Sessió científica en el cinquantenari de la mort de Pius Font i Quer (1964-2014)

Font i Quer, llavor de futur
Els reptes de la botànica catalana per al segle XXI
Organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració de la
Institució Catalana d’Història Natural i la Societat Catalana de Biologia

Objectiu i estructura: Analitzar l’estat de progrés de diversos àmbits de la botànica en
l’actualitat, a partir de les iniciatives impulsades per Pius Font i Quer, per part de ponents
convidats. Reflexió i propostes de futur, en debat obert a tots els participants.
Data: dimarts 2 de desembre de 2014
Horari: matí i tarda
Lloc: sala Prat de la Riba, de l’Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47 - Barcelona)
Inscripció gratuïta: l’accés és lliure però cal inscripció prèvia, enviant un correu electrònic a
l’adreça (ichn@iec.cat), indicant el nom, DNI o NIE. Es lliurarà certificat d’assistència, per correu
electrònic, als interessats.

PROGRAMA
Sessió de matí (10.30 - 14 h)
10.30 h. Obertura de la sessió, a càrrec de Joandomènec Ros, president de l’IEC, i representants
de la Secció de Ciències Biològiques, la ICHN i la SCB.
11 h. Resum de l’any Font i Quer. Motius, celebracions i actes, a càrrec de Josep Vigo, IEC.
11.30 h. Progrés i situació actual de la sistemàtica, la florística i l’evolució del coneixement de la
flora catalana, des de Font i Quer fins als nostres dies:
Flora vascular, a càrrec de Llorenç Sàez, UAB.
Flora no vascular, a càrrec de Xavier Llimona, RACAB.
12.30 h. Pausa-cafè
13 h. Activitat institucional, creació d’infraestructures i organització de la disciplina, a càrrec de
Josep M. Montserrat, JBB.
13.30 h. Etnobotànica, fitonímia i terminologia botànica, a càrrec de Joan Vallès, UB.
Dinar lliure

Sessió de tarda (16 - 18.30 h)
16 h. Evolució i progrés de la fitocenologia i l’ecologia vegetal des de Font i Quer fins a
l’actualitat, a càrrec de Josep M. Ninot, UB.
16.30 h. Conservació de la flora: l’exemple de Lysimachia minoricensis, a càrrec de Josep A.
Rosselló, FCF.
17 h. Allò que Font no va arribar a promoure: l’exemple de la paleopalinologia. La
internacionalització de la disciplina (Títol provisional), a càrrec de Valentí Rull, IBB CSIC-ICUB.
17.30 h. Debat obert a tots els participants, moderat per Josep M. Montserrat, JBB i Cèsar
Blanché, UB:
El futur de la botànica catalana. Reptes i oportunitats.
18.30 h. Cloenda de l’acte. Paraules d’agraïment amb representació de la família de Font i Quer.

Organitzadors

