Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

EXPOSICIONS DE PLANTES I LLAVORS (PROJECTE GUARDIANS
DE LES LLAVORS)
(Al llarg de tot el dia)
Haurem parlat molt de plantes, però també és important posar-los cara, no? En
aquests espais podreu observar algunes de les plantes, i les seves llavors, que hauran
estat protagonistes de la resta d’activitats de la jornada. A més a més, podreu prendre
part del projecte Guardians de les Llavors, i contribuir així a la conservació i utilització
de totes aquestes varietats agrícoles tradicionals que hem recuperat i que es troben en
desús. Si tens un petit hortet, una terrassa o un balcó, i vols cultivar varietats
tradicionals alhora que ens ajudes a conservar i donar a conèixer aquest patrimoni,
vine i sigues Guardià de les Llavors.
Al vestíbul de l’Espai Cívic Centre hi trobareu una exposició amb moltes de les plantes,
tant fresques com seques, que s’utilitzaran en les altres activitats de la Jornada. Així
podeu posar cara a les espècies que en altres espais ja trobareu processades, ja sigui
en forma d’un tast, d’un producte de la fira, o d’un plat del dinar.
Al vestíbul del Casal del Passeig hi haurà una exposició de llavors de varietats agrícoles
tradicionals i també llavors d’espècies silvestres útils. Mitjançant aquesta particular
mostra podreu copsar l’increïble patrimoni que representen i alhora la seva gra
fragilitat. Les llavors es conserven al banc de llavors de l’Associació Agroecològica de
Can Mercaderet (www.ecomercaderet.cat), i juntament amb el Col·lectiu Eixarcolant
(www.eixarcolant.cat) impulsen el projecte “Guardians de les Llavors”. Es tracta d’un
projecte de participació ciutadana per tal que tothom qui vulgui pugui cultivar les
varietats recollides al banc de llavors, aconseguint així que tinguin un us real al arreu
del territori i no siguin sols peces d’un museu; alhora, els guardians de les llavors
ajudaran a la tasca de conservació de les espècies i varietats conreades tot
comprometent-se retornar part de les llavors obtingudes, permetent així la renovació
de entrades del banc de llavors.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure durant tot el dia
 Cost: activitat gratuïta
 Activitat inclosa dins l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades.
 Lloc: Plantes (Vestíbul Espai Cívic Centre, C/Trinitat nº 12), Llavors i projecte
Guardians de les Llavors (Vestíbul Casal del Passeig, Passeig Verdaguer nº 67)
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