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Arcadi Navarro inaugura el cicle ‘Darwin, ara i ací’ 

Hui a les 19 hores s’inicia el cicle ‘Darwin, ara i ací: la vigència del llegat de 
Darwin’ amb la conferència d’Arcadi Navarro ‘Economia, gens i hominització. 
Una nova aproximació darwinista al nostre origen’. Navarro és investigador 
ICREA de l’Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona (UPF-CSIC) i és 
especialista en evolució dels genomes de primats. En la col•lecció Sense 
Fronteres, coeditada per la Universitat de València i Edicions Bromera, ha 
publicat ‘Contra Natura: l’essència conflictiva del món viu’.  

Amb motiu de l’Any Darwin, el cicle ‘Darwin, ara i ací’ es desenvoluparà fins 
el proper mes de juny a l’Espai Ciència de l’Octubre Centre de Cultura 
Contemporània. L’Espai Ciència és una iniciativa de l’Institut d’Estudis 
Catalans amb la col•laboració d’Acció Cultural del País Valencià i la Càtedra de 
Divulgació de la Ciència de la Universitat de València.  

Dins del mateix cicle, el proper 28 de gener el prestigiós primatòleg Josep Call, 
de l’Institut Max Planck d’Antropologia Evolutiva de Leipzig, parlarà sobre ‘La 
ment del ximpanzé’. Posteriorment, participaran Fernando González-Candelas, 
catedràtic de Genètica de la Universitat de València (19 de febrer), Cristian R. 
Altaba, Cap de Servei de Biodiversitat del Govern de les Illes Balears (12 de 
març), Rosemarie Nagel, investigadora en neuroeconomia de la Universitat 
Pompeu Fabra (1 d’abril), Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret de la 
Universitat de València (6 de maig) i Adolf Tobeña, catedràtic de Psiquiatria de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (3 de juny).  

http://www.valencia.edu/cdciencia/ 
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