
Vida i obra 

La Dra. Jane Goodall, segueix plenament activa en la promoció de la ciència i 
l’educació als 82 anys d’edat i és reconeguda mundialment com una de les 
personalitats científiques més prominents del món i una dels conservacionistes i 
ecologistes més destacades. 

Vist en perspectiva històrica es pot dir perfectament que l’estudi de Goodall 
sobre els ximpanzés salvatges i els seus hàbitats, iniciat fa més de 55 anys a 

Tanzània, ha canviat radicalment la nostra manera de 
pensar els ximpanzés i els mateixos humans. La seva 
innovadora metodologia de treball de camp (consistent a 
comprendre els ximpanzés com a individus amb ment, 
emocions i personalitats pròpies) ha comportat una 
revolució en la manera de fer ciència en aquest camp. 
Dècades de recerca en plena natura han proporcionat 
troballes úniques sobre l’etologia dels ximpanzés (la 
fabricació d’eines, l’alimentació, l’estructura social, les 
àrees de distribució, la relació mare-cria), i han impulsat 

centenars d’investigadors a continuar i ampliar no solament la seva tasca en 
aquesta àrea i d’altres relacionades sinó també a implicar-se en la conservació 
dels grans simis a tot el món. 

Així, a Gombe (Tanzània), l’equip de la Dra. Goodall continua encara fent recerca 
en un dels estudis de camp més llarg dels quals tenim notícia. I del Centre de 
Recerca Gombe Stream, fundat per Goodall el 1965, n’han sortit dotzenes de 
tesis doctorals sobre etologia, ecologia i altres camps afins. El treball pioner de 
Goodall ha portat a produir més de 90 articles científics, 20 pel·lícules per a 
la televisió i cinema (l’última d’elles “El viaje de Jane”, preseleccionada als 
Oscars 2012 a millor documental), milers d’articles i entrevistes en els mitjans 
de comunicació, i 25 llibres impresos en una dotzena d’idiomes. 

El treball científic de la Dra. Goodall i el seu compromís amb la conservació del 
planeta i la pau mundial l’han fet mereixedora de 45 doctorats Honoris Causa 
d’universitats internacionals i més de 100 premis internacionals, entre els quals 
podem mencionar: 

• 1995 Comandant de l’Imperi Britànic, nomenada per Sa Majestat la Reina 
Isabel II 

• 2001 Premi Gandhi / King a la No-violència 
• 2002 “Missatgera de la Pau” de les Nacions Unides, nomenada pel 

secretari general Kofi Anan 
• 2003 Dama de l’Imperi Britànic (DBE), nomenada per SAR el Príncep 

Carles 
• 2003 Premi Príncep d’Astúries a l’ investigació científica i tècnica 
• 2006 Premi Medalla d’Or de la UNESCO 
• 2006 Legió d’Honor francesa 
• 2007 “Missatgera de la Pau” de les Nacions Unides, nomenament 

renovat pel secretari general Ban-Ki-Moon 
• 2015 Premi Internacional Catalunya 



Avui dia, Jane Goodall, compagina la seva tasca científica amb la protecció de 
la biodiversitat i la promoció de la pau i la comprensió entre els pobles. 
Durant 300 dies a l’any viatja per tot el món promovent la sostenibilitat en 
els nostres estils de vida i defensant la conservació d’ecosistemes sencers, 
principalment a través de la participació i el desenvolupament sostenible de les 
comunitats locals. 

Així mateix, el 1977 Goodall va fundar l’Institut Jane Goodall (IJG) per tal de 
satisfer els objectius de recerca, conservació i educació mediambiental que 
marquen la seva trajectòria científica i activista. En l’actualitat hi ha oficines de 
l’IJG en 30 països i el programa de mobilització i educació ambiental Roots & 
Shoots (creat per la Dra. Goodall el 1991) s’aplica actualment en 130 països 
amb més de 17.000 grups actius, (també a Catalunya) que treballen 
voluntàriament per a la millora de l’entorn social i mediambiental. 

Per la seva part, des de la seu de l’institut a l’Estat espanyol (situada 
a Barcelona), l’equip de l’Institut Jane Goodall ha creat i dut a terme des de 
l’any 2007 diferents programes originals d’investigació, educació ambiental, 
conservació, ecoturisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible a 
Catalunya, Espanya i alguns països africans com Senegal i Congo. Els projectes 
de recerca i conservació de ximpanzés salvatges, així com l’educació i el 
desenvolupament sostenible impulsats al Senegal per l’oficina local de l’IJG, són 
liderats per la primatòloga catalana Liliana Pacheco (Beca Floquet de Neu 
2014) i l’economista catalàFerran Guallar. En aquests projectes participen 
voluntaris i estudiants en pràctiques de Catalunya, alguns vinculats a la 
Universitat de Girona i el seu màster de Primatologia. 

 


