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El	  laboratori	  del	  museu:	  una	  organització	  
cien4fica	  complexa	  

• Col·∙leccions:	  preparació,	  documentació,	  
conservació,	  consulta.	  
• Recerca:	  projectes	  i	  serveis	  associats.	  
• Publicacions	  cien4fiques:	  edició.	  
• Centre	  de	  Documentació.	  



Laboratori:	  el	  concepte	  

El	  terme	  laboratori	  és	  un	  comú	  denominador	  
dels	  elements	  que	  consEtueixen	  el	  capital	  
cien4fic	  del	  museu.	  	  
Per	  laboratori	  podem	  entendre:	  

• Uns	  espais:	  hardware.	  
• Unes	  acEtuds:	  so*ware.	  

Les	  dues	  coses	  són	  imprescindibles!	  



Un	  laboratori	  per	  a	  naturalistes:	  una	  
capa	  més!	  

El	  Laboratori	  naturalista:	  
• L’acEvitat	  cien4fica	  com	  a	  recurs	  directament	  
accessible	  pels	  ciutadans:	  ocasió	  per	  
experimentar	  la	  transmissió	  directa	  de	  
coneixement,	  sense	  representacions.	  

• Infraestructura	  de	  suport	  i	  de	  formació	  als	  
naturalistes.	  
• Retorn	  ciutadà	  en	  forma	  de	  col·∙laboració	  amb	  
els	  projectes	  cien4fics	  dels	  museu.	  
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• Naturalistes:	  component	  bàsic	  del	  
coneixement	  de	  la	  biodiversitat.	  
• ParEcipants	  de	  projectes	  col·∙lecEus	  de	  forma	  
programada	  o	  oportunista.	  
• Suport	  tecnològic.	  
• Gran	  rang	  de	  variabilitat:	  des	  del	  naturalista	  
expert	  al	  passavolant	  atent.	  
• Amb	  formació	  diversificada,	  però	  lluny	  del	  
model	  de	  mestratge	  anterior.	  
• Pertanyents	  a	  organitzacions	  o	  en	  solitari.	  

Els	  naturalistes	  d’ara	  



• Valoració	  del	  paper	  dels	  ciutadans	  en	  una	  
societat	  moderna.	  
• Propi	  d’un	  museu,	  en	  el	  context	  d’altres	  
equipaments	  de	  recerca.	  
• Col·∙laboració	  o	  impuls	  de	  projectes	  
parEcipaEus.	  

• Beneficis	  mutus,	  comparEts,	  sinèrgies.	  
• Per	  a	  les	  societats	  i	  pels	  naturalistes	  en	  solitari.	  

El	  Laboratori	  naturalista	  



Laboratori	  naturalista:	  espai	  i	  acEvitats	  

A	  la	  Sala	  d’Actes	  i	  aula	  de	  seminaris	  (ves6bul):	  
• Cursos	  naturalistes,	  amb	  recursos	  materials	  
provinents	  dels	  fons	  del	  propi	  museu.	  
• Simposis	  temàEcs	  d’alta	  divulgació	  relacionats	  amb	  
la	  ci-zen	  science,	  projectes	  de	  recerca	  del	  museu...	  
• Simposis	  cien4fics	  de	  format	  mig	  i	  molt	  dinàmics	  
relacionats	  amb	  projectes	  del	  museu.	  
• Seminaris	  interns	  i	  externs,	  sobre	  temàEques	  de	  
museologia	  de	  les	  ciències	  naturals,	  línies	  de	  
recerca,	  etc.	  
• Actes	  del	  museu	  i	  d’enEtats	  naturalistes.	  
• Visita	  als	  horaris	  programats.	  



Laboratori	  naturalista:	  espai	  i	  acEvitats	  

A	  la	  Sala	  de	  la	  primera	  planta,	  el	  cor	  del	  laboratori	  
naturalista	  :	  
• Espais	  de	  consulta	  de	  col·∙leccions	  equipats	  amb	  recursos	  
específics:	  col·∙leccions	  de	  referència,	  manipulació	  de	  
mostres,	  òpEca,	  serveis	  web,	  etc.	  
• Àrees	  de	  desenvolupament	  pràcEc	  de	  projectes	  cien4fics	  
vinculats	  al	  museu,	  una	  prolongació	  de	  les	  taules	  de	  
laboratori	  de	  recerca:	  	  p.e.	  ordenació	  de	  mostres	  
recol·∙lectades	  o	  ingressades.	  
• Mòduls	  per	  experimentar	  qualitats	  museogràfiques	  de	  
materials	  o	  processos	  produïts	  per	  departaments	  cien4fics	  
del	  museu.	  
• Espais	  d’ús	  intern	  i	  extern,	  visitables	  a	  horaris	  convinguts.	  



Laboratori	  naturalista:	  els	  mol·∙luscs	  
d’exemple	  

Al	  Laboratori	  naturalista:	  
• Un	  equipament	  amb	  una	  col·∙lecció	  de	  referència	  (mostres	  reals,	  
seleccionades)	  d’espècies	  de	  mol·∙luscs	  conEnentals	  de	  Catalunya	  
(unes	  300	  sp.	  aproximadament).	  Per	  a	  la	  consulta	  de	  
naturalistes,	  invesEgadors	  no	  experts	  en	  mol·∙luscs,	  estudiants,	  
etc.	  
• Elaboració	  d’una	  clau	  d’idenEficació	  associada	  a	  la	  col·∙lecció	  de	  
referència.	  
• Una	  derivació:	  un	  subconjunt	  portable	  per	  assisEr	  a	  projectes	  
de	  recerca	  ciutadana	  de	  la	  biodiversitat,	  centres	  educaEus	  o	  
formaEus	  del	  lleure,	  etc.	  
• Una	  derivació	  (bis):	  proposta	  de	  treball	  de	  recerca	  de	  
Batxillerat,	  una	  proposta	  que	  pugui	  sumar	  projectes	  per	  anar	  
sumant	  observacions...	  
• Pensem	  en	  altres	  oportunitats...	  



Laboratori:	  l’acEtud	  

• CreaEvitat.	  
• Experimentació,	  sense	  por	  al	  
resultat	  negaEu.	  

• Innovació.	  



El	  laboratori	  digital	  

Públics	  objecEus:	  

• Comunitats	  expertes,	  cien4fiques	  i	  tècniques.	  
• Naturalistes	  en	  diversos	  graus	  de	  formació.	  
• El	  públic	  en	  general	  per	  derivació.	  

ObjecEu	  de	  públic:	  
• Crear	  una	  comunitat	  de	  suport	  a	  l’acEvitat	  cien4fica	  
del	  museu.	  



El	  laboratori	  digital	  parEcipaEu	  

Circuit	  virtuós:	  	  

• El	  museu	  distribueix	  informació	  autoritzada	  de	  la	  
forma	  més	  adient	  per	  a	  la	  seva	  uElització.	  

• Els	  mateixos	  serveis	  d’informació	  contenen	  vies	  per	  a	  
la	  recepció	  al	  museu	  de	  dades	  o	  comentaris	  que	  
millorin	  la	  qualitat	  de	  la	  informació.	  Són	  plataformes	  
d’interacció	  controlades	  pel	  museu	  !	  

• La	  qualitat	  i	  la	  quanEtat	  de	  la	  informació	  finalment	  
distribuïda	  pel	  museu	  és	  el	  resultat	  de	  l’elaboració	  
tècnica	  del	  propi	  museu	  i	  d’una	  comunitat	  de	  suport.	  



El	  laboratori	  digital	  parEcipaEu	  



El	  laboratori	  digital	  parEcipaEu	  



Laboratori	  digital:	  els	  mol·∙luscs	  
d’exemple	  

Al	  Laboratori	  digital:	  
• Una	  base	  de	  dades	  consultable	  amb	  l’inventari	  d’espècies	  de	  
mol·∙luscs	  conEnentals	  de	  Catalunya,	  en	  format	  de	  fitxes	  
estructurades.	  
• Galeria	  d’imatges	  per	  destacar	  totes	  les	  perspecEves	  i	  detalls	  
anatomo-‐morfològics	  a	  parEr	  de	  la	  col·∙lecció	  del	  museu.	  
• Elaboració	  d’una	  guia/clau	  de	  determinació	  que	  conEngui	  
elements	  de	  cerca	  i	  de	  rellevància	  de	  caràcters.	  
• Invitació	  a	  incorporar	  fotografies	  de	  les	  espècies,	  
fonamentalment	  en	  viu.	  
• Invitació	  a	  incorporar	  comentaris	  sobre	  com	  idenEficar	  
determinades	  espècies	  o	  altres	  tàxons.	  
• Possibilitat	  de	  crear	  una	  apps	  per	  idenEficar	  en	  el	  camp.	  
• Pensem	  en	  altres	  oportunitats...	  



Laboratoris:	  resum	  de	  propostes	  

• 	  Es	  proposa	  un	  Laboratori	  naturalista,	  
element	  incorporat	  al	  Castell	  dels	  Tres	  
Dragons,	  amb	  funcions	  de	  corretja	  de	  
transmissió	  biunívoca	  entre	  ciutadans	  i	  
l’acEvitat	  cien4fica	  del	  Laboratori	  de	  la	  
Natura.	  

• 	  Es	  propugna	  la	  potenciació	  d’un	  
laboratori	  digital	  	  de	  suport	  per	  a	  totes	  les	  
acEvitats	  cien4fiques	  del	  Laboratori	  de	  la	  
Natura.	  


