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Seguint l’estela de Darwin: expedició a les Galápagos
El 2009 és l’any Darwin, en commemorar-se el
bicentenari del naixement del famós naturalista anglès i
el 150è aniversari de la publicació del seu llibre L’origen
de les espècies, on Darwin esbossà les línies principals
dels mecanismes evolutius. Emmarcat dins d’aquest
context, Michele Catanzaro, periodista cientific freelance i vocal de l’Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC), ha viatjat a les Galápagos per tal de
reviure l’experiència que marcà Darwin i el féu
reflexionar fins a establir les bases amb què va formular
la teoria de l’evolució. L’expedició científica, guiada per
Jordi Serrallonga, professor / guia científic de l’agència
Ciencia y Aventura, s’impregna de l’esperit científic i
romàntic dels naturalistes del s. xix. No és estrany, doncs,
que l’expedició del 2008 comencés en una data molt
simbòlica, el 27 de desembre, el mateix dia en què el
1831 salpava el Beagle, el vaixell a bord del qual Charles
Darwin féu la seva travessa al voltant del món.
Durant les dues setmanes d’expedició, Catanzaro ha
explorat les illes i els indrets que Darwin visità, com el
Cerro Tijeretas, on hi desembarcà, o el Cerro Brujo, on
observà la presència de les famoses iguanes marines, així
com lleons marins, ratlles, tintoreres
Catanzaro ha comprovat que el turisme i el
desenvolupament econòmic de les illes estan amenaçantne la biodiversitat. Tal com afirma al seu bloc:

V Premi Joan Oró
La darrera setmana de gener es reunirà
el jurat del V premi Joan Oró a la
divulgació de la recerca científica. S’hi
han rebut un total de vint-i-vuit
treballs, fet que demostra la vitalitat del
premi i l’interès que cada cop més
genera la convocatòria entre els joves
investigadors. Durant la primera
quinzena de febrer s’anunciaran els
guanyadors i es farà el lliurament dels
premis i accèssits.
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Fotografia de l’Illa Bartolomé, de Michaël Lejeune, CCBY-SA-2.5 Wikimedia Commons.

«Deixar que es deteriorin (les illes) no implicaria només
perdre el "laboratori" de Darwin i un dels entorns més
bonics del món. Seria també un pèssim senyal sobre la
salut de tot el planeta». Les reflexions sobre el viatge que
M. Catanzaro compartia amb el guia científic de
l’expedició, Jordi Serrallonga, podeu consultar-les al bloc
publicat a El Periódico de Catalunya.
http://www.elperiodico.com/darwin
http://www.elperiodico.cat/darwin
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Durant les vacances de Nadal,
l’activitat a la llista de l’ACCC és
inferior a la d'altres períodes. Tot i
això, enguany hi ha hagut informació
sobre convocatòries d’actes, i
programes en mitjans audiovisuals, a
més d'un curt però intens debat sobre
la importància de les troballes
científiques en astronomia amb
l’Any Internacional de l’Astronomia
com a teló de fons.

ACCC - Rambla de Catalunya 10, 1r - 08003 Barcelona - T. 934 121 111- www.accc.cat
secretaria-tecnica@accc.cat

ENTITATS COL·LABORADORES DE L’ACCC:

Beques per al congrés de la
WFSJ
Recordem als socis que l'EUSJA
concedirà 10 beques valorades en 600 €
per cobrir les despeses de la inscripció al
6è Congrés Mundial de Periodistes
Científics que tindrà lloc a Londres del
30 de juny 3 juliol de 2009. Si hi esteu
interessats, envieu un escrit a
eusja@eurosience.org abans del 15 de
febrer de 2009 explicant què espereu
treure del congrés. Els guanyadors seran
anunciats a l’Assemblea General del
2009 de l’EUSJA, que tindrà lloc a
Trieste durant el mes de març
Per a més informació:
(http://eusja.sciencewriters.eu

