
Dimarts, dia 3 de març
Origen i evolució dels artròpodes
A càrrec de Jesús Lozano (IBE)

Dijous, dia 5 de març
J. M. Salvañà i Comas, un naturalista mataroní del s. XIX
A càrrec de Lluis Filbà (Agrupació Científico-Excursionista de Mataró)

Dimarts, dia 10 de març
Els copèpodes: un grup clau en el plàncton marí
A càrrec de Enric Saiz (ICM-CSIC)

Dimecres, dia 11 de març
Hi pot haver tots els insectes a tot arreu, però l’entorn decideix quins
A càrrec de Cesc Múrria (UB)

Dimarts, dia 17 de març
La vida sexual de les libèl•lules: lluitant per l’esperma i fugint del 
canibalisme
A càrrec de Pere Luque (Museu de les Terres de l’Ebre) i Adolfo Cordero 
(Universidad de Vigo)

Dimecres, dia 18 de març
Intel•ligència col•lectiva en formigues
A càrrec de Frederic Bartumeus (ICREA a CEAB-CSIC, CREAF)

Dissabte, dia 21 de març
SORTIDA: Les abelles i l’ecosistema
A les 8:45 h al Consorci del Parc de la Serralada de Marina (Tiana)
A càrrec de Sara Reverté, Carlos Hernández-Castellano i Laura Roquer 
(CREAF)

Dimarts, dia 24 de març
Biologia i diversitat d’insectes pol•linitzadors
A càrrec de Sara Reverté, Carlos Hernández-Castellano i Laura Roquer 
(CREAF)

Dijous, dia 26 de març
Les plagues d’insectes a l’agricultura
A càrrec de Marta Goula (UB)

Dissabte, dia 28 de març
SORTIDA: La vida invisible dels nostres rius
A les 10.15h a l’aparcament de l’Embassament de Vallforners (Cànoves)
A càrrec de Rebeca Arias i Aida Viza (UB)

Totes les conferències són de 2/4 de 8 a les 9 del vespre a la sala d’actes de 
Can Palauet (C. d’en Palau, 32, Mataró). Les dues sortides són als indrets i 
hores indicats per cada cas.
Inscripció gratuïta a l’enllaç: http://scur.cat/L0G4GZ
En finalitzar el seminari es lliurarà certificat d’assistència als inscrits que 
acreditin haver participat en un mínim de set conferències i dues sortides. 
Aquestes persones també rebran gratuïtament un exemplar del número 31 de 
la revista de divulgació científica L’Atzavara (any 2021), monogràfic entorn els 
temes tractats en aquest seminari.

SEMINARI 2020
Fa més de 550 milions d’anys van aparèixer, en els ambients aquàtics, els primers organismes que podríem identificar 
com a artròpodes. No és fins a un centenar de milions d’anys més tard que aquests artròpodes van emergir de 
l’aigua per colonitzar un món dominat per plantes primitives. Els primers en fer-ho van ser els antecessors d’aràcnids 
i miriàpodes, unes desenes de milions d’anys després ho farien els insectes. Actualment els insectes representen 
gairebé el 80% de la diversitat total animal coneguda del planeta. Aquest fet ha despertat des d’antuvi la curiositat de 
molts naturalistes, de manera que l’entomologia té una llarga història ja des del segle XVI; però no és fins a mitjans del 
segle XIX quan té un reconeixement científic considerable. 

Enguany amb aquest seminari es vol retre homenatge a un entomòleg i farmacèutic mataroní de mitjans del segle XIX, 
Joaquim Marià Salvañà i Comas (1828-1902), que és autor del primer catàleg ibèric de fauna entomològica: “Apuntes 
para la geografía y fauna entomológicas de Mataró” (Madrid, 1870). Aquest seminari és un reconeixement a la seva 
figura i en motiu del 250 aniversari d’aquesta publicació.
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