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DISCURS PRONUNCIAT PER JANE GOODALL
EN OCASIÓ DEL PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA EL 2015
La reconeguda primatòloga Jane Goodall explica la seva passió per l’Àfrica,
el seu primer contacte amb els ximpanzés i la seva relació amb ells,
que ha fet canviar la nostra visió de l’espècie humana. A més d’investigadora,
Jane Goodall és una gran activista i defensora de valors socials i ecològics.
Davant la destrucció d’hàbitats que pateixen moltes espècies,
Goodall argumenta que la conservació s’ha de concebre de manera holística,
amb la plena participació de la població local.
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• Setè títol de la col·lecció AKIPARLA de discursos inspiradors, il·lustrats
i comentats, per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.
• En edició BILINGÜE: discurs en versió original anglesa al costat de la seva
traducció al català.
• IL·LUSTRACIONS sintètiques i expressives que complementen el text.
• COMENTARI que permet conèixer el context vital, ecològic, històric i polític
del discurs, pronunciat el 2015 al Palau de la Generalitat de Catalunya.
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Discursos
Conservació del medi ambient
Zoologia: primates (primatologia)
Pensament i ideologia ecologista
Àfrica
Anàlisi del discurs
Històries reals (infantil/juvenil)
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