
9es Jornades del medi natural a Girona: Què amaguen les aigües           
d’una bassa Gironina? Microworldnerds té la resposta! 
 
Aquesta pregunta ens la fèiem la Paula i jo, la Celia, des que anàvem a l’institut però                 
des de diferents parts de l’estat: ella a Castelló i jo a Girona. Actualment cursem 2n                
de Biologia i de doble titulació amb Ciències Ambientals. Compartim un afició un pèl              
diferent... Trobar-nos a la universitat va ser una gran satisfacció. La gent a l’institut              
ens solia dir “freakis” per tenir aquestes curiositats ja que l’afició que us presentem              
avui no és una afició molt habitual, per així dir-ho...  
  
Així com hi ha gent que juga al futbol o al bàsquet, o queden per fer un vol pel                   
centre, la Paula i jo quedem per anar a buscar mostres de microorganismes,             
nosaltres li en diem “microquedades” a diferents llocs de Girona: estanys, rierols,            
basses... Recollim les mostres esperant que, al posar-les sota al microscopi trobem            
coses fascinants! I us asseguro que així és! 
  
I ara que les dues ja ens coneixíem, la pregunta era la següent: com ensenyem al                
món tot això que trobem? Actualment la xarxa social Instagram és una de les més               
seguides, així que va ser allà, i sota el nom de @microworldnerds (les “freakis” del               
micromón”), on ens vàrem engrescar a pujar tot allò que trobem. 
 
Va ser crear aquest compte sobre la divulgació de la microscopia que vàrem             
descobrir que allà dins hi ha molta més gent amb aquesta afició de la que ens                
pensàvem. Compartim coneixements científics amb tota la comunitat: hi trobem des           
de professors universitaris fins a alumnes com nosaltres d’arreu del món que entre             
els uns i els altres ens ajudem en tasques d’identificació d’organismes. Un gran             
encert entrar a Instagram!  
 
Al nostre compte podeu trobar tot tipus de microorganismes i algues presents en             
ambients aquàtics majoritàriament, classificats i amb una breu explicació sobre          
alguna característica i curiositats. És de caire divulgatiu i totes les publicacions les             
fem en anglès per poder arribar a més gent. 
 
A les nostres publicacions annexem a quin lloc de la ciutat s’han recollit les mostres               
perquè així els nostres “followers” sàpiguen de quin ambient es tracta. D’aquesta            
manera demostrem que la microvida la podem trobar a qualsevol lloc de Girona. 
 
Hi ha gent que demana als reis mòbils, portàtils, roba.... Nosaltres en canvi,             
demanem microscopis, pipetes, portaobjectes… En fi, tota mena d’objectes científics          
relacionats amb la microscòpia. 
 



Esperem poder seguir engrescant a alumnes curiosos com nosaltres, i als que            
encara no coneixen aquest món convidar-los al fascinant món de la microscopia! 
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