Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

FIRA DE PRODUCTES SILVESTRES I VARIETATS TRADICIONALS
OBLIDADES
(Al llarg de tot el dia)
Al llarg de tot el dia podreu gaudir de la fira de productes silvestres i varietats
tradicionals oblidades, amb una cinquantena de parades on tindreu l’oportunitat de
conèixer, provar i adquirir productes ecològics, de qualitat i de proximitat que
habitualment no trobareu ni als comerços ni a les fires generalistes; tot això mentre
descobriu les espècies amb que s’han elaborat aquests productes i els projectes que hi
ha al darrere. En la cinquantena de parades participants i haurà infusions, condiments,
licors, verdures, dolços, conserves, melmelades, cerveses, flors, i tots els productes
alimentaris que us pugueu imaginar, a més a més de productes de cosmètica,
medicinals i llibreria. Això si, sempre, sense excepció, amb el denominador comú que
les plantes silvestres, les varietats tradicionals oblidades, o els usos tradicionals
d’aquestes espècies hi tenen un paper principal. No us ho podeu perdre ja que aquesta
fira és, sens dubte, diferent. Deixareu passar l’oportunitat de descobrir-la?
Però això no és tot, perquè en el si de la Fira podreu gaudir també del “Tastafira”, on
us ho posarem fàcil per tal que pugueu provar i descobrir tots els productes de la fira
que vulgueu, sense excuses que valguin. Les diferents parades de la fira oferiran, a la
mateixa parada, petites degustacions dels seus productes pel mòdic preu d’un fogot
(equivalent a 1€), per tal que així pugueu degustar tots aquells productes que us cridin
l’atenció però que alhora no us atreviu a comprar perquè no els heu tastat mai abans i
voleu estar segurs que us agraden. Només haureu d’anar als punts d’informació
(ubicats davant del Casal del Passeig i davant de l’Espai Cívic Centre), adquirir els
fogots que vulgueu i ja podreu llençar-vos a tastar l’ampli reguitzell de productes de
tot tipus i per a tots els gustos elaborats amb plantes silvestres i varietats agrícoles
tradicionals que us oferiran les parades. Així, sense deixar de passejar, descobrireu
l’extraordinàriament bons que són els productes elaborats amb aquestes plantes.
Atreviu-vos-hi, i és que fins l’any vinent no podreu repetir l’experiència, perquè si la
fira és única, el tastafira encara ho és més.

LLISTAT ESPÈCIES SILVESTRES I VARIETATS TRADICIONALS QUE
UTILITZA CADA PARADA PARTICIPANT A LA FIRA


Ecomercaderet: Brotons, Bleda vermella, Pastanaga morada, Enciam del Sucre, Enciam
de cal Pleixats, Nap negre de muntanya, Colitxos (Silene vulgaris)



Aranyonet: Aranyons (Arbutus unedo) , Gerds (Rubus idaeus), Móres (Rubus
ulmifolius), Nabius (Vaccinium myrtillus), Saüc (Sambucus nigra), Gavarrera (Rosa sp.)
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Arboreco: varietats antigues i locals de Pomeres (de Sant Joan, Manyaga, Cara Bruta,
del Ciri, de Sant Joan, ...) , Pereres (Cuixa de dama, d’Hivern, Seremenya, ...), Pruneres
(Llàgrima d’or, de Sant Miquel, ...), Figueres (Coll de dama, Tres fan carga, ...), Raïm
(Moscatell, Picapoll, ...) , Magraners, Albercoquers, Codonyer i Nespler



Fleca l'Aresta: Espelta, Blat persa, Roella (Papaver roheas), Amarant (Amaranthus sp.)



AROMIK eco silvestres: Sàlvia (Salvia officinalis), Sajolida (Satureja montana), Serpoll
(Thymus serpyllum), Melissa (Melissa officinalis), Hisop (Hisoppus officinalis),
Camamilla groga / Espernallac (Santolina chamaecyparissus), Marialluïsa (Aloysia
citrodora), Marduix (Origanum majorana), Menta poliol (Satureja fruticosa), Menta
xocolata (Mentha sp.), Menta marroquina (Mentha sp.)



Associació Cingle Vermell: Rüella (Papaver rhoeas), Mostassa (Sinapis alba), Amarant
(Amaranthus sp.), Civada (Avena sp.)



Associació de petits viticultors de la conca d'Òdena: Ceps de varietats tradicionals
(Sumoll, Macabeu, Martorelles, ...)



Bocins de Bosc: Cireretes d'arboç (Arbutus unedo), Figues de moro (Opuntia ficusindica), Rosa silvestre (Rosa canina), Farigola (Thymus vulgaris), Calèndula (Calendula
arvensis), Ravanissa (Diplotaxis erucoides), Herba blanca (Alyssum maritimum), Viola
(Viola odorata), Mostassa (Sinapis alba), Vinagrera (Oxalis pes-caprea), Regalèssia
(Glycyrrhiza glabra)



Boutique de les bruixes: Clèndula (Calendula officinalis), Romaní (Rosmarinus
officinalis), Espígol (Lavandula sp.) , Farigola (Thymus vulgaris), Sajolida (Satureja
montana), Ortigues (Urtica dioica), Cua de cavall (Equisetum telmateia)



Cal Senzill: Timó (Thymus vulgaris), Alfàbrega (Ocimum basilicum), Nyàmeres
(Helianthus tuberosus), Ginebró (Juniperus communis), Mostassa (Sinapis alba)



Cervesa Artesana ViP: Gavernera (Rosa sp.), Avet (Abies alba), Camamilla (Matricaria
chamomilla), Timó (Thymus vulgaris)



Cervesa Minera: Avet (Abies alba), Remolatxa



Cervesa Rockera: Romaní (Rosmarinus officinale), Farigola (Thhymus vulgaris), Sajolida
(Satureja montana), Sàlvia (Salvia officinalis)



Cooperativa Tres Cadires: Nous verdes (Juglans regia)



Cultures trobades del Montsec: Llavors de varietats tradicionals d’hortalisses (Ceba de
Coll de Nargó, Tomata rosa d’Albesa, Tomata trumfera, Bitxo de Tiurana, ... ) i fruiters
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tradicionals (Cep Trobat, Oliver Sarrut, Poma Camosa, Pera Mala Cara, Préssec Gavatx,
...)


David Moncunill: Moreus (Vicia narbonensis), i altres hortalisses de varietats
tradicionals



Dolça Revolució / Mà Verda: Plantatge (Plantago sp.), Malva (Malva sylvestris),
Calèndula (Calendula officinalis), Romaní (Rosmarinus officinalis), Sàlvia (Salvia
officinalis)



Ecosetrill: Oliva arbequina, Ceps de varietat Garnatxa Peluda



Edicions Sidillà: recull de llibres sobre tradicions populars catalanes en que les plantes
hi tenen molt a veure



El druïda mediterrani: Romaní (Rosmarinus officinalis), Farigola (Thymus vulgaris),
Herba de Sant Joan (Hypericum perforatum)



El Jardí de les Bruixes: Farigola (Thymus vulgaris), Romaní (Rosmarinus officinalis),
Caps d'ase (Lavandula stoechas), Plantage (Plantago lanceolata),Sempreviva
(Helycrisum stoechas), Menta d'aigua (Mentha sp.), Heura (Hedera helix), Pollancre
(Populus nigra), Hipèric (Hypericum perforatum), Cua de cavall (Equisetum telmateia),
Ortiga (Urtica dioica), Verbena (Verbena officinalis), Rosella (Papaver roheas), Melissa
(Melissa officinalis)



Els Corremarges: Saüc (Sambucus nigra), Mora (Rubus spp.), Serva (Sorbus domestica),
Nespla (Mespilus germanica), Arboç (Arbutus unedo), Ginjoler (Ziziphus jujuba), Figa
(Ficus carica), Codony (Cydonia oblonga), Magraner (Punica granatum), Aranyó
(Prunus spinosa), Ruella (Papaver rhoeas), Plantatge (Plantago lanceolata), Ortiga
(Urtica dioica), Malva (Malva sylvestris), Bleda boscana (Beta vulgaris), Ravenissa
(Diplotaxis erucoides)



Espècies a mà: Farigola (Thymus vulgaris), Romaní (Rosmarinus officinalis), Fonoll
(Foeniculum vulgare)



Fem Arrels: Calendula (Calendula officinalis), Plantatge (Plantago lanceolata), Malva
(Malva sylvestris), Rosa englantina (Rosa rubiginosa), Espigol (Lavandula sp.), Romaní
(Rosmarinus officinalis), Milfulles (Achillea millefolium), Hipèric o pericó (Hypericum
perforatum)



La Bassa: varietats tradicionals de taronges (Blanca comuna, Sucrenya, Sanguina)



La Caseta: varietats antigues de tomàquets i altres hortalisses. Nyàmeres (Helianthus
tuberosus), Borratja (Borago officinalis)
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Lagrimus: Avet (Abies alba), Gavarrera (Rosa sp.)



Les Àvies Remeieres de la Garrotxa: Menta (Mentha sp.), Romaní (Rormarinus
officinalis), Hipèric (Hipericum perforatum), Hisop (Hisoppus officinalis), Marialluïsa
(Aloysia citridora), Verbena (Verbena officinalis), Camamilla (Matricaria chamomilla),
Til·la (Tilia sp.), Menta (Mentha piperita), Sàlvia (Salvia officinalis), Sajolida (Satureja
montana), Llorer (Laurus nobilis), Farigola (Thymus vulgaris)



Les Melemlades de l'Eric: Atzavara (Agave americana), Figa (Ficus carica), Tàperes
(Capparis spinosa), Orenga (Origanum vulgare) , Romaní (Rosmarinus officinalis)



Les Refardes – Gaiadea : Xicòria de la iaia virgina (Cichorium inthybus), Pebrot de la
república, Borraines (Borago officinalis), Escarola perruqueta, Escarola cabell d’àngel,
Fregall vegetal (Luffa cylindrica), Tomaquet verd de marge, Tomaquet de penjar mala
cara, Enciam de tres ulls, Fajol (Fagopyrum esculentum), Erb (Vicia ervilia), Coral·lí
(Salvia splendens), Carbassa del bon gust, Meló Pinyonet, Síndria del País, Card, Bròquil
de Santa Teresa, Col del trinxat, Salsifí, Nap negre de muntanya, Rave negre, Ceba de
cornet, Mongeta de metro, Cogombre el camós, Cigró molleric.



Licors Portet / Ratafia Trabucaire: Nous (Juglans regia) i altres plantes aromàtiques i
remeieres.



Menjamiques: Garrofa (Ceratonia síliqua), Boixac (Calendula officinalis), Camamilla
(Matricaria chamomilla), Romaní (Rosmarinus officinalis)



Múrgula: Calendula (Calendula officinalis), Ginebró (Juniperus communis), Xiprer
(Cupresus sempervirens), Menta (Mentha sp.), Romaní (Rosmarinus officinalis),
Farigola (Thymus vulgaris), Espígol (Lavandula sp.), Camamilla (Matricaria
chamomilla), Hipèric (Hypericum perforatum), Eucaliptus (Eucalyptus globulus), Fonoll
(Foeniculum vulgare)



Natural Subirats: Farigola (Thymus vulgaris), Sajolida (Satureja montana), Fonoll
(Foeniculum vulgare), Romaní (Rosmarinus officinalis), Orenga (Origanum vulgare),
Sàlvia (Salvia officinalis), Melissa (Melissa officinalis),



Olieu: Calèndula (Calendula officinalis), Hipèric (Hypericum perforatum), Romaní
(Rosmarinus officinalis), Llanten (Plantago lanceolata), Ortiga (Urtica dioica), Heura
(Hedera helix), Milfulles (Achillea millefolium), Camamilla (Matricaria chamomilla), Cua
de cavall (Equisetum temateia)



Les Basselles. L'Albi: Timó o Farigola Blanca (Thymus mastichina), Poliol (Mentha
pulegium), Estragó (Artemisia dracunculus), Timó (Thymus vulgaris), Romer
(Rosmarinus officinalis), Orenga (Origanum vulgare), Hisop (Hisoppus officinalis), Maria
Lluïsa (Aloysia citrodora), Menta (Mentha sp.), Tarongina (Melissa officinalis), Fonoll
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(Foeniculum vulgare), Sàlvia (Salvia officinalis), Marduix (Origanum majorana),
Camamilla (Matricaria chamomilla)


Pep Rialp i Fina Bonet: Camamilla (Matricaria chamomilla), Maria Lluïsa (Aloysia
citrodora), Verdolaga (Portulaca oleracea), Card marià (Silybum marianum), Ametlla
marcona, Olivera arbequina.



Quevall licors artesans: Camamilla (Matricaria chamomilla), Maria Lluïsa (Aloysia
citrodora), Farigola (Thymus vulgaris), Menta (Mentha sp.), Tarongina (Melissa
officinalis).



Granja Alzina: Nous (Juglans regia), Codony (Cydonia oblonga)



Ratafia de l'Avi Guillem: Romaní (Rosmarinus officinalis), Farigola (Thymus vulgaris),
Menta (Mentha sp.), Tarongina (Melissa officinalis), Poniol (Mentha pluegium), Nous
(Juglans regia)



Recuperació de les salines de Vilanova de la Sal: Farigola (Thymus vulgaris), Sajolida
(Satureja montana), Romaní (Rosmarinus officinalis), Orenga (Origanum vulgare)



Horta Lliure: diverses varietats tradicionals hortalisses



Safrà Colomí: Safrà (Crocus sativus)



Safrà del Montsec: Safrà (Crocus sativus)



Cosmètica Natural Montsec: Calèndula (Calendula officinalis), Espígol (Lavandula sp.),
Camamilla (Matricaria chamomilla), Farigola (Thymus vulgaris), Eucaliptus (Eucalyptus
globulus), Hisop (Hyssopus officinalis), Orenga (Origanum vulgare), Heura (Hedera
helix), Aloe (Aloe vera), Cua de cavall (Equisetum telmateia).



Som Orgànics Principalment: Calendula (Calendula officinalis), Hipèric (Hypericum
perforatum), Romaní (Rosmarinus officinalis), Ginebró (Juniperus communis), Plantatge
(Plantago lanceolata), Farigola (Thymus vulgaris), Sàlvia (Salvia officinalis).



Tradillibreria: recull de libres sobre usos de la vegetació silvestre (remeis, cuina, ...)



Viver tres turons i projecte lupulus: Salzes (Salix sp.), Saüc (Sambucus nigra), Fonoll
marí (Crithmum maritimum) ,Llúpol (Humulus lupulus), Pericó (Hypericum perforatum),
Canyaferma (Ferula communis), Boixac (Calendula officinalis)



Wild Food Caravan: Dent de lleó (Taraxacum officinale), Rúcula (Eruca vesicaria),
Malva (Malva sylvestris), Blé (Chenopodium album), Fonoll (Foeniculum vulgare),
Llombrígol de venus (Umbilicus rupestres), Tarongina (Melissa officinalis), Aloe (Aloe
Col·lectiu Eixarcolant

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690373980

Col·lectiu Eixarcolant

2ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
vera), Pimpinella (Sanguisobra minor), Bossa de pastor (Capsella bursa-pastoris),
Plantatge (Plantago sp.), Borraines (Borago officinalis), Calèndules (Calendula
officinalis)


Xolís d'Adons: oli d’oliva verge extra utilitzat com a conservant de la carn de porc,
mitjançant el mètode tradicional de conservació anomenat “Tupina”

DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 En el si de la Fira es desenvoluparà també l’activitat batejada com a TASTAFIRA
(consulteu més informació a l’apartat corresponent)
 Activitat inclosa dins l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades.
 Lloc: la Fira estarà situada als carrers i places que comuniquen el Casal del
Passeig i l’Espai Cívic Centre, que són: Passeig Verdaguer, C/ Esquiladors, Plaça
del Gasogen, C/Trinitat, i Plaça de l’Espai Cívic Centre

Col·lectiu Eixarcolant

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690373980

