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SORTIDA ETNOBOTÀNICA
10:00 – 13:00 SORTIDA ETNOBOTÀNICA + TALLER
Passejada de dues hores que us permetrà descobrir aquelles plantes útils que tenim a
tocar i que tanmateix moltes vegades ens passen totalment desapercebudes. Les
trobarem tant dins mateix de la ciutat com a l’entorn natural més proper, i és que a
tocar de casa també hi trobem unes especies d’allò més interessants que podem
emprar en el dia a dia. I per esvair qualsevol mena de dubte, en acabar la passejada
farem un taller de cuina amb les plantes recollides, per constatar que efectivament són
bones i útils.


A càrrec de Cristina Martí Ribas, originària de Mataró i membre del Col·lectiu
de Remeiers i Remeieres (remeiersiremeieres.blogspot.com), i cofundadora del
“Grup d’Estudi i difusió de les Plantes del Maresme i Vallès”. Especialitzada en
la divulgació dels coneixements tradicionals de la vegetació i autora del llibre
“La Farmaciola Natural” del qual s’han realitzat ja cinc edicions. Alhora, l’afició
per les plantes i la cuina li ve de família, ja que la iaia maria des de ben petita la
va introduir en sopes de farigola o marialluïsa, i la seva mare (l’Avia Remei) ha
estat també un referent en tot allò referent als fogons. `



Amb la col·laboració de Petra Benyei, investigadora de l’ICTA (Insititut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona), on
treballa en el projecte CONECT-e (Compartiendo el CONociemiento ECológico
Tradicional), que té com a objectiu el desenvolupament d’eines de ciència
ciutadana que permetin completar l’inventari de coneixements ecològics
tradicionals i incrementar el grau de coneixement i l’interès vers els
coneixements agroecològics tradicionals de les generacions més joves.
Concretament, els participants de la sortida que així ho desitgin podran
aprendre a utilitzar la plataforma CONECT-e (www.conecte.es), un espai
interactiu de recollida i transmissió de coneixements tradicionals sobre plantes,
animals, fongs, varietats agrícoles tradicionals o ecosistemes. El format wiki que
presenta permet registrar-se i compartir a través de la web els coneixements i
pràctiques tradicionals que cadascun dels usuaris hagi pogut documentar i
aprendre de les persones grans del seu entorn. D’aquesta manera tothom qui
ho desitgi podrà accedir i consultar aquesta informació des del mòbil mateix, i
alhora aportar-hi els seus coneixements.



Amb la col·laboració també dels botànics Igualadins Helena Parera i Xavier
Barberà, membres de la secció de Ciències Naturals i Mediambientals del CECI
(Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada) (www.cecianoia.org), autors del llibre
“Herbes d’Igualada”, que s’emmarca dins el projecte de catalogació de la
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vegetació d'Igualada del que s'han editat ja els volums "Arbres d'Igualada" i
"Arbusts d'Igualada". Aquesta col·lecció de llibres permet fer un recorregut per
la vegetació de la ciutat, aquella que tenim més a prop i que molts cops és la
que més desconeixem. Durant la sortida exerciran de guies locals, ja que
coneixen millor que ningú la flora Igualadina.
DADES D’INTERÈS
 Cal inscripció prèvia (20 places)
 Cost: taquilla inversa
 Activitat inclosa dins l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades.
 Lloc d’inici de la Sortida: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
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