
organitzen

col.labora

del 26 d’octubre al 3 de desembreCicle conferències BIODIVERSITAT

La ONU va declarar l’any 2010 com l’Any Internacional 
de la Biodiversitat (IYB) i  la Universitat de les Illes 
Balears organitza aquest Cicle de conferències sobre 
Biodiversitat per tal de difondre informació, promoure la 
protecció de la diversitat biològica i encoratjar les 
organitzacions, institucions, empreses i públic en 
general a prendre mesures  per conservar la biodiversi-
tat biològica global.

Investigadors de rellevància nacional i internacional ens 
parlaran sobre diferents aspectes de la biodiversitat, les 
investigacions que s’estan portant a terme i ens faran 
re�exionar sobre la importància de la conservació dels 
recursos naturals. 

Les activitats són gratuïtes, 
cal inscripció prèvia.

Informació  i inscripcions:
http://osr.uib.es/scit10/

Setmana de la ciència 2010

Auditori del 
Centre de Cultura “Sa Nostra”

Carrer de la Concepció 12 
07012 - Palma

al Centre de Cultura Sa Nostra de Palma

S’han sol·licitat crèdits de lliure 
con�guració a la Comissió 
Acadèmica de la UIB



Dimarts 26 d’octubre de 2010 a les 19 hores
EL MICROBIÒLEG NATURALISTA

En el que és microscòpic roman, desapercebuda, la major diversitat biològica. 
Després de mils de milions d’anys d’evolució, la riquesa genètica acumulada és 
ingent. La seva ecologia desperta un inusitat interès. La seqüenciació massiva dels 
seus àcids nucleics desvela el que ha romàs tant de temps ocult. Avui, el microbiòleg 
naturalista viu el seu particular Segle de les Llums. 

Ponent: 
Dr. Emilio Ortega Casamayor, 

Cientí�c del CSIC al Centre d’Estudis Avançats de Blanes
          

Presenta: 
Dra. Balbina Nogales, 

Professora Contractada Doctora, 
àrea de Microbiologia del departament de Biologia de la UIB

Idioma: 
Castellà

  

  Dimarts 2 de novembre de 2010 a les 19 hores
EFECTES DEL CANVI GLOBAL SOBRE LA BIODIVERSITAT TERRESTRE

Què entenem per canvi global? Els efectes de diferents motors de canvi sobre la 
biodiversitat, especialment la terrestre. L’escalfament global com a causa de canvis 
importants en la fenologia i distribució de moltes espècies, i l’alteració de la freqüèn-
cia i la manera com es relacionen entre elles. L’impacte de les invasions biològiques i 
l’efecte de la fragmentació dels hàbitats sobre les espècies i les seves interaccions. 
Implicacions per a la conservació i la gestió que tenen aquests estudis en els sistemes 
terrestres. 

Ponent: 
 Dra. Anna Travesset, 

Professora d'Investigació CSIC, IMEDEA (CSIC-UIB)
Presenta: 

Dr. Alejandro Martínez, 
Investigador Postdoctoral, Grup d'Ecologia de Poblacions, IMEDEA (CSIC-UIB)

Idioma: 
Català

Dijous 11 de novembre de 2010 a les 19 hores  
DOCUMENTAR LA DIVERSITAT BIOLÒGICA. “FAUNA IBÈRICA” EN UN CONTEXT 

INTERNACIONAL.
Cada vegada es fa més evident la urgent necessitat d’incrementar el nostre coneixe-
ment de la diversitat biològica per conservar-la i utilitzar-la de forma sostenible. No 
només és necessari augmentar l’esforç en investigació per crear nous coneixements, 
sinó posar la informació generada a disposició de tots els possibles usuaris a través 
de diferents mitjans (els tradicionals de l’edició i les bases de dades a Internet). El 
projecte Fauna ibèrica, �nançat des de 1989 a nivell ministerial, té aquests objectius, 
i per això col•labora en múltiples iniciatives i projectes internacionals.
Durant la conferència es repassaran aquests temes i es presentaran les iniciatives 
globals i europees, com també les més innovadores i interessants tant al nivell 
acadèmic com per als gestors de la conservació i altres sectors productius i socials.

Ponent: 
Dra. Mª Ángeles Ramos , 

Investigadora del Museu Nacional de Ciencies Naturals (CSIC)
Coodinadora del projecte "Fauna Ibèrica”

Presenta: 
Dr. Eduard Petitpierre, 

Catedràtic d’universitat, àrea de Genètica del departament de Biologia de la UIB

Idioma: 
Castellà

Dimarts 16 de novembre de 2010 a les 19 hores  
DIVERSITAT MICROBIOLÒGICA, PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS I BIOGEOQUÍMICA 
OCEÀNICA
La constatació que una gran majoria de microorganismes, sobretot oceànics, no 
havien estat identi�cats ha obert noves fronteres d’exploració durant els darrers vint 
anys. En aquesta presentació es discutiran els avenços de les tècniques moleculars i 
genòmiques tant per a l’estudi dels microorganismes com a font potencial de 
metabòlits secundaris d’interès terapèutic com per determinar-ne el paper en els 
cicles biogeoquímics d’impacte global.
 
Ponent: 
Dr. Marcelino T. Suzuki, 
Professor associat i director del Grup d’Investigació mixt Pierre Fabre-UPMC-CNRS a 
l’Observatori Oceanològic de Banyuls

Presenta: 
Dr. Jordi Lalucat, 
Vicerector d’Investigació de la UIB; 
Catedràtic d’universitat de l’àrea de Microbiologia del departament de Biologia de 
la UIB

Idioma: 
Anglès

Dilluns 29 de novembre de 2010 a les 19 hores  
ELS RÈPTILS ENDÈMICS DE BALEARS
Les illes Balears allotgen una reduïda fauna de rèptils la majoria d’espècies de la qual 
han estat introduïdes des de temps remots o en èpoques més recents. Tanmateix, hi 
ha dues sargantanes endèmiques i la seva presència és anterior a l’arribada dels 
éssers humans a les Illes. L’aïllament de més de vuitanta poblacions de les esmenta-
des espècies, la sargantana balear i la sargantana de les Pitiüses, ha produït una 
extraordinària diversi�cació en la seva morfologia, ecologia i conducta i l’aparició de 
fenòmens d’interacció amb altres organismes habitants dels mateixos enclavaments 
que, de vegades, són únics i irrepetibles. En aquest cas, la biodiversitat s’expressa al 
nivell de la població i en termes de diversitat de formes de vida, un component que 
s’ha de preservar igual com la diversitat especí�ca. 

Ponent: 
Dr. Valentín Pérez-Mellado, 
Catedràtic de Zoologia de la Universitat de Salamanca
Presenta: 
Bàrbara Terrasa, 
Professora associada, àrea de Genètica del departament de Biologia de la UIB

Idioma: 
Castellà

Divendres 3 de desembre de 2010 a les 19 hores 
EL VALOR SOCIAL DE L’EXPLORACIÓ DE LA BIODIVERSITAT MARINA  
L’oceà és el bressol de la vida, i els 3.500 milions d’anys d’història evolutiva hi han 
generat una enorme diversitat genòmica que a poc a poc anam desentranyant i on 
hi ha hagut descobriments espectaculars els últims anys. La diversitat biològica dels 
oceans també és una font important de béns i serveis per a la humanitat, que té un 
paper cada vegada més creixent en la nostra alimentació, com a suport de la 
indústria biotecnològica o per mitigar l’impacte del canvi climàtic i protegir les 
nostres costes de l’augment del nivell del mar. Tanmateix, l’ús sostenible de la 
diversitat biològica dels oceans requereix afrontar el dè�cit de mecanismes de 
governança per desenvolupar un marc legal que garanteixi l’ús sostenible i equitatiu 
d’aquests recursos. 

Ponent: 
Dr. Carlos Duarte, 
Professor d'Investigació CSIC, IMEDEA (CSIC-UIB)  
Presenta: 
Dra. Beatriz Morales, 
Dra. en Biología, Professora d'Investigació CSIC, IMEDEA (CSIC-UIB)  

Idioma: 
Castellà


