UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL PUIGCERDÀ 2018

TÍTOL
Les plantes i l’Home: història d’una harmonia
DATES I HORARI
Dimarts 10 de juliol. 9.30 a 14.00 h i 16.00 a 20.00 h
PREU
General: 95 € / Estudiants: 85,50 € / Residents Cerdanya: 63 €
COORDINACIÓ
Dr. Joan Muntané i Bartra
PROFESSORAT
Dr. Joan Muntané i Bartra
Doctor en Farmàcia i Doctor en Ciències Biològiques.
Estudiós de la botànica popular del Capcir, Cerdanya i Conflent.
Autor de diversos llibres sobre etnobotànica.
Premi Nacional Joan Amades de recerca etnogràfica
Dr. Joan Vallès
Doctor en farmàcia i llicenciat en filologia.
Catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona.
Autor de nombrosos treballs en etnobotànica, sistemàtica i evolució de
plantes, terminologia botànica i història de la botànica
Dra. Teresa Garnatje
Doctora en biologia
Científica titular i directora de l'Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB).
Autora de nombrosos treballs d'etnobotànica i biologia evolutiva de plantes

Sra. Airy Gras
Graduada en biologia
Investigadora predoctoral de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Botànic
de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB).
Autora de diversos treballs d'etnobotànica
Sr. Daniel Climent
Professor de ciències de la natura durant 30 anys
Formador de professors durant 9 anys
Director de projectes d'innovació i investigació educativa.
Divulgador (llibres, articles, conferències...) de didàctica, història de les ciències
i d'etnobotànica
Autor de llibres de text, guies de camp i etnobotànica.
Col·laborador de la revista “Mètode” en temes d'etnobotànica i etnogeologia
Sr. Ernest Costa i Savoia
Naturalista, excursionista, fotògraf i divulgador científic.
Dr. Cèsar Blanché
Doctor en Farmàcia
Catedràtic de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona
Membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Especialista en el gènere “Delphinium”
Dr. Ignasi Soriano
Doctor en Ciències Biològiques (1990) amb una tesi sobre flora i vegetació del
Moixeró i la Tosa d’Alp
Professor Agregat del Departament de Biologia Vegetal de la UB
Activitat científica i docent sobre biodiversitat vegetal (taxonomia i corologia
de plantes vasculars; estudis geobotànics i cartografia de la vegetació),
preferentment als Pirineus i l’oest de la regió mediterrània
Autor o coautor d’un centenar de publicacions en forma d’articles, notes,
capítols de llibres i mapes de vegetació i de més de 40 comunicacions a
congressos.

DESCRIPCIÓ
A partir d’una introducció a l’etnobotància es treballaren les plantes medicinals
versus plantes tòxiques, la relació dels pastors amb les plantes, l’etnobotànica
d’alta muntanya i altres aspectes com els licors tradicionals, els forcaires i els
jocs infantils amb plantes
PROGRAMA
09:30-10:15, Inauguració de la jornada.
Introducció a l'etnobotànica. J.Muntané Bartra.
10:15-10:45, Etnobotànica i llengua, Joan Vallès.
10:45-11:30, Etnobotànica del Pirineu, Teresa Garnatje.
11:30-12:00, Pausa
12:00-13:00, Etnobotànica i salut. Plantes medicinals i plantes tòxiques, M. À.
Bonet
13:00-14:00, Etnobotànica i gastronomia. Ratafia i altres licors tradicionals, Airy
Gras.
14:00-16:00, Dinar
16:00-16:45, L’arç balnc i l’atzeroler. Daniel Climent.
16:45-17:50, Etnobotànica i esplai. Jocs infantils amb plantes. De quan els
xiquets sabien jugar amb les plantes. Daniel Climent.
17:50-18:10, Pausa
18:10-19:00, Etnobotànica i ramaderia. Pastors i plantes, una relació
indefugible. E.Costa i Savoia.
19:00-20:00, Cloenda. L'heura: liana de sotabosc, tapís de jardí, garlanda dels
déus, tractament de bellesa. C.Blanché.
IDIOMA
Català

