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CULTURA

Cursos i conferències de divulgació
científica a ‘Pessics de ciència’
Organitzats pel Centre Cultural Sant Josep i Homínid-Grup d’Orígens Humans de la UB
El Centre Cultural
Sant Josep i el
grup Homínid
expliquen de
forma senzilla
l’origen i l’evolució
de l’home

El Centre Cultural Sant Josep
continua amb el cicle de
cursos i conferències de divulgació científica que giren
entorn els orígens de l’home
sota el títol Pessics de ciència. Conjuntament amb el
grup Homínid- Grup d’Orígens Humans ha elaborat el programa d’aquest segon trimestre
que s’inicia amb el curset Aprèn
el llenguatge dels gens, un curs
bàsic per conèixer com funciona
la genètica, què són els gens,
què són les clonacions i d’on va
sortir l’ovella Dolly, entre altres
aspectes.
A través de Quan els ossos
parlen sabrem quants ossos té el
cos, com som per dins o quines
patologies ens afecten. Titis, goril·les i humans. Tots som primats
ens acostarà a la vida dels primats per identificar-los i descobrir-ne comportaments poc coneguts fins ara. L’ultim curs De la
Lucy a l’Home dels Gels parlarà
de la primera femella que visqué
a l’Àfrica Oriental fa 3,5 milions
d’anys i de tot el que va succeir
des que van aparèixer els primers
homínids fins a l’aparició dels humans actuals.
Pessics de ciència ha organitzat també dues conferències a
càrrec d’investigadors del grup
Homínid. La primera tindrà lloc el
27 d’abril sota el títol Els homínids i les glaciacions del Quaternari, de Bet Gay, i Els cossos menors del Sistema Solar: cometes,
asteroides i meteorits, de Jordi
Galbany.

P Cursos
i 27 d’abril, 4 i 11
R 20
de maig (quatre sesO sions), de 19 a 21h.
Aprèn el llenguatge
G dels gens. 45 euros.
i 25 de maig, 1 i 8
R 18
de juny (quatre sesA sions), de 19 a 21h.
Quan els ossos parM len. 45 euros.
22 d’abril al 10
A Del
de juny (vuit ses-
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sions els dijous), de
19 a 20h. Titis, gorilles i humans. Tots som
primats. 45 euros.
Del 22 d’abril al 10 de
juny (vuit sessions els
dijous), de 20 a 21h.
De la Lucy a l’Home dels
Gels. 45 euros.

Conferències

GABRIEL CAZADO

Dimar ts 27 d’abril,
19h. Els homínids i les
glaciacions del Quaternari. Bet Gay, historiadora i investigadora d’Homínid-Grup d’Orígens Humans.
Dimarts 25 de maig,
19h. Els cossos menors
del Sistema Solar: cometes, asteroides i meteorits. Jordi Galbany, biòleg
i investigador d’HomínidGrup d’Orígens Humans.
Centre Cultural Sant Josep (Av. d’Isabel la Catòlica, 32).

Conèixer els orígens de l’home és l’objectiu de ‘Pessics de ciència’

Con el título Literatura y
Memoria el escritor Eduardo Mendoza y el periodista

VIST A L’H

GABRIEL CAZADO

■ Grup Homínid
Homínid és un grup científic
constituït l’any 1996, dedicat a la
recerca i divulgació sobre l’origen, l’evolució i el comportament
dels nostres avantpassats des
d’una óptica multidisciplinar, tot
coordinant el treball conjunt d’arqueòlegs, paleoantropòlegs, primatòlegs, geòlegs i etnòlegs, entre altres.
Homínid-Grup d’Orígens Humans coordina també la primera
Xarxa Temàtica sobre Evolució
Humana integrada per nou laboratoris de diferents universitats.
# PILAR GONZALO

Web del grup Homínid
www.ub.edu/hominid

Arcadi Espada disertaron
sobre las cuestiones que
unen la literatura y el periodismo. La conferencia estaba programada dentro del
ciclo Memorias de vida, que
organiza el Centro Cultural
Tecla Sala.
Mendoza y Espada coincidieron en que es necesario distinguir entre la narración de ficción y de hechos
reales. Espada criticó la ficción que imita la memoria y
que Mendoza practica con
más frecuencia y éste rebatió afirmando que ambos
conceptos son compatibles.

