
V JORNADES D’ETNOBOTÀNICA EN LLENGUA CATALANA 
Amposta, 18, 19 i 20 de juny de 2010 

 

PRESENTACIÓ 

 

Des de la seva primera edició el mes de maig de 2001 a Torrent (Horta Sud), 

les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana han tingut un objectiu comú: 

reunir els investigadors, estudiosos i aficionats de l’etnobotànica catalana i 

servir de punt de trobada per a intercanviar idees per a la recerca i divulgació, 

per a la comunicació de resultats i per a l’establiment d’un col·loqui sobre la 

relació de les plantes i les persones en els territoris de parla catalana. 

 

La periodicitat acordada per a la celebració d’aquest tipus de trobades va ser 

de dos o tres anys. Així, després de les primeres jornades l’any 2001 a Torrent, 

es van dur a terme les següents l’any 2004 a Viladrau (Osona), l’any 2006 a 

Xixona (l’Alacantí) i la passada edició el 2008 a Artà (Mallorca). 

 

En totes les anteriors edicions el programa va ser d’estructura organitzativa 

semblant. Les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana consten 

essencialment de diversos blocs de sessions de presentacions en forma de 

ponències per part dels participants i de la realització d’una excursió botànica 

guiada per tal de conèixer la flora i els usos tradicionals de la zona que acull la 

trobada. També, es realitzen altres activitats de caire cultural per a endinsar-se 

en la realitat de cada comarca, així com alguna sessió adreçada al públic en 

general per tal d’apropar la disciplina científica a les persones interessades. 

 

Els propers dies 18, 19 i 20 de juny de 2010 es celebrarà la cinquena edició de 

les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana a Amposta (Montsià). La seu 

de la trobada d’enguany serà el Museu Comarcal del Montsià, on s’hi 

realitzaran les sessions de presentacions. La sortida botànica i etnològica 

d’aquesta edició serà al Parc Natural del Delta de l’Ebre, la zona humida més 

important de Catalunya, i on la intervenció humana ha modelat el paisatge 

natural d’una manera molt evident. 


