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Aquest 2009 ha estat declarat internacionalment 
Any Darwin per una doble raó: 200 anys del naixement 
de Darwin i 150 anys de la publicació de la seva 
obra més coneguda, L’origen de les espècies. Tres 
institucions barcelonines, aplegades a través del 
programa Barcelona Ciència de l’Institut de Cultura 
de Barcelona, proposen un conjunt d’activitats que 
abasten vessants diferents de la vida i l’obra del 
fundador de la biologia moderna. 
L’Ateneu Barcelonès se centra en els aspectes 
més socials, en la petjada de les idees de Darwin 
en diversos àmbits del coneixement i també en el 
pensament religiós del científic anglès.
Des de les Biblioteques de Barcelona s’aprofundeix en 
l’obra científica de Charles Darwin i es repassen els 
moments estel·lars de la seva vida. 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona proposa 
una mirada amb formats i llenguatges diferents sobre 
les aportacions científiques de Darwin i el seu impacte 
en la societat, unes aportacions que van transformar 
radicalment la mirada dels humans sobre el món viu i 
sobre nosaltres mateixos com a humans, a través d’un 
ventall ampli de propostes per a tots els públics. 



“Darwin, l’home i el científic”
Lluís Reales, periodista i director del programa 
Einstein a la platja de Barcelona Televisió  
Biblioteca Sagrada Família
Dilluns 27 d’abril, 19 h

“la teoria De l’evolució”
Meike Koehler, paleontòloga. Institut Miquel 
Crusafont – CSIC
Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras
Dilluns 4 de maig, 19.30 h

“els mestres De Darwin”
Oliver Hochadel, Centre d’Estudis d’Història 
de la Ciència – UAB
Biblioteca Vila de Gràcia
Dilluns 11 de maig, 19 h

“l’obra escrita De Darwin”
Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia de la 
UB i secretari científic de l’Institut d’Estudis 
Catalans
Biblioteca Garcilaso
Dilluns 18 de maig, 19 h

“el viatge en el beagle”
Jordi Serrallonga, naturalista, etòleg i director 
de Ciència i Aventura
Biblioteca Sagrada Família
Dilluns 25 de maig, 19 h

“Darwinisme i ecologia”
Jaume Terradas, biòleg. CREAF-UAB
Biblioteca Vila de Gràcia
Dilluns 15 de juny, 19 h

Cicle coordinat per Lluís Reales 

atzar o Disseny previ? evolució  
o fixisme? logos o mite? 
ciència i creences
Dijous 1 d’octubre, 18.30 h

la misteriosa malaltia 
De Darwin i el “mal De chagas”, 
150 anys Després
Dimarts 6 d’octubre, 18.30 h

reDescobrint galápagos. 
ciència, conservació i turisme 
són compatibles?
Dijous 8 d’octubre, 18.30 h

De l’anís Del mono a supertramp. 
l’evolució com a recurs 
publicitari
Dimarts 13 d’octubre, 18.30 h

la supervivència Del més apte. 
becs De pinsans i estratègies 
empresarials
Dijous 15 d’octubre, 18.30 h

Quan la selecció natural 
i cultural es confonen: racisme i 
Darwinisme social
Dimarts 20 d’octubre, 18.30 h

Cicle coordinat per Jordi Serrallonga
(programa provisional)

“exploraDors: bioDiversitat i aventura”
L’exposició se centra en la importància de les exploracions científiques en el procés 
del coneixement de la biodiversitat a la natura, mostrant el progrés dels mètodes 
científics al llarg del temps.
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
A partir de l’octubre del 2009

Conferències

“la Difusió Del Darwinisme a 
catalunya: el cas De l’ateneu 
barcelonès” 
Santiago Riera i Tuèbols, historiador i escriptor
Dijous 26 de febrer, 19.30 h

“Darwin i altres Darwinistes”
Xavier Duran, periodista i director del programa 
El medi ambient de TV3
Dilluns 23 de març, 19.30 h

“el pensament religiós De Darwin” 
Martí Domínguez, biòleg, escriptor i periodista, 
director de Mètode i de la Biblioteca Darwin
Dilluns 30 de març, 19.30 h

“la teoria De l’evolució i els 
sistemes complexos”
Ricard Solé, biòleg i investigador. ICREA-UPF
Dijous 2 d’abril, 19.30 h

Cicle coordinat per Lluís Reales

Darwinisme i societat
a L’ateneu BarceLonès

El cicle Visions de la ciència 
a Les BiBLioteques de BarceLona

L’abans i el després de Darwin. 
Evolució i societat 
diàLegs aL Museu de ciències naturaLs de BarceLona

Exposició



Altres propostes

Descobrint els nostres 
avantpassats
Taller familiar, a partir de 6 anys
Diumenge 26 d’abril, 12 h

tu, jo, els micos...,
la nostra família
Taller familiar, de 3 a 8 anys
Diumenges 8 de març i 10 de maig, 12 h

la nit Dels museus: natura sonora. 
formes semblants, formes 
Distants
Prenent com a referència la figura de Darwin, 
aquest concert ha estat concebut especialment 
per al Museu, entès aquest com un ens complex, 
confluència d’arquitectures, funcionalitats, 
trànsits, flux d’interessos... 
Dissabte 16 de maig, 22 h 

un tomb pel museu
Un itinerari autoguiat per les sales d’exposició 
permanent de Zoologia i Geologia i pel Jardí 
Botànic, per identificar elements significatius 
que ajudin a entendre la teoria de l’evolució.
Diumenge 17 de maig, de 10 a 20 h

aperitius De ciència: 
una granota amb història
Xavier Delclòs
Sala de Paleontologia
Diumenge 17 de maig, 12 h

Museu de ciències naturaLs de BarceLona

El Museu prepara moltes més activitats al llarg 
de l’any entre les quals destaquen el Club de 
lectura a l’entorn del viatge del “Beagle”; les 
activitats per a grups escolars, un conjunt de 
tallers, visites dinamitzades i conferències per a 
tots els nivells educatius al voltant de l’evolució, 
l’adaptació al medi, el concepte d’ésser viu, 
l’evolució humana, etc.; i les propostes adreçades 
al professorat, com l’edició de La teoria de 
l’evolució, 150 anys després. Tòpics, errades 
i novetats, en col·laboració amb el Centre de 

Documentació i Experimentació en Ciències del 
Departament d’Educació i l’Institut d’Educació 
de Barcelona.

I, per al públic especialista, els seminaris de 
Biodiversitat SEMBIO, amb la participació 
d’investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva 
(CSIC i Universitat Pompeu Fabra) i de l’Institut 
de Recerca de la Biodiversitat (Universitat de 
Barcelona), els dimecres 11 i 25 de març, 29 
d’abril, 13 i 27 de maig i 10 de juny, a les 18 h.

I, a més a més

ateneu BarceLonès
De la Canuda, 6

BiBLioteca garciLaso
Juan de Garay, 116-118

BiBLioteca Les corts-MiqueL LLongueras
Riera Blanca, 1-3

BiBLioteca sagrada FaMíLia
Provença, 480

BiBLioteca ViLa de gràcia
Torrent de l’Olla, 104

Jardí Botànic de BarceLona
Font i Quer, 2. Parc de Montjuïc

Museu de ciències naturaLs de BarceLona 
Pg. de Picasso, s/n. Parc de la Ciutadella
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Coberta:
Charles Darwin (1837), primer 
diagrama d’un arbre evolutiu 
de L’origen de les espècies.


