i
profund en el camp de les Ciéncies noturals i o mes,
amb un alt esperit pedogógic.

Nombrases entitots s'hon monifestat donant el seu
suport i la seva col.loboroció ol projecte del Museu de
Ciéncies del Por Nou, i aixó és bósic perqué és
indispensable el manteniment d'uno relació permanent
de consulla i/o col.laboració omb institucions com son
l'institut de Ciéncies de l'Educació (ICE); l'lnstitul Botánic,
Rosa Sensat, Fundoció Roca i Gales, Comissió per o la
Didáctico de les Ciéncies Noturals (Col. de Doctors i
Llicenciats), Centre Excursionisto, Servei de Pares
Naturals, Universitat... De tots ells, el Grup d'Ensenyants
de lo Garrotxa, que ha portat una insistent campanyo
de suport a la reolització del Museu, n'ho rebut
l'adhesió. '^'

La resta de l'equip serio format per: una o dues
persones auxiliors especialitzades en diferents ospectes
científics, dues persones que s'inicfín en les tasques
própies de monitor i uno persona responsoble de
secretaria.

EQUIP H U M A
La configuració de les persones encorregades de
fer una realitot el Museu i iniciar el programo

(81 GRUP D'ENSENYANTS DE LA GARROTXA (1982). l a tosca de
la Junta Rectora del Pare deis Voicans i el museu de Oertcies", L'Oloti
n° 153. Olot,

Hom és conscient que un equip de sis persones és
difícil d'obtenir, pero tal com s'ha fet notar anteriorment, el Museu del Pare Nou vincula a diversos sectors
de l'Administració i per tant és responsabilitot de tots
ells i el suporl necessari no pot mancar.
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