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160 estudiants s'acosten a Darwin i les teories de 
l'evolució 
És un dels actes de l'Institut d' Estudis Catalans en conmemoració del dos-cents aniversari del seu naixement 

Cent seixanta estudiants de batxillerat de diversos instituts del Barcelonès 

participaran en una jornada de portes obertes al voltant de la figura de 

Darwin i les teories de l'evolució a l'Institut d'Estudis Catalans, el proper 

dilluns, 24 de novembre. La jornada és una de les activitats organitzades per 

l'IEC per a commemorar tres aniversaris molt significatius: dos-cents anys 

del naixement de Darwin, cent cinquanta anys de la publicació del llibre 

L'origen de les espècies i dos-cents anys de la publicació del llibre 

Philosophie Zoologique, de Jean-Baptiste Lamarck.  

L'activitat consistirà, després de la recepció dels estudiants per part del 

President de l'IEC, Salvador Giner, una explicació de la vida de Darwin, les idees 

sobre la natura que predominaven a la seva època, les noves idees que va 

proposar i el debat que es genera a Europa arran de la publicació de ‘L'origen de 

les espècies', a més de l'acollida que va tenir a Catalunya. També es farà una 

recreació històrica amb els fets científics per a introduir els estudiants en l'època 

en què van sorgir les primeres teories evolucionistes de Darwin, però també de 

Wallace i Lamarck, que van generar una gran controvèrsia perquè contradeien el 

creacionisme. 

 

Es preveu que durant el 2009 es repetiran experiències com aquesta per apropar 

als estudiants a la ciència i, més concretament, a les teories de l'evolució de 

Darwin. 
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1 L'Homo antecessor mostra el seu crani amb 
músculs i pell

2 Premsa Castellera del dilluns 24 de novembre de 
2008

3 Resultats de les actuacions del mes de novembre 
del 2008

4 4.400 centres escullen els seus representants al 
consell escolar

5 Rècord a la baixa en espectacles de toros a 
Catalunya

6 El Govern Montilla arriba a l'equador sense 
tensions però amb reptes difícils

7 CCOO convoca quatre hores de vaga a ONO 
Catalunya

8 Es reobre la carretera de Vallvidrera després de 
la protesta veïnal per la inseguretat al barri

9 ERC té a les seves mans que el Senat veti avui els 
comptes de l'Estat per al 2009

10 Cristalleries de Mataró rescindeix temporalment 
el contracte a tota la plantilla

Dilluns, 24 de novembre de 2008
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