
D
el

 5
 a

l 
2

6
 d

e 
m

ai
g

 d
e 

2
0

1
6

Contemporàlia | Ciència
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CATÀSTROFES LOCALS
I GLOBALS:UN FUTUR INCERT 
Cicle de conferències de divulgació científica



Dijous, 5 de maig
UN UNIVERS HOSTIL
JORDI ISERN

Es diu que la pitjor amenaça per 
a la humanitat és la pròpia 
espècie humana. Probablement 
és veritat, però l'estudi del passat 
ens indica que hi ha altres riscos 
que no es poden menystenir. 
Durant molts anys es va pensar 
que l'Univers era un lloc plàcid, 
harmoniós. La moderna 
astronomia, en canvi, ens diu que 
l'Univers és un lloc violent on es 
produeixen tota mena de 
catàstrofes que podrien posar en 
perill la continuïtat de l'espècie 
humana. En aquesta conferència 
es descriuran alguns d'aquests 
fenòmens, especialment les 
explosions estel·lars.

Jordi Isern és doctor en 
Astrofísica per la UB, professor 
d'Investigació del CSIC, i fundador 
i director de l'Institut d'Estudis 
Espacials de Catalunya i de 
l'Institut de Ciències de l'Espai del 
CSIC. És autor d’uns 400 articles 
científics sobre diversos fenòmens 
astrofísics, com per exemple les 
explosions de noves i supernoves 
i les erupcions de raigs gamma.

En els darrers 600 milions d’anys el 
nostre planeta ha patit com a mínim 
cinc episodis d’extinció massiva, 
cada un dels quals ha estat a punt 
d’esborrar la vida completament. 
Canvis climàtics extrems, col·lisions 
amb objectes massius de l’espai 
exterior, erosió genètica, malalties 
infeccioses, esdeveniments 
geològics catastròfics... Són només 
algunes de les amenaces d’origen 
natural a les quals la vida a la Terra 
s’enfronta periòdicament, i que 
poden suposar un daltabaix per a la 
humanitat en un futur més o menys 
proper... fins i tot sense tenir en 
compte l’inquietant plus d’incertesa 
que hi afegeixen la tecnologia i la 
globalització a tots els nivells. ¿Fins a 
quin punt –i en quina escala 
temporal– ens ha de preocupar el 
futur de la nostra espècie?

Dijous, 26 de maig
EPIDÈMIES I 
GLOBALITZACIÓ: 
UN CÒCTEL EXPLOSIU?
JOAN SALDAÑA 

La verola que van dur els 
descobridors espanyols al ‘Nou 
Món’, la pesta negra que va 
arrasar Europa a l'Edat Mitjana o 
la mal anomenada grip espanyola 
(1918) són exemples d'epidèmies 
que van provocar moltes morts. 
¿És possible que tornem a tenir 
episodis semblants amb noves 
malalties infeccioses? L'aparició 
de la SIDA als anys 80, del SARS 
el 2003 i d’altres epidèmies (grip 
aviària, Ebola, MERS, Zika) ens fa 
témer que en qualsevol moment 
pot esclatar un nou brot 
epidèmic. ¿Com s'estima la 
contagiositat d'una nova malaltia? 
¿Quin paper pot jugar el 
comportament humà en la seva 
propagació?

Joan Saldaña és llicenciat en 
Biologia per la UB, doctor en 
Matemàtiques per la UAB i, des 
del 2003, professor titular de 
Matemàtica Aplicada a la UdG. 
La seva recerca gira al voltant de 
la modelització de la propagació 
d'epidèmies en xarxes 
complexes.

Dijous, 12 de maig
CANVI CLIMÀTIC I FENÒ-
MENS METEOROLÒGICS 
EXTREMS: ENS HEM DE 
PREOCUPAR?
JOSEP CALBÓ

El canvi climàtic contemporani, 
degut en bona part a les 
emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle per part de l’activitat 
humana, comportarà un augment 
de la temperatura i canvis en la 
precipitació. Com a resultat, 
canviarà la geografia dels climes 
de la Terra, amb el consegüent 
impacte sobre la producció 
d’aliments, els ecosistemes, la 
disponibilitat d’aigua, etc. Però són 
les situacions extremes (ciclons 
tropicals, onades de calor, 
sequeres persistents, etc.) les que 
poden provocar efectes més 
rellevants i costosos 
econòmicament i socialment.

Josep Calbó és doctor en 
ciències i professor titular de la 
UdG. Fa recerca sobre la 
interacció de la radiació solar i 
terrestre amb els núvols i aerosols 
atmosfèrics. Ha fet estades al MIT 
i a altres institucions dels Estats 
Units, Austràlia, Nova Zelanda i 
Rússia. Ha col·laborat amb el 
Grup d’Experts en Canvi Climàtic 
de Catalunya.

Dijous, 19 de maig
LA TERRA FERMA DES-
FERMADA: TERRATRÈMOLS, 
VOLCANS I ALTRES GRANS 
FENÒMENS GEOLÒGICS
JORDI DÍAZ

L’escorça terrestre és un 
trencaclosques complex amb peces 
(plaques tectòniques) de mides molt 
diferents i que es mouen amb 
direccions i velocitats diverses. La 
Terra està en contínua i lenta 
evolució, però en ocasions s’alliberen 
sobtadament grans quantitats 
d’energia en forma de terratrèmols i 
erupcions volcàniques, que poden 
tenir conseqüències catastròfiques. 
Desenvoluparem alguns d’aquests 
episodis, com el gran terratrèmol de 
Tohoku (2011) o l’erupció del Mt. 
Saint Helens (1980). ¿Es poden 
produir fenòmens semblants en el 
futur? ¿Què podem fer per 
preveure'n o mitigar-ne els efectes?

Jordi Díaz és doctor en Física per la 
UB i en Geofísica Interna per la 
Universitat Paris VI. Actualment és 
Investigador Científic a l’Institut de 
Ciències de la Terra Jaume Almera 
(ICTJA-CSIC) de Barcelona. Ha 
centrat la seva recerca a l’estudi de 
l’estructura i dinàmica de l’escorça i el 
mantell superior a partir de diversos 
mètodes sísmics. Té un paper actiu 
en la divulgació de la sismologia.
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#contemporàlia

Totes les conferències
tindran lloc a l'Aula 
Magna de la Casa de 
Cultura de Girona
a les 8 del vespre.

Entrada lliure.

L'organització es 
reserva el dret de 
modificar el programa 
i els horaris o de 
suspendre algunes
de les conferències 
anunciades per causes 
imprevistes.


