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Des de l’Estació Biològica Torretes – Museu de la Biodiversitat (I.U. d’Investigació 
CIBIO, Universitat d’Alacant i Excm. Ajuntament d’Ibi) i el Laboratori de Botànica de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona ens adrecem a vosaltres per a 
comunicar-vos la propera celebració de les VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua 
Catalana, que enguany tindran lloc a Ibi (l’Alcoià) els dies 15, 16 i 17 de juny del 2012.  

 
Les Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana són uns congressos organitzats 

cada dos o tres anys pel laboratori esmentat, sempre amb la col·laboració d’institucions i 
entitats públiques i privades, amb la intenció de facilitar el contacte i l’intercanvi 
d’informació entre investigadors, estudiosos i aficionats de l’etnobotànica que s’expressen 
en la nostra llengua.  

 
Les anteriors edicions varen tenir lloc a Torrent (l’Horta), l’any 2001, a Viladrau 

(Osona) l’any 2004, a Xixona (l’Alacantí) l’any 2006, a Artà (Mallorca) l’any 2008, i a 
Amposta (El Montsià) l’any 2010. En aquesta ocasió, la trobada es celebra a l’Alcoià (Foia 
de Castalla), en concret a la ciutat d’Ibi i compten amb la col·laboració en la seva 
organització del Museu de la Biodiversitat, lloc on es realitzaran les jornades el proper mes 
de juny. 

 
El motiu d’aquesta carta, doncs, és convidar-vos a participar-hi. Us adjuntem una 

presentació de les VI Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana i un esbós del que 
serà el programa d’activitats, així com també un full d’inscripció que haureu d’omplir en cas 
que hi estigueu interessats. El termini d’inscripció per a l’assistència a les jornades finalitza 
el dia 8 de juny de 2012, mentre que el termini de presentació dels resums de les 
comunicacions acaba el dia 11 de maig del 2012. S’ha de tenir en consideració que no 
s’acceptarà la presentació de comunicacions sense la presentació del resum dins del termini 
establert. Properament us enviarem un model per a la presentació dels resums de les 
comunicacions. 
 

Us hi esperem! Ben cordialment, 
 
 
Esperança Carrió Cabrer i Segundo Ríos Ruiz, 
en nom de l’equip organitzador  
 
L’adreça de contacte amb nosaltres és: j.etnobotanica.cat@gmail.com 
Esperança Carrió: 669611222  
Segundo Ríos: 600948774 


