
Dimarts, dia 27 de febrer
El temps no és el que sembla
A càrrec de Eduard Salvador. Facultat de Física (UB)

Divendres, dia 2 de març
SORTIDA: Mirant en el temps
A càrrec de Diego Rodríguez. COSMOS (Grup 
d’astronomia de Mataró)
De 19 a 21 h, observació astronòmica al local de COSMOS. 
C. Bonaire, 25 àtic – Mataró

Dissabte, dia 10 de març
SORTIDA: Comptant el temps a la Natura
A càrrec de Francesc Sabater (UB) i Marcos Fernàndez 
de PLECO (Universitat d’Anvers)
De 9 a 12 h, sortida naturalista al litoral de Mataró. Punt de 
trobada: a les 9h al Passeig Marítim, 92 – Mataró

Dimarts, dia 13 de març
Temps i cultura: els orígens de la idea de temps a 
Occident
A càrrec de Francis Garcia Collado. Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya i Universitat Internacional 
de Catalunya

Dimecres, dia 14 de març
Els ritmes circadiaris a les persones i les seves 
implicacions en la salut
A càrrec de Trinitat Cambras. Facultat de Farmàcia (UB)

Dijous, dia 15 de març
Medicina regenerativa per a una població envellida: és 
el moment?
A càrrec de Joaquim Vives. Servei de Teràpia Cel•lular 
(Banc de Sang i Teixits)

Dimarts, dia 20 de març
Les migracions d’ocells: entre el temps i l’espai
A càrrec de Xavier Ferrer. Facultat de Biologia (UB)

Dimecres, dia 21 de març
El temps geològic, les memòries de la Terra
A càrrec de Olga Margalef. Centre de Recerca Ecològica i 
d’Aplicacions Forestals (CREAF)

Dijous, dia 22 de març
El rellotge circadià i les plantes
A càrrec de Lluïsa Moysset. Facultat de Biologia (UB)

Dissabte, dia 24 març
SORTIDA: Quants milions d’anys calen per formar una 
muntanya?
A càrrec de Olga Margalef. Centre de Recerca Ecològica i 
d’Aplicacions Forestals (CREAF)
De 10 a 13 h, sortida geològica a Montserrat. Punt de 
trobada: a les 9:45 h al pàrquing dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya – Olesa de Montserrat

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). 
Consulteu els llocs i horaris indicats específicament per a cada una de les tres sortides.

La inscripció, que és opcional i gratuïta, es pot fer a l’enllaç: http://bit.ly/2C7Tqi3

En finalitzar el seminari es lliurarà certificat d’assistència als inscrits que acreditin haver participat en un mínim de sis 
conferències i dues sortides. Aquestes persones també rebran gratuïtament un exemplar del volum 29 de la revista de 
divulgació científica L’Atzavara (any 2019), monogràfic entorn els temes tractats en aquest seminari.
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“Tempus fugit”

SEMINARI 2018
L’Univers, la matèria i la vida estan, 
inexorablement, sotmesos als designis del pas 
del temps. Però què és realment el temps? Com 
ha evolucionat la Terra amb el temps i com s’ho 
fan els éssers vius per “comptar-lo”? 

Aquestes i altres preguntes s’intentaran 
respondre durant aquest cicle de set 
conferències i tres sortides que organitzen la 
Delegació de la Serralada Litoral Central (ICHN) 
i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró. 
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