Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

ACTIVITATS DE DESCOBERTA
ÍNDEX ACTIVITATS DE DESCOBERTA (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)


Descripció general



“Les cartes de l’àvia. T’atreveixes a jugar?”



“El més llest de la fira?” (al llarg de tot el dia)



“Mmm, Què bo! Ecs, quin fàstic!”

Descripció general: només us diem que amb aquestes activitats, presentades en
format de joc o de concurs, podreu aprendre de forma divertida i amena moltes
curiositats sobre les plantes silvestres i les varietats agrícoles tradicionals. I amb una
mica de sort o astúcia us endureu com a premi diferents productes elaborats amb
aquestes plantes. Divertir-se i alhora aprendre, un binomi que mai falla i que sempre
hauria de ser. Esteu preparats per participar-hi?
(tornar a l’índex d’activitats de descoberta)
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“Les cartes de l’àvia. T’atreveixes a jugar?”
En aquesta activitat la sort serà important, però també la vostra intel·ligència i astúcia.
Hi havia una avia a qui agradaven molt les herbes i també tenia un gran hort. Tant li
agradaven aquestes plantes que va decidir convertir una baralla de cartes normal i
corrent en una baralla de cartes en que els quatre pals han estat substituïts per quatre
tipus de plantes. No hi trobareu oros, bastos, copes i espases; sinó que “A les cartes de
l’àvia” hi trobareu aquests quatre pals: les plantes silvestres comestibles, les varietats
agrícoles tradicionals, les plantes medicinals, i les plantes que servien per jugar. Cada
carta és una espècie de planta diferent, i d’aquesta manera l’àvia utilitzava un joc tant
senzill com les cartes per ensenyar als seus nets els usos i secrets d’aquestes plantes. I
l’àvia, per tal que s’ho prenguessin amb il·lusió, els donava un petit detallat (elaborat
amb les plantes que apareixien a les cartes) si encertaven la pregunta que els feia
sobre les cartes que tenien.
Us convidem doncs a jugar de nou a “Les Cartes de l’Àvia”, per tal d’aprendre de forma
divertida els usos i secrets d’aquestes plantes, i a més a més amb una mica de sort, us
podreu endur diferents productes elaborats amb aquestes plantes. Les 48 cartes de
l’àvia estaran repartides en 24 fustes diferents, amb 2 cartes per fusta. Pel preu d’un
fogot (moneda pròpia de la Jornada equivalent a 1€) o directament amb 1€, obtindreu
una de les fustes, i per tant dues cartes. Quan totes les fustes estiguin repartides, una
mà innocent escollirà una carta de la baralla. Aleshores, si la carta escollida és una de
les que teniu a la fusta, haureu de respondre una pregunta sobre els usos de la planta
representada a la carta. Si encerteu la pregunta, us endureu com a reconeixement a la
vostra saviesa popular un producte, alimentari o cosmètic, elaborat amb aquestes
plantes silvestres o varietats tradicional en desús. Per contra, si us equivoqueu, la mà
innocent escollirà una altra carta, i així successivament fins que algú respongui
correctament la pregunta. En cada partida es jugaran diverses rondes i es repartiran
diversos productes com a obsequi. Atreviu-vos a participar-hi, en sabeu molt més de
plantes del que us penseu, segur que encerteu la resposta.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Cost: cada fusta tindrà el cost d’1€ o d’1 fogot (moneda pròpia equivalent a 1€)
 Lloc: activitat itinerant al llarg de tots els espais exteriors

(tornar a l’índex d’activitats de descoberta)

Col·lectiu Eixarcolant

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690373980

Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

“El més llest de la fira?” (al llarg de tot el dia)
És un joc, i també un concurs; adequat per petits i grans i basat en les espècies
silvestres varietats agrícoles tradicionals que fan servir les parades participants a la
fira. A cada parada hi trobareu un cartell on s’hi indicarà quines són les espècies i
varietats que utilitza, i el repte que nosaltres us proposem és que sigueu capaços de
respondre correctament les 20 preguntes que us farem sobre aquestes espècies i
varietats. Fixeu-vos bé en els cartells, allà hi trobareu la solució, esteu preparats per
descobrir-ho?
Tindreu un full on acreditar que sou els més llestos de la fira, i quan hàgiu completat
totes les preguntes el dipositareu en una urna. Si les respostes han estat les correctes
potser tindreu la sort d’aconseguir un lot de productes silvestres i varietats agrícoles
tradicionals, que gràcies a la col·laboració dels paradistes, sortejarem en acabar la
Jornada. Això si, per endur-vos aquest fantàstic obsequi les vostres respostes han de
ser totalment correctes. Ho aconseguireu?
Gràcies a aquesta activitat podreu aprendre i jugar alhora que passegeu per la fira, tot
descobrint els diferents projectes que hi participen i les plantes que utilitzen.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Cost: activitat gratuïta
 Activitat inclosa dins l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades.
 Lloc: els fulls per participar-hi es recolliran i depositaran en un espai habilitat al
costat del punt d’informació situat davant del Casal del Passeig, on us resoldran
també els dubtes relacionats amb l’activitat. Per dur a terme l’activitat caldrà
moure’s al llarg de la Fira.

(tornar a l’índex d’activitats de descoberta)
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“Mmm, Què bo! Ecs, quin fàstic!”
En aquesta activitat lúdica haureu de pronosticar si diferents afirmacions sobre plantes
silvestres i varietats agrícoles tradicionals oblidades són o no són certes. Un cop fetes
les previsions vosaltres mateixos podreu consultar en uns cartells reversibles si les
respostes han estat correctes. Aquesta activitats vol ser un espai formatiu i de
descoberta per petits grans. Un cop completades i comprovades les respostes, els
participants dipositareu els fulls en una urna i entrareu a participar en un sorteig de
material didàctic sobre plantes silvestres i varietats agrícoles tradicionals, gràcies a la
col·laboració dels autors i editors dels materials.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Cost: activitat gratuïta
 Activitat inclosa dins l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades.
 Lloc: els fulls per participar-hi es recolliran i depositaran en un espai habilitat al
costat del punt d’informació situat davant de l’Espai Cívic Centre, on us
resoldran també els dubtes relacionats amb l’activitat. L’activitat es
desenvoluparà a la Plaça de l’Espai Cívic Centre
(tornar a l’índex d’activitats de descoberta)
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