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PRESENTACIÓ 4a JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES
OBLIDADES (tornar a l’índex general de continguts)
Les Plantes Oblidades: de la memòria a la taula
Des del col·lectiu Eixarcolant us presentem, amb més il·lusió i energia que mai, la 4a
Edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que tindrà lloc a Igualada el
proper dissabte 13 d’abril.
Després de la gran acollida que va tenir la segona edició, enguany hem confeccionat un
programa d’activitats amb el bo i millor de l’any passat i també amb moltes novetats, per
tal que tothom pugui trobar el seu espai en el qual (re)descobrir les plantes silvestres i
varietats agrícoles tradicionals oblidades.
Amb aquest projecte innovador i transformador volem projectar vers el futur un
coneixement ancestral abandonat i menystingut. Es tracta d’una iniciativa pionera a nivell
català i estatal, i ha esdevingut ja un referent per al sector. Veniu, descobriu i emocioneuvos amb una Jornada única farcida d’activitats per a tots els gustos i dissenyades amb el
màxim rigor i coherència. Us hi esperem!
La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades està organitzada pel Col·lectiu
Eixarcolant amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la
Universitat de Barcelona, entre d’altres.
Té com a objectiu de donar a conèixer els usos tradicionals de la vegetació i els projectes
que avui en dia treballen amb aquestes espècies i usos. Podreu recuperar les sensacions,
els gustos, les aromes i les textures que experimentaven els nostres avis quan recollien i
consumien les mal anomenades “males herbes”, o quan anaven a l’hort i al tros a omplir
el cistell, i n’obtenien aliments tant simples i bons com truites, dolços, amanides, licors de
sobretaula o verdures.
Us presentem un programa elaborat amb molt de rigor en el qual hem procurat posar a
l’abast de tots vosaltres una combinació equilibrada d’activitats que us permetin
introduir-vos en uns gustos ja oblidats, en uns coneixements tradicionals que ja no es
transmeten de generació en generació, i en un estil de vida més saludable i més
sostenible de forma amena i divertida. Alhora, aquest programa vol ser un homenatge a
les generacions passades, persones que van ser dipositàries d’un coneixement tradicional
acumulat durant generacions, coneixement davant del qual la modernitat massa vegades
ens ha tornat sords.
Amb aquest objectiu, el programa consta de quatre tipus de tasts amb dues sessions de
tast per cadascun, d’un cicle de vuit xerrades tècniques i divulgatives, de setze tallers i
quatre tallers familiars, d’una vintena de presentacions de projectes, d’una fira de
productes silvestres i varietats tradicionals oblidades amb 60 expositors els quals oferiran
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també degustacions dels seus productes, de dues sortides etnobotàniques, d’un espai on
persones de diferents cultures ens transmetran en directe els seus coneixements
etnobotànics, d’una zona per aprendre coneixements sobre un tema explicat de tu a tu
per un expert, de presentacions de llibres i passis de documentals, d’un dinar silvestre,
d’exposicions diverses, de sis activitats pensades específicament pels més menuts i de
tres actuacions musicals.
Volem que gaudiu d’un dissabte envoltats de gastronomia i de tradició. En parella, amb la
família o amb els amics. Impregneu-vos de l’essència de la Jornada i aprofiteu-la al
màxim, només n’hi ha una en tot l’any.
Algunes de les activitats requereixen inscripció prèvia per motius logístics, garantint-ne
així el bon funcionament, i moltes d’altres són de participació lliure. De les activitats que
requereixen inscripció prèvia algunes són gratuïtes, i d’altres tenen un preu fix que
sempre és tant baix com ens és possible i que ens permet tant sols cobrir despeses. Per
facilitar-vos la feina, hem activat el pagament online, de tal forma que quan us inscriviu ja
realitzareu el pagament. D’aquesta manera, el dia de la Jornada no haureu de passar pel
punt d’informació, sinó que amb el resguard de la inscripció ja podreu accedir
directament a realitzar les activitats.
Amb la vostra participació estareu contribuint a la recuperació d’uns usos i unes
tradicions que ens han de permetre avançar vers un model agroalimentari més saludable,
més sostenible, i socialment més just. Senzillament gràcies.
Per acabar, en nom del Col·lectiu Eixarcolant volem fer públic el més sincer agraïment a
totes aquelles persones i projectes que heu fet possible amb el vostre compromís, esforç i
confiança la confecció i materialització d’un programa d’activitats de luxe en una Jornada
amb un pressupost econòmic que malauradament és molt i molt baix. També volem fer
un especial agraïment a tots els visitants que amb la vostra fidel presència a la Jornada
ens estimuleu a voler millorar any rere any, a treballar amb il·lusió i sense descans per tal
que el dia 13 d’abril puguem gaudir d’una Jornada inoblidable. A tots i a totes, moltes,
moltes, moltes gràcies. Sense vosaltres aquesta Jornada ni seria possible ni tindria sentit.
Som depositaris de la vostra confiança, farem tot el que estigui al nostre abast perquè
vosaltres també gaudiu d’una jornada única.
(tornar a l’índex general de continguts)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

COM TROBAR INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS QUE US
INTERESSIN (tornar a l’índex general de continguts)
En aquest programa detallat hi trobareu tota la informació detallada referent a les
activitats de la Jornada, per tal que tingueu la màxima informació disponible sobre el
contingut de les activitats que es duran a terme, i així pugueu decidir amb un major criteri
en quines decidiu participar.
Consultant el Programa de Butxaca podreu veure de forma resumida les activitats que es
duen a terme en cada franja horària. D’aquesta manera us serà més fàcil decidir a quina
de les activitats proposades en una mateixa franja horària voleu assistir.
Per accedir a la informació detallada de les activitats, us recomanem que ho feu a través
de l’índex de continguts. Clicant a l’apartat que més us interessi accedireu a la informació
detallada d’aquell apartat, degudament ordenada i accessible amb facilitat.
D’altra banda, a l’apartat de la pàgina web corresponent a programa i activitats, també
podreu descarregar-vos el programa de butxaca i accedir a la informació detallada de les
diferents activitats classificades per temes.
(tornar a l’índex general de continguts)
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DADES PRÀCTIQUES I INSCRIPCIONS
(tornar a l’índex general de continguts)

INSCRIPCIONS
Les inscripcions per les activitats de la 4a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
que requereixin inscripció prèvia ja estan obertes. En el programa d’activitats podeu
consultar quines activitats són de participació lliure (no requereixen inscripció prèvia) i
quines requereixen inscriure’s prèviament. Per a realitzar la inscripció, us podeu dirigir a
l’apartat de la web habilitat amb aquest objectiu.
El sistema d’inscripcions i pagaments és online, per tal que el dia de la Jornada no hagueu
de passar pel punt d’informació, sinó que directament podreu accedir a les activitats a les
quals us hagueu inscrit mostrant el resguard que rebreu al correu electrònic.

DADES PRÀCTIQUES
•

•

•

•

•

Lloc: Igualada (Espai Cívic Centre, Casal del Passeig, Plaça Espai Cívic Centre, Plaça
del Gasogen, Passeig Verdaguer). Tots els espais són accessibles per persones amb
problemes de mobilitat.
Moltes activitats són d’assistència lliure, però algunes requereixen inscripció
prèvia. Ho trobareu degudament indicat al programa d’actes de les pàgines
centrals.
En el cas de les activitats de pagament (tallers, dinar i sortida etnobotànica), el
pagament es realitzarà per internet en el mateix moment de formalitzar la
inscripció.
Mostrant el resguard que rebreu al correu electrònic podreu accedir directament
a les activitats a les quals us hàgiu inscrit, sense haver de passar pel punt
d’informació.
Una de les activitats de la Jornada és un dinar elaborat amb espècies silvestres i
varietats tradicionals apte per celíacs, intolerants a la lactosa i vegetarians. Alhora,
moltes de les parades presents a la fira oferiran productes alimentaris elaborats
amb plantes oblidades.

(tornar a l’índex general de continguts)
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EL CARTELL DE LA JORNADA (tornar a l’índex general de continguts)
Els cartell de la Jornada ha estat creat pel dissenyador Igualadí Roger Costa
(@rogercostacampo), que ha plasmat de forma immillorable l’essència d’aquesta
Jornada.
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ITINERARI FAMILIAR DE LA JORNADA GASTRONÒMICA DE LES
PLANTES OBLIDADES (tornar a l’índex general de continguts)
Les activitats que a les dades d’interès incloguin “Itinerari Familiar” significa que formen
part de l’Itinerari Familiar de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Es tracta
d’un recull de les activitats de la Jornada més adequades per realitzar en família, per tal
que els més menuts puguin descobrir de forma pràctica, vivencial i divertida els usos
d’aquestes espècies. Aquest és un àmbit cabdal de la Jornada que any rere any tractem
de reforçar, ja que resulta transcendental que les generacions futures concebin un nou
paradigma de relació amb les plantes del seu entorn. Esprem que en gaudiu d’allò més!
Els blocs d’activitats que formen part de l’Itinerari Familiar són:
•
•
•
•
•
•

Tasts
Activitats Infantils
Tallers Familiars
Etnobotànica en directe
Actuacions musicals
Exposicions

(tornar a l’índex general de continguts)
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Oblidades
PROGRAMA
DE BUTXACA
2019
(Pàgina 1)
HORARI
10:00-10:30

Tasts
(Espai Cívic Centre)

Xerrades tècniques (Espai
Cívic Centre)

Inauguració i presentació de la Jornada
Col·lectiu Eixarcolant

10:30-11:00

Galetes (Torn 1) - 110
places

11:00-11:30

Jaume Teixé – Forn de
Jorba

11:30-12:00

Galetes (Torn 2) - 110
places

12:00-12:30

Jaume Teixé – Forn de
Jorba

12:30-13:00

Envinagrats (Torn 1) - 110
places

13:00-13:30

Jordi Guillem – Restaurant
Lo Mam

13:30-14:00

Envinagrats (Torn 2) - 110
places

14:00-14:30

Jordi Guillem – Restaurant
Lo Mam

Són les plantes silvestres comestibles
unes plantes oblidades?
Laura Calvet (ICTA-UAB, IN3-UOC)

Tinta: atacar els arbres per transmetre
coneixement
(Laura Castellet – Historiadora
Medievalista i Divulg. de la Història)

Aspectes a tenir en compte a l'utilitzar
les plantes amb finalitats terapèutiques
Anna Escalé – Llicenciada en Medicina
(UB), Màster en Medicina Naturista

Plantes silvestres a la restauració d’alta
gama.
Jacques Breault (Jacko) i Laura Veraguas
(restaurant Iradier)

Tallers A
(Casal del Passeig)

Tallers B
(Casal del Passeig)

Estampats vegetals: Taller de xilografia i
estampació sobre tela amb tinta vegetal

Aperitius silvestres fàcils de fer

Roser Melero Vilella – la macarulla
(6,50 €, 20 pax)

Marisa Benavente i Pilar Herrera – Les
Champaneles
(6,00 €, 20 pax)

Aprenem a fer mató amb llet de cabra i
herbacol

Sucs i xarrups silvestres
Marta Pons – Wild Food Caravan
(9,00 €, 20 pax)

Tija – Granja Pitroig i Ramaderes.cat
(6,00 €, 20 pax)

4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Tallers Familiars
(Espai Cívic Centre)

Juguem, xisclem i fem manualitats amb
plantes
Alicia Cirujeda (CITA) i Joaquín Aibar,
Universidad de Zaragoza
(5,00€, 12 pax)

Cretan cooking with Catalan plants
(TALLER EN ANGLÈS)
Haris Saslis – Phd in Plant Species, Specialized
in Ethnobotany. Creta – Grècia
(6,00 €, 20 pax)

Encens amb plantes silvestres: els
sahumeris

Impressions de la natura: fem fotografies
solars de plantes silvestres (Torn 1)

Samantha Cid
(8,00 €, 20 pax)

Eduard Pagès
(5,00€, 12 pax)

Fermentats vegetals amb plantes silvestres

Còctels silvestres amb plantes silvestres

Impressions de la natura: fem fotografies
solars de plantes silvestres (Torn 2)

Carolina Zerpa Sáez i Marta Solans Oliveros –
Cuchara
(6,00 €, 20pax)

Pere Falces y Lorenzo Miglietta
(Marlow Cocteleria)
(9,00 €, 20 pax)

Sortida Etnobotànica
(Espai Cívic Centre)

Passejada per descobrir aquelles
plantes útils que tenim a tocar i
que moltes vegades ens passen
desapercebudes
Guillem Moreu i Natacha Filipi – Els
Corremarges
5,00 €, 30 pax

Eduard Pagès
(5,00€, 12 pax)

Dinar silvestre – Preu 10 € / pax
Cal inscripció prèvia
Dinar silvestre: Montserrat Enrich (Gastronomia Salvatge) / Pa ecològic de varietats tradicionals: Fleca L’Aresta
Vins Trad. De l’Anoia: Petits viticultors de la Conca d’Òdena / Infusions: TeGust

14:30-16:00
16:00-16:30

Xocolates (Torn 1) - 110
places

16:30-17:00

Fundació Casa Dalmases

17:00-17:30

Xocolates (Torn 2) - 110
places

Jugant amb plantes: presentació del recull de
jocs, instruments musicals i manualitats del
llibre “Diviértete con las plantas”
Alicia Cirujeda (CITA) i Joaquín Aibar,
Universidad de Zaragoza
(5,00€, 20 pax)

La cuina de la nyàmera: diferents receptes
per aprendre a cuinar aquest tubercle

Tenyim samarretes amb pigments vegetals
que tenim molt a l’abast

Lucia Manassi – La Caseta
6,00 €, 20 pax

Francho Duque
(5,00€, 12 pax)

Sobirania Alimentària a Catalunya: la
salut del nostre sistema alimentari
Ariadna Pomar León – Arran de Terra i
postgrau dinamització Agroecològica
UAB

La utilització de l’ortiga en l’elaboració de
patés vegetals

Descobreix 10 plantes silvestres
interessants per tenir a l'hort o jardí
Gisela Mir i Mark Biffen (Phoenicurus
Cardedeu)
(5,00 €, 20 pax)

Aprenem a pintar amb pigments
silvestres (Torn 1)

Fem tinta de manuscrit amb pigments
vegetals
Laura Castellet – Historiadora Medievalista i
Divulgadora de la Història
(6,00 €, 20 pax)

Crackers de varietats antigues amb fulles i
flors silvestres (18:00 a 19:30)

Aprenem a pintar amb pigments
silvestres (Torn 2)

Glòria Llenas i Natacha Filipi, Fleca L’Aresta
9,00€, 20 pax

Pau Caelles
(5,00€, 12 pax)

Tast d'herbes silvestres comestibles i
maridatge amb vins de l’Anoia

Elaboració de coques de recapte amb
varietats tradicionals i plantes silvestres

El paper de les “males herbes” en els
paisatges agrícoles de l’àrea
mediterrània
Xavier Solé Senan – Universitat de Lleida

17:30-18:00

Fundació Casa Dalmases

18:00-18:30

Patés vegetals (Torn 1) 110 places

18:30-19:00

Clara Martín Riu –
Menjamiques

‘No és or tot allò que lluu’: etnobotànica
i plantes nocives o tòxiques
Airy Gras (ponent), Ugo D’Ambrosio,
Teresa Garnatje, Montse Parada i Joan
Vallès

19:00-19:30

Patés vegetals (Torn 2) 110 places

Jardins comestibles: espais bonics que
posen en valor les plantes silvestres.

Clara Martín Riu –
19:30-20:00www.eixarcolant.cat
Menjamiques

Àngela Puigrrodón
7,00 €, 20 pax

Astrid van Ginkel – Fitomón
info@eixarcolant.cat
9,00 €, 20 pax

Gisela Mir i Mark Biffen – Phoenicurus
Cardedeu)

Robert – Cocatast
690 373Josep
980
5,00 €, 20 pax

Pau Caelles
(5,00€, 12 pax)

Passejada per descobrir aquelles
plantes útils que tenim a tocar i
que moltes vegades ens passen
desapercebudes
Esteve Padullés – Guia d’Espais
Naturals
5,00 €, 30 pax
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PROGRAMA
DE BUTXACA
2019
(Pàgina 2)
HORARI

Xerrades i projeccios
(Casal del Passeig)

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Siembra! Vídeos educativos sobre la producción
de semillas ecológicas
Fòrum Cívic Europeu, Longo Maï.
Comentat per Adrià Solé – Ecomercaderet

Hildegarda de Bingen: Una abadessa
eixarcoladora. Notes culinàries amb les
herbes d'Hildegarda de Bingen.
Lluís Borrell Busquets - Associació Jardí
Botànic de Plantes Medicinals de Gombrèn

12:00-12:30

Les plantes de la mel
xerrada – experiència – taller

12:30-13:00

Fra Valentí Serra – Arxiver dels Caputxins

13:00-13:30

Les ciutats comestibles

HORARI

Inauguració i presentació de la Jornada
Col·lectiu Eixarcolant

10:30-11:00

Com introduir les silvestres comestibles als menús
escolars i a casa
(Oriol Càlix)

11:00-11:45

Les plantes de sempre a la taula d’avui
(Ada Parellada – Semproniana)

11:45-12:30

Les espècies d’ambients marins, com conèixer-les i
incorporar-les a la cuina
(Kristian Lutaud i Demore - Sus Labores)

12:30-13:15

El rebost silvestre d’en Yelel. D’un joc de nens a una
cuina creativa
(Yelel Cañas – Kiaora Gastronomia)

13:30-14:00

Pilar Sampietro – Periodista radiofònica
especialitzada en programes d’ecologia i
cultura

14:30-16:00

Dinar silvestre

16:00-16:30

Projecció d’”Arrels de resistència”,
documental de La Recolectiva — Campanya
d'Olives a Palestina

16:00-16:20

16:30-17:00

(16:00 a 17:15)

16:20-16:45

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00

Agroecologia escolar
Ariadna Argemí, Berta Castellà, Elizabeth M
Rodríguez, Germán Llerena, Laura Calvet i
Mariona Espinet
(18:45 a 19:15) Presentació de l'Anuari de la
Sobirania Alimentària 2017-2018
[Paula Llaurador i Quim Muntané (Revista
Sobirania Alimentària)
(19:15 a 20:00) Calendari del Bon consumidor:
quan les plantes oblidades entren pels ulls
Estela de Arenaza
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Píndoles Etnobotàniques
Píndoles Etnobotàniques de matí: 12:30-14:00

10:00-10:30

13:15-13:45

Espècies silvestres comestibles a l’Anoia (I),
presentació del llibertó i tastet de receptes
(17:15 a 18:00)
Roger Costa Campo, Marc Talavera Roma Col·lectiu Eixarcolant

Etnobotànica en directe
(Espai Cívic Centre)

13:45-14:30
14:30-16:00

16:45-17:30

Com es fa el pa romà? (Pep Salsetes – Llavors Orientals)
Borraines i figues esbardades, uns postres típics de les terres de l'Ebre i el País Valencià (Estela Beltrán Calvo i Neus
Calvo Covelli)
Fem Xarop de pi (Crisitina Martí Ribas - Col·lectiu de Remeiers i Remeieres)
El Guarapo, la beguda del poble Colombià (Bea Gómez, catalana d’origen colombià)
Com fer licor de Marialluïsa (Tomàs Bosch Ferré)

Píndoles Etnobotàniques de tarda: 18:30-20:00

La tortilla de tuca (Bryonia dioica), como una especie
puede ser a la vez un manjar y altamente toxica.
(Francho Duque)
Wild edible plants of Crete: does this ring a bell? /
Plantes silvestres comestibles de Creta: et sonen?
(Haris Saslis – PhD in Plant Species, Specialized in
Ethnobotany. Creta – Grècia)

Dinar silvestre
Papas con paico y huacatay (dos plantas de origen
americano olvidadas en Cataluña)
(Roxana Aliaga Almedo - Biòloga i coautora del llibre “La
Cocina en las comunidades campesinas del Perú”)
El cacao: del fruto a la tableta.
(Roxana Aliaga Almedo)
Plantes silvestres comestibles o Quelites: el secret
recuperat de la cultura mexicana
(Ariadna Argemí Romañach)

17:30-18:00

Construcció de quadres de bicicleta amb bambú i cànem
(Marc Claramunt i Francesc Torelló i Jordi Bacardit

18:00-18:30

La venda de plantes silvestres als mercats
(Maria Riera)

18:30-19:00

La Farmaciola de la Iaia Maria
(Maria Urgell)

19:00-19:30

Com les espècies aquàtiques poden ser útils tant pel
tractament d’aigües com també per menjar
(Viver tres turons)

Píndoles Etnobotàniques de tarda:
Amanides feréstegues (Albert Fonseca i Mandarine Sky)
Com fer xampanyet de saüc? (Roger Guasch)
El món de les mels, tast de diferents tipus de mels (Pau Cardellach)
Els secrets de la Ratafia - Tast guiat de ratafia maridat amb plantes aromàtiques (Ernest Morell – Confraria de la Ratafia i
Cooperativa La Soberana)
Crear tot jugant a trenar el plantatge (Marta Alvarez i Marsal)

Al llarg de tot el dia:
Activitats infantils
Perquè és important la diversitat vegetal? (Transmitting Science)
Pica-pica amb herbes i flors silvestres (Els Corremarges)
Fabriquem una joguina amb una carbassa (Jocs Troks)
Fem boles de llavors (Herbes de l’Alt Pirineu)
Pestos silvestres amb oli de les Garrigues (Parc de les Olors de l’Albi – Les Garrigues)
El bosc ens cuida, el bosc ens cuina (Berta Garriga Garriga)
Aprenents de bruixes i bruixots (Sambucus)

Exposicions
Ens agraden les espècies silvestres comestibles? Col·lectiu Eixarcolant
Quin és el sentit de recuperar les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals? Marc Talavera
Roma – Col. Eixarcolant
Mostra de varietats agrícoles tradicionals - Col. Eixarcolant i Ecomercaderet
Mostra d’espècies silvestres comestibles i ornamentals tradicionals, i venda de planter silvestre - Col. Eixarcolant
Mostra de llavors tradicionals i espai d’intercanvi – Col. Eix. I Ecomercaderet
Fotografies solars (cianotípies) i impressions sobre washi d’espècies silvestres - Eduard Pagès

Fira de productes silvestres i varietats agrícoles tradicionals (+ 50 parades)
Conèixer, provar i adquirir productes de qualitat i proximitat que habitualment no trobareu a tot arreu. Infusions,
condiments, begudes, mermelades, conserves, planter…

Llegenda per entendre el programa
Totes les activitats en verd requereixen inscripció prèvia
(www.eixarcolant.cat)

19:30-20:00

info@eixarcolant.cat

4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

El dinar silvestre també requereix d’inscripció

690 373 980

Inscripcions a www.eixarcolant.cat
Consultes: info@eixarcolant.cat

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

SORTIDA ETNOBOTÀNICA (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX SORTIDA ETNOBOTÀNICA (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)

•

Descripció general

•

10:00 – 12:30 Passejada per descobrir aquelles plantes útils que tenim a tocar i
que moltes vegades ens passen desapercebudes (Guillem Moreu i Natacha
Filipi – Els Corremarges)

•

16:00 – 18:30 Passejada per descobrir aquelles plantes útils que tenim a tocar i
que moltes vegades ens passen desapercebudes ((Esteve Padullés – Guia
d’Espais Naturals)

Les sortides etnobotàniques són passejades de dues hores i mitja que us permetran
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. Estan conduïdes per
etnobotànics experts en la matèria que us transmetran amb rigor els usos de les
diferents espècies, com identificar-les, o com recollir-les, entre d’altres.

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
10:00 – 12:30 Passejada per descobrir aquelles plantes útils que tenim a tocar i que
moltes vegades ens passen desapercebudes (Guillem Moreu i Natacha Filipi – Els
Corremarges). 5,00 €, 30 pax.
En aquesta passejada de dues hores i mitja descobrireu diverses 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. La Natacha i el Guillem us deixaran bocabadats en descobrir-vos
de forma amena i entusiasta els usos d’un gran nombre d’espècies que potser fins ara
trepitjàveu sense ni mirar-les però que resulten tenir un gran nombre d’utilitats.
•

A càrrec de Guillem Figueras Moreu i Natacha Filipi, impulsors dels
Corremarges (www.elscorremarges.wordpress.com), un projecte centrat en
l’aprofitament de les plantes silvestres i a la divulgació dels usos tradicionals de
la vegetació, situat a la Baixa Segarra. Els Corremarges col·laboren amb diversos
restaurants i elaboren melmelades, compotes, salses, condiments i xarops a
partir de les plantes silvestres de l’entorn; alhora que realitzen sortides i
activitats divulgatives per acostar aquets coneixements a tothom que desitgi
posar-los en pràctica.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (30 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament a la sortida. No
cal que passeu pel punt d’informació.
Lloc d’inici i final de la Sortida: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
La sortida començarà puntualment. Es recomana ser-hi uns minuts abans de
l’hora d’inici
Edats recomanades: de 8 a 99 anys
Es recomana dur calçat adequat. El recorregut és senzill i curt, apte per tothom
que no tingui manifestos problemes de mobilitat.

(tornar a l’índex general de continguts)

www.eixarcolant.cat
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16:00 – 18:30 Passejada per descobrir aquelles plantes útils que tenim a tocar i que
moltes vegades ens passen desapercebudes (Esteve Padullés – Guia d’Espais
Naturals). 5,00 €, 30 pax.
En aquesta passejada de dues hores i mitja descobrireu diverses 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. Quedareu meravellats de la gran quantitat d’espècies útils que
tenim a tocar de casa, i de la facilitat amb que les podem fer servir. Aquesta sortida us
captivarà, ja que la passió i entusiasme amb que l’Esteve us explicarà els usos i
curiositats de les diferents plantes senzillament us atraparà. No us ho perdeu.
•

A càrrec d’Esteve Padullés, guia d’espais naturals i excel·lent, excel·lentíssim
coneixedor i divulgador dels valors i usos del patrimoni natural que ens envolta.
Ha realitzat, i realitza, múltiples activitats divulgatives arreu del territori català,
incloent també aparicions televisives. Entre d’altres projecte, treballa amb
centres educatius de la comarca del Bages per tal que des de petits els infants i
joves es familiaritzin amb l’ús i el consum de varietats tradicionals i plantes
silvestres, i que alhora prenguin consciència de com aquest fet influeix
positivament sobre el seu entorn. (http://estevepadulles.blogspot.com.es/)

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (30 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament a la sortida. No
cal que passeu pel punt d’informació.
Lloc d’inici i final de la Sortida: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
La sortida començarà puntualment. Es recomana ser-hi uns minuts abans de
l’hora d’inici
Edats recomanades: de 8 a 99 anys
Es recomana dur calçat adequat. El recorregut és senzill i curt, apte per tothom
que no tingui manifestos problemes de mobilitat.

(tornar a l’índex general de continguts)

www.eixarcolant.cat
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4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

TASTS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX TASTS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir directament a la
informació corresponent)
•

Descripció general

•

10:30 – 11:30 i 11:30 – 12:30 Galetes Jaume Teixé – Forn de Jorba

•

12:30 – 13:30 i 13:30 – 14:30, Envinagrats, Jordi Guillem – Restaurant Lo Mam

•

16:00 – 17:00 i 17:00 – 18:00 Tast de Xocolates, Fundació Casa Dalmases

•

18:00 – 19:00 i 19:00 – 20:00 Tast de Patés vegetals, Clara Martín Riu –
Menjamiques

Resum: A la Jornada s’hi duran a terme 4 tipus de tasts (Galetes, Envinagrats,
Xocolates, Patés vegetals), amb dues sessions de tast per cadascun, i un aforament de
110 participants per sessió. En tots els tasts el denominador comú és la utilització
d’espècies silvestres o varietats agrícoles tradicionals, ja sigui emprades mitjançant un
mètode de preparació tradicional o adaptades a les noves tendències gastronòmiques.
Descobrireu com tradició i avantguarda poden anar de la mà. Gràcies als coneixements
tradicionals transmesos de generació en generació, però també a la innovació, podem
incorporar a la dieta un gran nombre d’espècies silvestres i varietats tradicionals en
desús, amb resultats espectaculars. En cadascun dels tasts podreu degustar entre 10
mostres diferents. La major part estaran elaborades amb plantes silvestres i varietats
tradicionals en desús, les quals podreu comparar amb les mostres elaborades amb
productes d’ús quotidià. Però el més interessant és que tastareu les mostres sense
saber de què estan fetes, i serà després quan descobrireu quins en són els ingredients.
El llarg de tot el tast el presentador us mostrarà la dinàmica seguir, i us explicarà com
poder emprar en el vostre dia a dia les espècies i varietats que heu degustat. Per tant,
no només tastareu i aprendreu a través dels sentit, sinó que també aprendreu de la mà
dels encarregats de presentar els tasts, experts en la matèria i que de ben segur us
deixaran bocabadats. En acabar el tast us donarem una llista amb la composició i
procés d’elaboració de totes les mostres que heu degustat.
Us facilitarem una llista dels al·lèrgens que incorpora cada mostra per tal que pugueu
fer el tast amb tota tranquil·litat. Cada tast es realitzarà dues vegades, de tal forma
que hi pugueu assistir en l’horari que millor us vagi (sessió 1 o sessió 2). Els tasts són
gratuïts però cal inscripció prèvia inscripció prèvia (110 places per sessió)

www.eixarcolant.cat
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4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Interès científic: La major part de mostres avaluades estaran elaborades amb espècies
silvestres i varietats agrícoles tradicionals, però algunes d’elles correspondran a
productes utilitzats quotidianament, que fàcilment es poden trobar en el mercat.
Amb la incorporació d’aquest segon grup de mostres podreu comparar els gustos
quotidians amb els gustos de les mostres elaborades amb plantes silvestres o varietats
tradicionals. D’aquesta manera, serà possible obtenir unes dades molt valuoses per
constatar si les espècies silvestres i les varietats tradicionals són, en termes
organolèptics, tant ben valorades com els productes de consum habitual.
Us donarem també un petit formulari, molt i molt senzill, per tal que anoteu si les
diferents mostres us han agradat o no. D’aquesta manera ens estareu ajudant a recollir
una informació molt i molt valuosa que ens permetrà conèixer, d’acord amb els gustos
actuals, quines són les mostres més ben valorades. Aquesta informació, que serà
pública i posarem a disposició de tothom que hi estigui interessat, és molt important
per avançar vers l’objectiu que els usos tradicionals de la vegetació passin de l’oblit a la
recuperació i permetin també transformar el model agroalimentari actual.
(Tornar a l’índex tasts)
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10:30 – 11:30 i 11:30 – 12:30 Tast de Galetes - Jaume Teixé – Forn de Jorba
Galetes, un aliment tant comú a la nostra dieta que en moltes ocasions ni ens
plantegem què duu. Simplement la traiem de l’embolcall i la submergim al suc, la llet o
el cafè. Però les galetes poden ser molt més que això. Es poden emprar una gran
diversitat d’ingredients per elaborar-ne la base, i de fet aquesta composició serà la que
en gran part determinarà si les galetes que ingerim es poden considerar un aliment
saludable o no. I si quan ja tenim una bona base, feta amb farines ecològiques de
cereals tradicionals, juguem amb diferents espècies vegetals per donar a cada galeta la
seva personalitat, el resultat és senzillament irresistible. Doncs sí, serà precisament
això el que trobareu en aquest tast, 10 galetes fetes totes elles amb una base
irresistible i saludable, a cadascuna de les quals haurem afegit una espècie silvestre
diferent (algunes de les quals que ni us imaginaríeu) per demostrar que aquestes
plantes també tenen molt a dir en els nostres esmorzars i berenars. Us hi resistireu?
•

A càrrec Jaume Teixé, del Forn de Jorba. El Forn de Jorba, des del 1930, ofereix
productes d’elaboració pròpia, manual i amb ingredients de qualitat i
proximitat. Tots ells tenen com a base la massa mare conservada des de fa més
de 45 anys. Després de diverses fermentacions lentes, els productes són cuits al
forn de llenya. Especialitzat en pa de pagès, coques de forner i adobades,
coques de recapte i pizzes artesanes. També elabora productes ecològics,
destacant el pa i les galetes d’espelta i les seves varietats amb pipes i mostassa,
orenga o xocolata. El Forn de Jorba també elabora pastisseria artesana en el
seu obrador de Sant Martí de Tous, dins l’establiment anomenat La Plaça.

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (110 places per sessió). Per accedir als tasts us caldrà el
resguard de la inscripció (imprès o mostrat en pantalla) . No cal que passeu pel
punt d’informació abans d’accedir als tasts.
• Cost: activitat gratuïta
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Lloc: sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• Edats recomanades: de 7 a 99 anys
• Tast no apte per a persones celíaques
(Tornar a l’índex tasts)
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12:30 – 13:30 i 13:30 – 14:30 Envinagrats, Jordi Guillem – Restaurant Lo Mam
Quan parles amb una persona gran i li preguntes quins eren els ingredients que
generalment consumien a l’hivern per acompanyar per exemple les amanides, hi ha
una resposta que mai falla: els encurtits o envinagrats. El motiu és molt senzill, en uns
temps en els quals les neveres encara no existien i on, sobre tot, al mercat tant sols s’hi
trobaven productes de proximitat, una estratègia molt útil per poder ampliar la gama
d’aliments disponibles durant l’hivern era precisament la realització de conserves amb
vi i vinagre. La tècnica, tal i com tradicionalment s’emprava, era molt senzilla, ja que
consistia a submergir en una gerra de terrissa o en una tina de vidre els pebrots, les
pastanagues, les nyàmeres o la coliflor, en una barreja meitat vi i meitat vinagre, i al
cap de pocs dies ja es podien anar consumint, i així estaven disponibles durant tot el
període hivernal. Es per això, que fins fa poques dècades, una amanida hivernal o un
plat de cols era inconcebibles si no anava acompanyada dels corresponents
envinagrats. Tanmateix, en les darreres dècades aquest tipus de preparat alimentari ha
caigut molt en l’oblit, i és per això que en aquest tast el posarem en valor de nou, tot
reinventant-lo. El reinventarem en primer lloc perquè de les 10 mostres que tastareu
la majoria correspondran a espècies silvestres que queden absolutament delicioses
amb aquesta forma de preparació. I en segon lloc el reinventarem perquè la fórmula
base seta servir s’inspira en l’original però incorpora alguns canvis per tal de fer-la
menys agra i més atractiva als paladars actuals. Així doncs, no us ho penseu més i
descobriu un món nou de productes, molt fàcils de fer, amb els quals diversificar els
vostres aperitius.
•

A càrrec de Jordi Guillem, responsable i cuiner del restaurant Lo Mam de Lleida
(www.hotellleidamam.com), apassionat en la utilització de les espècies
silvestres i productes locals en la gastronomia. Finalista a cuiner de l’any 2014,
subcampió del món en geladeria, i professor del Campus Bullipedia de la UAB.
Ha incorporat els envinagrats silvestres en la seva cuina quotidiana i per tant
ens explicarà de primera mà quines són les característiques de cada espècie i
quin és el procediment a seguir per elaborar els envinagrats que tastarem.

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (110 places per sessió). Per accedir als tasts us caldrà el
resguard de la inscripció (imprès o mostrat en pantalla) . No cal que passeu pel
punt d’informació abans d’accedir als tasts.
• Cost: activitat gratuïta
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Lloc: sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• Edats recomanades: de 7 a 99 anys
(Tornar a l’índex tasts)
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16:00 – 17:00 i 17:00 – 18:00 Tast de Xocolates, Fundació Casa Dalmases
La xocolata és des de ja fa segles un aliment difícilment substituïble per als més
gormands, i també per aquells als qui simplement el gust del cacau ens captiva.
Segurament molts de nosaltres no hem vist mai la planta de la qual prové el cacau, i
per tant la matèria prima a partir de la qual s’elabora la xocolata. És lògic, ja que les
condicions climàtiques de Catalunya, i de tot el continent europeu, en fan impossible
el cultiu. Ara bé, això no vol dir pas que no puguem conèixer les altres plantes que
poden formar part de la xocolata. I precisament en això mateix consisteix aquest tast.
A un base elaborada amb un 70% de cacau hi hem afegit diferents espècies silvestres
que conferiran a cadascuna de les 10 mostres que tasteu una personalitat pròpia, i ens
aproparan als aromes de la terra. Així, de la mateixa manera com es poden trobar al
mercat xocolates de pebre, pa amb oli i sal, o guindilles, descobrireu que també seria
lògic, i agradable per al paladar, poder-ne trobar de salicòrnia, marialluïsa, ginebró o
sajolida, per anotar-ne només alguns exemples.
•

A càrrec de La Fundació Casa Dalmases (www.casadalmases.org), una entitat
sense ànim de lucre amb seu a Cervera fonamentada sobre tres pilars:
la promoció de la cultura, l’impuls sostenible del territori i el compromís amb
l’economia social. Amb aquest objectiu, i des de l’any 2017, seguint la
trajectòria d’un obrador similar amb 25 anys de història, la Casa Dalmases de
Cervera disposa d’un nou obrador per a la elaboració de xocolata artesana.
Produeixen una gamma de xocolates que és un reflex de tradició i alhora
innovació, artesania i comerç just, i que ha estat possible iniciar gràcies a la
campanya de micromecenatge “Una Xocolata diferent, amb gust i aromes
dignes d’una producció més justa“. Amb aquest tast s’obre una nova gamma, al
de les xocolates amb espècies silvestres.

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (110 places per sessió). Per accedir als tasts us caldrà el
resguard de la inscripció (imprès o mostrat en pantalla) . No cal que passeu pel
punt d’informació abans d’accedir als tasts.
• Cost: activitat gratuïta
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Lloc: sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• Edats recomanades: de 7 a 99 anys
(Tornar a l’índex tasts)
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18:00 – 19:00 i 19:00 – 20:00 Tast de Patés vegetals, Clara Martín Riu – Menjamiques
Per molts, el concepte paté s’associa amb un producte alimentari d’origen càrnic, però
tanmateix de patés en podem fer de tot tipus d’ingredients, i per tant també
d’espècies silvestres. Més, encara, les espècies silvestres són especialment indicades
per esser consumides en forma de paté ja que en aquells casos en que la textura
podria ser poc agradable al paladar mitjançant el format de paté aquest handicap
desapareix per complert. És així com hem seleccionat les espècies silvestres escollides
per elaborar els patés vegetals silvestres que conformen aquest tast. Espècies tant
sorprenents com l’ortiga, la rosella o la parietària, entre moltes d’altres, el paté de les
quals es converteix en un plaer per als sentits. No us quedeu amb el dubte i descobriu
un nou concepte d’aliment i una forma molt interessant d’incorporar espècies
silvestres a la dieta. Us hi atreviu?
•

A càrrec de Clara Martin Riu, impulsora del projecte Menjamiques
(www.menjamiques.com). Menjamiques és un petit projecte gastroetnobotànic
que té com a objectiu la recuperació gastronòmica de plantes autòctones
oblidades i/o menystingudes. I ho divulguem de dues maneres: per una banda,
a través de l’elaboració de productes alimentaris i de l’altra, realitzant tallers de
cuina. Tot plegat ens ha dut a participar i col·laborar en fires i mercats com ara
a la Fira Orígens (Olot), a l’All Those Food Market (Barcelona), el Mercat de les
Espècies (Argençola), la Jornada gastronòmica de les plantes oblidades
(Col·lectiu Eixarcolant, Igualada), al Remeiart (Santa Margarida i els Monjos).

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (110 places per sessió). Per accedir als tasts us caldrà el
resguard de la inscripció (imprès o mostrat en pantalla) . No cal que passeu pel
punt d’informació abans d’accedir als tasts.
• Cost: activitat gratuïta
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Lloc: sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• Edats recomanades: de 7 a 99 anys
(Tornar a l’índex tasts)

(tornar a l’índex general de continguts)
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CICLE DE XERRADES TÈCNIQUES I DIVULGATIVES (tornar a l’índex general
de continguts)

ÍNDEX XERRADES TÈCNIQUES I DIVULGATIVES (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi
per accedir directament a la informació corresponent)
•

Descripció general

•

10:30 – 11:30 Són les plantes silvestres comestibles unes plantes oblidades?
(Laura Calvet Mir – ICTA-UAB i IN3-UOC)

•

11:30 – 12:30 Tinta: atacar els arbres per transmetre coneixement (Laura
Castellet – Historiadora Medievalista i Divulgadora de la Història)

•

12:30 – 13:30 Aspectes a tenir en compte a l'utilitzar les plantes amb finalitats
terapèutiques (Anna Escalé Besa – Llicenciada en Medicina (UB), especialista en
Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Medicina Naturista)

•

13:30 – 14:30 Plantes silvestres a la restauració d’alta gama. Experiències del
proveïdor i del xef Jacques Breault (Jacko) i Laura Veraguas (restaurant Iradier)

•

16:00 – 17:00 El paper de les “males herbes” en els paisatges agrícoles de l’àrea
mediterrània (Xavier Solé Senan – Universitat de Lleida)

•

17:00 – 18:00 Sobirania Alimentària a Catalunya: la salut del nostre sistema
alimentari (Ariadna Pomar León – Arran de Terra i postgrau dinamització
Agroecològica UAB)

•

18:00 – 19:00 ‘No és or tot allò que lluu’: etnobotànica i plantes nocives o
tòxiques (Airy Gras (ponent), Ugo D’Ambrosio, Teresa Garnatje, Montse Parada
i Joan Vallès – Universitat de Barcelona – Institut Botànic)

•

19:00 – 20:00 Jardins comestibles: espais bonics que posen en valor les plantes
silvestres (Gisela Mir i Mark Biffen – Phoenicurus Cardedeu)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Descripció general: si teniu ganes de descobrir com podem recuperar l’ús de les
espècies silvestres i de les varietats tradicionals en diferents àmbits i amb tot el rigor,
aquest és el vostre espai. Experts en la matèria vinguts d’arreu ens mostraran de forma
planera i a l’abast de tothom, però amb rigor, com podem utilitzar aquestes espècies i
varietats per a múltiples finalitats i en múltiples contextos, també en el nostre dia a
dia. Les xerrades van dirigides tant al públic en general com a professionals del sector
que vulguin enriquir el seu coneixement. És una oportunitat totalment única per
descobrir com, des d’òptiques diverses, la recuperació d’aquestes espècies i varietats i
dels seus usos pot esdevenir una realitat; i com aquesta recuperació comporta la
transició vers un sistema agroalimentari més sostenible. Hi haurà 8 xerrades repartides
al llarg de tot el dia. La participació és lliure.
(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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10:30 – 11:30 Són les plantes silvestres comestibles unes plantes oblidades? (Laura
Calvet Mir – ICTA-UAB i IN3-UOC)
En les últimes dècades hi ha hagut una davallada general en la recol·lecció i el consum
de plantes silvestres comestibles, no obstant alguns estudis n’han observat un
augment localitzat. Per tal de conèixer el per què d’aquestes tendències es va realitzar
una investigació a la Península Ibèrica amb una mostra de 1133 persones, la qual
conclou que tot i haver-hi una disminució clara, hi ha algunes plantes que no s’obliden
degut a la seva forta vinculació amb la cultura local. En aquesta xerrada tindrem
l’oportunitat de descobrir aquelles plantes silvestres que es mantenen amb més força
malgrat la davallada global que han patit aquestes plantes a casa nostra, i també
conèixer fins a quin punt les podem tractar de plantes oblidades.

•

A càrrec de Laura Calvet Mir és doctora en ciències ambientals. Treballa
en diversitat biocultural, agricultura urbana i rural i transicions
agroecològiques. En els seus estudis es posa en rellevància la importància de
conservar les plantes oblidades i els seus sabers associats per garantir la
conservació dels recursos genètics i la transició a un model alimentari més just.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
11:30 – 12:30 Tinta: atacar els arbres per transmetre coneixement (Laura Castellet –
Historiadora Medievalista i Divulgadora de la Història)
Com ja deveu saber, la utilització de la tinta com a mètode de comunicació i escriptura
ve de molt lluny, però sabíeu que aquesta tinta està feta amb espècies vegetals,
majoritàriament llenyoses? En aquesta xerrada us explicarem l’origen d’aquest
producte tan utilitzat històricament per escriure llibres, documents, poesies o lleis , així
com també el mètode i les plantes que s’han emprat per obtenir-ne.
•

A càrrec de Laura de Castellet. Historiadora medievalista i divulgadora de la
història. Està realitzant la tesis doctoral sobre Cultures Medievals a la
Universitat de Barcelona. Ha realitzat el buidatge de diversos fons arxivístics, en
especial els de la Seu d’Urgell. Ha estat en aquests buidatges on ha obtingut
informació sobre nombrosos detalls de la vida quotidiana de l’època Medieval.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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12:30 – 13:30 Aspectes a tenir en compte a l'utilitzar les plantes amb finalitats
terapèutiques (Anna Escalé Besa – Llicenciada en Medicina (UB), especialista en
Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Medicina Naturista)
En aquesta xerrada us donarem nocions bàsiques a tenir en compte a l'hora d'utilitzar
les plantes per a usos medicinals així com conèixer les indicacions provades d'algunes
de les plantes més conegudes al nostre territori. Intentarem respondre preguntes com:
totes les parts de les plantes són medicinals? com me les puc prendre? he de tenir en
compte la dosis? i si prenc algun medicament o bé tinc alguna patologia de base en
puc prendre?

•

A càrrec de Anna Escalé Besa, nascuda a Puig-reig (Berguedà) el 1987.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en
medicina Familiar i Comunitària i màster en Medicina Naturista per la
Universistat de Barcelona IL3 i el Col·legi de Metges de Barcelona. Coautora del
llibre Guia Terapèutica. Plantes Remeieres de l'Editorial Farell.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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13:30 – 14:30 Plantes silvestres a la restauració d’alta gama. Experiències del
proveïdor i del xef Jacques Breault (Jacko) i Laura Veraguas (restaurant Iradier)
En aquesta xerrada tindrem el plaer d’escoltar les experiències de dues persones molt
vinculades al món de les plantes silvestres, des de dues vessants diferents però alhora
estretament connectades. Us parlem d’un amant i distribuïdor de plantes silvestres, i
d’una xef molt curiosa i oberta a crear noves receptes amb elles. En aquest espai ens
explicaran com treballen conjuntament en l’àmbit de la restauració d’alta gama per fer
de les plantes silvestres, els millors plats. Així que si us atrau el món de la restauració i
les plantes silvestres, no hi podeu faltar!

•

A càrrec de:
o Jacko: Jacques Breault, (Quebec) conegut entre els restauradors com a
"Jacko", va ser pioner, a partir del 2006 a Barcelona en proporcionar
plantes silvestres i verdures especials als restaurants d’alta gama.
Practica agricultura natural i permacultura.
o Laura Veraguas, xef del restaurant Iradier, a Barcelona. Fa una proposta
gastronòmica basada en productes de km 0, de la millor qualitat
possible. Utilitza tècniques ancestrals de cocció i conservació i ho
combina també amb les més modernes. Sempre oberta i curiosa a tot el
que l’aproximi a la cuina més essencial. Elaboració minimalista on el
producte és sempre el centre d’atenció.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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16:00 – 17:00 El paper de les “males herbes” en els paisatges agrícoles de l’àrea
mediterrània (Xavier Solé Senan – Universitat de Lleida)
Us explicarem en primer lloc quin és l’estat de conservació de les comunitats de flora
arvense -males herbes- a escala global i per què hem arribat a aquesta situació.
Després ens centrarem a Catalunya i ens fixarem principalment en l’estat d’aquestes
espècies en els paisatges agrícoles de secà. També us mostrarem resultats d’estudis en
aquest camp que revelen les condicions que afavoreixen les comunitats heterogènies
observarem com això afecta a altres organismes després de veure que les males
herbes són la base de la xarxa tròfica en tant que són productors primaris. Finalment
debatrem sobre les estratègies per conservar-les, en particular analitzant alguna
experiència interessant que s’ha dut a terme en altres països de la UE.
•

A càrrec de Xavier Solé Senan: Enginyer de Forest i Doctor per la Universitat de
Lleida. S’ha centrat en l’estudi de les comunitats arvenses de secà i també en la
flora de paratges estèpics com Monegros. És membre de la Secció de Botànica
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i també participa en l’organització de cursos
adreçats a conèixer la flora i vegetació del territori.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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17:00 – 18:00 Sobirania Alimentària a Catalunya: la salut del nostre sistema
alimentari (Ariadna Pomar León – Arran de Terra i postgrau dinamització
Agroecològica UAB)
Quants pagesos i pageses hi ha a Catalunya? Quina és la situació de la dona al món rural?
Quina superfície de cultius ecològics hi ha a Catalunya? En aquesta xerrada explorarem l'estat
del sistema alimentari català, responent a aquestes i altres preguntes des de la perspectiva de
la Sobirania Alimentària. Les dades són el resultat de la recerca Arran de terra II. Indicadors de
Sobirania Alimentària a Catalunya. Més informació: http://indicadors.arrandeterra.org/
•

A càrrec d'Ariadna Pomar León, de l'associació Arran de terra i de l'equip coordinador
del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica de la UAB.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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18:00 – 19:00 ‘No és or tot allò que lluu’: etnobotànica i plantes nocives o tòxiques
(Airy Gras (ponent), Ugo D’Ambrosio, Teresa Garnatje, Montse Parada i Joan Vallès –
Universitat de Barcelona – Institut Botànic)
Els casos d’intoxicacions per bolets verinosos són ben coneguts per tothom, però no
són l’únic cas de problemes d’aquest tipus relacionats amb el món vegetal. Els últims
anys, els casos d’intoxicació per plantes tòxiques també han estat notícia. Conèixer bé
les plantes, les tòxiques i les comestibles o medicinals, sobretot les que s’hi poden
assemblar, saber-les identificar i abstenir-nos de collir allò que no coneixem amb molta
seguretat és important per a evitar-ho. L’etnobotànica, a més d’inventariar el saber
sobre plantes útils, també recull aquell coneixement tradicional, heretat de generació
en generació, sobre plantes que són considerades tòxiques (o nocives d’altra manera),
plantes similars que ens poden portar a la confusió o com utilitzar les plantes tòxiques
en dosis baixes en medicina. En aquesta ponència repassarem algunes de les plantes
nocives o tòxiques que podem trobar en el nostre territori, des del baladre (Nerium
oleander), plantat en tots els parcs i jardins, a la tora (Aconitum napellus), planta d’alta
muntanya que el darrer any ha sigut notícia per una intoxicació greu en confondre-la
amb una planta silvestre comestible. Amb això ens adonarem de la importància del
coneixement tradicional sobre la biodiversitat, no només per a fer-la servir, sinó també
per a evitar problemes de salut relacionats amb un mal ús dels seus elements.
•

A càrrec de Airy Gras (ponent), Ugo D’Ambrosio, Teresa Garnatje, Montse
Parada i Joan Vallès – Universitat de Barcelona – Institut Botànic. És llicenciada
en biologia i investigadora de la Universitat de Barcelona i de l’Institut Botànic.
Forma part del grup de recerca ETNOBIOFIC (www.etnobiofic.cat) dedicat a
l’estudi i divulgació de l’etnobotànica dels Països Catalans. Actualment està
realitzant la tesis doctoral consistent precisament en l’estudi etnobotànic de la
comarca de les Garrigues, d’on és precisament originària. Fruit de les seves
converses amb avis, i també de les seves arrels rurals a les Garrigues, és a hores
d’ara una gran experta en usos que tradicionalment s’havien donat a les
plantes silvestres; coneixent una gran quantitat d’espècies útils i amb
moltíssimes aplicacions interessants.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)
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19:00 – 20:00 Jardins comestibles: espais bonics que posen en valor les plantes
silvestres (Gisela Mir i Mark Biffen – Phoenicurus Cardedeu)
En aquesta xerrada podreu escoltar a dues persones que reivindiquen amb entusiasme
i rigor un model de jardí que sigui bonic, generador de benestar i que pugui incloure-hi
plantes que alhora que ens ofereixen bellesa, també ens proporcionin aliment. En
aquest tipus de jardí, al costat de plantes ornamentals sorprenentment comestibles,
arbres fruiters i flors, les plantes silvestres també hi poden tenir un paper molt
rellevant, sempre que sapiguem com incloure-les i gestionar-les.
•

A càrrec de Gisela Mir i Mark Biffen, creadors de Phoenicurus (www.
phoenicurus-permacultura.org, un verger i hort ubicat a Cardedeu, i una entitat
dedicada a la difusió de l'agroecologia, la permacultura, de les tècniques
pròpies de l'agricultura natural i dels “boscos d'aliments”, dels valors de la
biodiversitat i dels interessos de les plantes silvestres. Tot això mitjançant
cursos i tallers, dissenys i assessoraments, i acompanyament en horts escolars.
Utilitzen de forma combinada sota el format de “bosc comestible” més de 200
espècies de plantes pluriennals útils, ja siguin silvestres o varietats agrícoles
tradicionals.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 140 pax.
Lloc: sala annexa de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
Durada de les xerrades 45’ + 10’ de torn obert de preguntes.
Edats recomanades: de 14 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades tècniques i divulgatives)

(tornar a l’índex general de continguts)
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TALLERS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX TALLERS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir directament a la
informació corresponent)

•

Descripció general

•

10:00 – 11:00 Estampats vegetals: Taller de xilografia i estampació sobre tela
amb tinta vegetal (Roser Melero – la macarulla)

•

10:00 – 11:00 Aperitius silvestres fàcils de fer (Marisa Benavente i Pilar Herrera
– Les Champaneles)

•

11:00 – 12:00 Aprenem a fer mató amb llet de cabra i herbacol (Tija – Granja
Pitroig i Ramaderes.cat)

•

11:00 – 12:00 Sucs i xarrups silvestres (Marta Pons – Wild Food Caravan)

•

12:00 – 13:00 Cretan cooking with Catalan plants (TALLER EN ANGLÈS) (Haris
Saslis – Phd in Plant Species, Specialized in Ethnobotany. Creta – Grècia)

•

12:00 – 13:00 Encens amb plantes silvestres: els sahumeris (Samantha Cid)

•

13:00 – 14:00 Fermentats vegetals amb plantes silvestres (Carolina Zerpa Sáez i
Marta Solans Oliveros – Cuchara)

•

13:00 – 14:00 Còctels silvestres amb plantes silvestres (Pere Falces y Lorenzo
Miglietta – Marlow Cocteleria)

•

16:00 – 17:00 Jugant amb plantes: presentació del recull de jocs, instruments
musicals i manualitats explicats al llibre “Diviértete con las plantas: juegos,
plantas musicales y manualidades” (Alicia Cirujeda, investigadora del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) i Joaquín Aibar,
professor de la Universidad de Zaragoza)

•

16:00 – 17:00 La cuina de la nyàmera: diferents receptes per aprendre a cuinar
aquest tubercle (Lucia Manassi – La Caseta)

•

17:00 – 18:00 La utilització de l’ortiga en l’elaboració de patés vegetals (Àngela
Puigrrodón)
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•

17:00 – 18:00 Descobreix 10 plantes silvestres interessants per tenir a l'hort o
jardí (Gisela Mir i Mark Biffen – Phoenicurus Cardedeu)

•

18:00 – 19:00 Fem tinta de manuscrit amb pigments vegetals (Laura Castellet –
Historiadora Medievalista i Divulgadora de la Història)

•

18:00 – 19:30 Crackers de varietats antigues amb fulles i flors silvestres (Glòria
Llenas i Natacha Filipi – L’Aresta)

•

19:00 – 20:00 Tast d'herbes silvestres comestibles i maridatge amb vins de
l’Anoia (Astrid van Ginkel – Fitomón)

•

19:00 – 20:00 Elaboració de coques de recapte amb varietats tradicionals i
plantes silvestres (Josep Robert – Cocatast)

Descripció general: Moltes vegades ens oblidem d’allò que ens expliquen, però
difícilment ens oblidem d’allò que fem amb les pròpies mans. Per això us oferim seteze
tallers per tal que, a més de mirar i escoltar, pugueu fer. I si, són tallers on les plantes
silvestres i les varietats tradicionals oblidades seran les protagonistes, per comprovar i
experimentar de primera mà com podem utilitzar aquestes espècies per diferents
finalitats. Per exemple, us atreviu a fer paté d’ortiga, tinta vegetal, o crackers de
varietats antigues i plantes silvestres? Aquests tallers i molts més són els que trobareu
a la Jornada. Estigueu atents i preneu nota, que aquesta és una de les millors eines per
tal que pugueu emprar aquestes espècies oblidades en el vostre dia a dia. Places
limitades, cal inscripció prèvia.
(Tornar a l’índex de Tallers)
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10:00 – 11:00 Estampats vegetals: Taller de xilografia i estampació sobre tela amb
tinta vegetal (Roser Melero Vilella – la macarulla). 6,50 €, 20 pax.
Taller de xilografia sobre tela amb tinta vegetal. En aquest taller cada participant
gravarà una planxa de fusta amb el motiu que més li agradi i l'estamparà sobre una
tela de cotó, fent servir tinta de macarulla, tot aprenent com s’obté aquest sorprenent
interessant pigment vegetal. L’estampació es realitzarà sobre una tela de 40x40 cm en
loneta, 100% cotó de Cotó Roig (coto de proximitat i totalment sostenible) per tal que
després a casa la pugueu convertir en un mocador, una bosseta o bé una decoració de
paret. Per als més petits hi haurà algunes planxes ja gravades.
•

A càrrec de Roser Melero Vilella, enginyera agrònoma de formació (2000) i
també tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en art tèxtil (2016).
Complementà la formació agronòmica amb cursos de sistemes d’informació
geogràfica, estadística i conservació de flora amenaçada. En l’àmbit artístic, des
del 2006 ha assistit a diversos cursos sobre estampació artesanal, cal·ligrafia,
tractament de la llana i també de tintat natural. Professionalment ha estat
lligada al món de la recerca agrícola i forestal durant gairebé quinze anys,
principalment al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Ha treballat
amb una gran diversitat d’espècies, des de les típicament mediterrànies, com el
romaní, el timó i la sàlvia espanyola, a espècies d’alta muntanya, com l’àrnica i
la gençana groga. En l’àmbit artístic i dels tints naturals, ha impartit diversos
cursos de tintat vegetal a l’Escola Agrària d’Olius, ha col·laborat amb
l’Associació Obrador Xisqueta en la realització de l’estudi “Bases per a la
producció de plantes tintòries a la Vall d’Àssua”, ha participat en dos projectes
de recerca sobre l’avaluació del cultiu i potencial tintori de diferents espècies
vegetals, ha realitzat diverses obres artístiques pròpies, de petit i gran format
(2013- 2017), i he participat en algunes exposicions col·lectives (2013 i 2015) i
individuals (2016). A finals de l’any 2016 va engegar el seu propi projecte, la
macarulla, un estudi tèxtil on integrar de forma palpable artesania, art i natura.
A través dels tints naturals, creo peces úniques i petites sèries limitades de
diferents complements tèxtils i objectes decoratius, sempre senzills i
atemporals, per contribuir a recuperar i donar valor a espècies vegetals del
nostre entorn, silvestres o cultivades, que han quedat en l'oblit i que poden ser
un recurs interessant en les economies locals. Per més informació, es pot
contactar amb la Roser a través del correu info@lamacarulla.com, del telèfon
654 09 58 48, o bé consultant la web www.lamacarulla.com

DADES D’INTERÈS
•

Cal inscripció prèvia (20 places)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
•

•
•
•

Cost: 6,50 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
10:00 – 11:00 Aperitius silvestres fàcils de fer (Marisa Benavente i Pilar Herrera – Les
Champaneles). 6,00 €, 20 pax.
Les Champaneles sisters ens faran una passejada virtual per la flora silvestre
comestible, tot explorant les possibilitats de les diferents parts de les plantes, en
diferents èpoques de l'any, i elaboraran in situ algunes propostes senzilles, saludables i
saboroses amb plantes del moment. Parlant clar, en aquest taller aprendreu a elaborar
(i evidentment tastareu) tot tipus d’aperitius silvestres, bons, senzills i innovadors, per
tal que els pugueu fer a casa i deixar els convidats embadalits.
•

A càrrec de Marisa Benavente i Pilar Herrera. Apassionades que fa molts anys
que recorren els camins recol·lectant les herbes silvestres i experimentant amb
elles. Amb tota la informació i l’experiència que han acumulat al llarg del temps
han escrit el llibre “La Gastronomia dels camins. Més de cent receptes de cuina
fetes amb plantes boscanes”, que ha rebut el premi internacional Gourmand al
millor llibre de cuina en català del 2017. No us perdeu aquest interessant i
divertit taller.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 6 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
11:00 – 12:00 Aprenem a fer mató amb llet de cabra i herbacol (Tija – Granja Pitroig i
Ramaderes.cat). 6,00 €, 20 pax.
En aquest taller aprendrem a fer, i farem, mató a partir de llet de cabra fresca i
herbacol. El mató, igual que els formatges, s’obté fruit d’una reacció química que es
produeix a la llet quan se li afegeix una substància que “la talla” i fa que qualli,
obtenint en primer terme el brossat o mató i que seguint el procediment adequat
donaria lloc al formatge. La substància emprada per fer quallar la llet s’anomena quall,
i a la zona de la Catalunya central, com en molts altres indrets aquest quall era la flor
de l’herbacol (Cynara cadrunculus), una espècie semblant a la carxofera. Actualment
són molt pocs els matons i formatges que empren l’herbacol com a quall, si bé els
estudis científics indiquen que és el tipus de quall que dona lloc a un producte amb
millors qualitats organolèptiques. Considereu-vos per tant afortunats de poder
participar en aquest taller on descobrireu com fer mató a partir d’herbacol, quelcom
únic i deliciós.
•

A càrrec de Tija, pastora de cabres de la granja Pit-Roig. És una granja petita de
60 cabres florides lleteres que surten a pasturar cada dia, situada a Sant Pau de
la Guàrdia, als peus de Montserrat i dins el municipi del Bruc. A les xarxes
socials la trobareu com a @tija.wige. Forma part del grup Ramaderes.cat, un
col·lectiu de dones ramaderes que s’ha unit per reivindicar el paper de la dona
en el món rural @ramaderes.cat

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
11:00 – 12:00 Sucs i xarrups silvestres (Marta Pons – Wild Food Caravan). 9,00 €, 20
pax.
En aquest taller descobrirem com fer begudes silvestres amb plantes auto-cultivades i
auto-recol·lectades en un petit jardí-hort. Com fer un rebost viu i verd, ple de nutrients
i bona energia. Veurem quines de les plantes silvestres que podem trobar de forma
més comú són aptes per incorporar-les als nostres sucs i quines són les combinacions
òptimes de cada temporada. Trucs pràctics i receptes fruit de l'experiència individual i
en família, no us ho perdeu.
•

A càrrec de Marta Pons, impulsora del projecte Wild Food Caravan
(www.wildfoodcaravan.com). És un projecte sobre rodes que reclama una
alimentació saludable, conscient i transformadora. La nostra cuina és crua,
vegana i ecològica: plantes, fruites i llavors processades curosament per gaudir
d'una experiència deliciosa i nodridora. Lliure d'animals, lliure de gluten, lliure
de làctics i lliure de sucres refinats. Oferim un producte únic i artesanal amb
matèries primeres d'origen vegetal 100%, ecològic, i amb criteris de temporada
i proximitat.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 9,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
12:00 – 13:00 Cretan cooking with Catalan plants (TALLER EN ANGLÈS) (Haris Saslis –
PhD in Plant Species, Specialized in Ethnobotany. Creta – Grècia). 6,00 €, 20 pax.
Cretan cuisine is renowned as delicious and healthy across the world and wild edible
plants are a big part of Cretan cuisine. Some of these plants can be found locally in
Catalunya. In this workshop, we will do some light Cretan cooking with wild edible
plants collected locally from Catalunya.
-- TRADUCCIÓ –
La cuina de creta té fama de deliciosa i saludable arreu del món, i les plantes silvestres
en són grans protagonistes. Algunes plantes que s’empren per a cuinar a Creta també
es poden trobar a Catalunya, ja que compartim el clima. En aquest taller farem
receptes senzilles de Creta amb plantes silvestres collides a Catalunya.
•

By Haris Saslis: Haris was born on Crete, where he spent the first 18 years of his
life roaming in nature and foraging with his family. After studying biology,
receiving a PhD in Plant Sciences and working for several years as a researcher,
he decided it was time to return to roaming in nature on Crete, where he now
teaches people about the outstanding biodiversity of Crete and its wild food
resources through his company, Forage Crete (www.foragecrete.com). Haris is
also a member of the Association of Foragers and a fellow of the Linnean
Society of London.

-- TRADUCCIÓ –
• A càrrec d’en Haris Saslis: en Haris ha nascut a Creta i hi ha viscut fins els 18
anys, envoltat de natura i alimentant-se de les tradicions familiars. Després
d’estudiar Biologia, realitzar el doctorat en botànica i treballar durant uns anys
fent recerca, va decidir que era hora de tornar a envoltar-se de la natura del
seu país, on ara treballa ensenyant a la gent la sorprenent biodiversitat de
Creta i els recursos d’alimentació silvestre des de la seva petita empresa Forage
Crete (www.foragecrete.com). En Haris és membre de l’Association of Foragers
i soci de la Linnean Society of London.
DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (20 places)
• Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
• Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
• Edats recomanades: de 18 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
12:00 – 13:00 Encens amb plantes silvestres: els sahumeris (Samantha Cid). 8,00 €, 20
pax.
En aquest taller aprendrem a fer-nos els nostre propi encens natural, a partir de
plantes silvestres que tenim molt a prop i que podem reconèixer fàcilment si un dia
anem a fer una excursió pel nostre entorn. Aprofitarem també per a conèixer diferents
usos i propietats de les espècies emprades, i com les podem emparar en funció dels
nostres símptomes.
•

A càrrec de Samantha Cid. La Samantha és una enamorada de la natura des de
ben petita. De forma autodidacta ha anat investigant i experimentant el món
vegetal, i ha desenvolupat una passió per les plantes medicinals i silvestres,
aprenent tècniques per a guarir-se i nodrir-se tot aprofitant les meravelles que
ofereix la Terra.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 8,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
13:00 – 14:00 Fermentats vegetals amb plantes silvestres (Carolina Zerpa Sáez i
Marta Solans Oliveros – Cuchara). 6,00 €, 20pax.
La fermentació és una tècnica ancestral per conservar els aliments i fer-los més
saborosos, nutritius i digestius. A aquest taller aprendrem a fer xucrut amb verdura de
temporada i hi afegirem plantes boscanes. En acabat us podreu endur el resultat a casa
per seguir-ne l'evolució (cal portar un pot de vidre). També ampliarem la panoràmica
fermentadora explicant (i tastant!) pesto i vinagre d'aprofitament, tots dos amb
espècies silvestres.
•

A càrrec de Carolina Zerpa Sáez i Marta Solans Oliveros, impulsores de
Cuchara. És una iniciativa que proposa l’alimentació com a motor
d'emancipació. Apostem per generar i compartir eines que ens permetin
adoptar un rol actiu en els processos relatius a l’alimentació, des de com es
produeix un aliment fins a quan el posem a taula. Proposem experiències
d’aprenentatge profundes mitjançant formes no convencionals de compartir
coneixement entorn a l’alimentació com a eina d’emancipació.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Cal portar un pot de vidre
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
13:00 – 14:00 Còctels silvestres amb plantes silvestres (Pere Falces y Lorenzo
Miglietta – Marlow Cocteleria). 9,00 €, 20 pax.
En aquest taller es realitzaran 4 còctels diferents que combinen les plantes silvestres
amb altres ingredients espirituosos que podem trobar amb facilitat, donant com a
resultat còctels de baixa graduació alcohòlica i gustos sorprenents. L’objectiu és
mostrar el procediment i les tècniques sobre com poder elaborar a casa aquests
còctels per tal de poder realitzar una cocteleria diferent, atractiva i de proximitat, i
veure com les plantes silvestres poden donar-hi molt de joc. Veurem com les plantes
silvestres es poden incorporar als còctels mitjançant diferents tècniques, des
d’infusions a fermentats. Es degustaran els 4 còctels elaborats.
•

A càrrec de Pere Falces y Lorenzo Miglietta, impulsors de Marlow Cocteleeria
(Barcelona), una cocteleria ubicada al cor de Barcelona que després de 39 anys
d’activitat a l’històric Gimlet del Carrer Rec va tancar les portes i de la qual
nosaltres ens hem encarregat de recollir-ne el coneixement acumulat i
actualitzar-la. Actualment treballen només amb producte de proximitat, tant en
referència a les fruites, verdures i plantes silvestres, com en relació als
destil·lats, treballant per posar en valor el món dels còctels tot emprant
productes de qualitat i proximitat. En aquest sentit incorporen ja una dotzena
d’espècies silvestres a la seva carta de còctels, algunes de les quals ens les
explicaran en aquest taller.

.
DADES D’INTERÈS
•
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Durada: a diferència de la resta de tallers, aquest té una durada més llarga,
d’una hora i mitja.
Cost: 9,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 18 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
16:00 – 17:00 Jugant amb plantes: presentació del recull de jocs, instruments
musicals i manualitats explicats al llibre “Diviértete con las plantas: juegos, plantas
musicales y manualidades” (Alicia Cirujeda, investigadora del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) i Joaquín Aibar, professor de la
Universidad de Zaragoza). 5,00€, 20 pax.
En aquest taller farem una demostració d’un grapat de jocs, plantes que fem sonar i
manualitats que han estan recollits de la cultura popular i explicats al llibre. Us
presentarem multitud d’activitats que es poden fer amb nens o bé durant una
passejada però també a l’escola, l’esplai o a les colònies i que ajuden al coneixement
de les plantes per part dels nens, els quals després de jugar amb elles les reconeixeran
allà on vagin! És un taller dirigit a adults que vulguin aprendre com fer servir les
plantes com a recurs lúdic per als més menuts. Si desitgeu realitzar el taller amb els
vostres fills/es us recomanem que consulteu a l’apartat de Tallers Familiars.
Més informació sobre el llibre: https://sites.cita-aragon.es/divierteteconlasplantas/
•

A càrrec d’Alicia Cirujeda, investigadora del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) i Joaquín Aibar, professor de la
Universidad de Zaragoza, autors del llibre “Diviértete con las plantas: juegos,
plantas musicales y manualidades”

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 16 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
16:00 – 17:00 La cuina de la nyàmera: diferents receptes per aprendre a cuinar
aquest tubercle (Lucia Manassi – La Caseta) 6,00 €, 20 pax.
Coneixeu aquest peculiar tubercle? Té un gust molt especial que en certa manera
recorda a la carxofa i propietats prebiòtiques gràcies al contingut en inulina. En aquest
taller aprendrem tres formes de cuinar les nyàmeres. Primer de tot, amanides i en cru.
Després en farem una crema, i finalment farem nyàmeres amb xampinyons. D’aquesta
manera rescatarem de l’oblit aquest tubercle tant oblidat i que tanmateix fins fa
poques dècades estava present a tots els horts i cuines del país.
•

La Lucia és italiana i viu a Catalunya desde fa quasi 30 anys. Sempre s’han
dedicat a l'horticultura juntament amb la seva parella, començant amb un petit
hort familiar. De mica en mica van adquirir coneixements, van estudiar i
experimentar el cultiu ecològic i biodinàmic i ara és la seva passió. Intenten
recuperar varietats antigues i gairebé desaparegudes, sobretot de tomàquets, o
varietats originàries d'altres països (Sudamerica, Marroc, etc.). Els agrada
plantar flors, perquè la seva bellesa sempre anima i per ajudar a la polinització;
no falten mai al seu hort. Elaboren conserves, recol·lecten herbes aromàtiques i
medicinals i elaboren sabons artesans. Per ells, una activitat molt important és
la recol·lecció i conservació de les llavors de totes les nostres plantes, per fer
planters a la primavera i per oferir-los o intercanviar-los en fires o amb
particulars.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
17:00 – 18:00 La utilització de l’ortiga en l’elaboració de patés vegetals (Àngela
Puigrrodón). 7,00 €, 20 pax.
Us descobrirem diferents maneres de preparar patés vegetals en base a ortiga així com
les seves propietats. Elaborarem i degustarem diferents propostes veganes,
ecològiques i plenes de nutrients per al teu dia a dia. Un festí de ferro, clorofil·la i
vitamines, us hi animeu?
Les receptes us les endureu a casa perquè les pugueu preparar i compartir, així de fàcil.
•

A càrrec d’Àngela Puigrrodón, divulgadora dels beneficis de l’ortiga en el seu ús
alimentari i culinari i impulsora de la seva recuperació i transformació des d’una
finca agrícola a l’Alt Maresme .

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 7,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
17:00 – 18:00 Descobreix 10 plantes silvestres interessants per tenir a l'hort o jardí
(Gisela Mir i Mark Biffen – Phoenicurus Cardedeu). 5,00 €, 20 pax.
Borraina, ortiga, pixallits... Quines són les plantes silvestres comestibles que més
habitualment trobarem als nostres horts i jardins? Com reconèixer-les? Quines parts
comestibles té cadascuna? Com i quan collir-les i com elaborar-les? Coneguem amb
detall algunes de les espècies més interessants per incorporar als nostres terrenys i als
nostres plats. En aquest taller s’aprendrà a identificar les diferents espècies, les parts
que se’n poden emprar i com cal fer-ho, però no es realitzaran receptes o preparacions
amb les plantes sinó que es donaran les eines perquè després cadascú pugui fer-ho
lliurement a casa seva.
•

A càrrec de Gisela Mir i Mark Biffen, creadors de Phoenicurus (www.
phoenicurus-permacultura.org, un verger i hort ubicat a Cardedeu, i una entitat
dedicada a la difusió de l'agroecologia, la permacultura, de les tècniques
pròpies de l'agricultura natural i dels “boscos d'aliments”, dels valors de la
biodiversitat i dels interessos de les plantes silvestres. Tot això mitjançant
cursos i tallers, dissenys i assessoraments, i acompanyament en horts escolars.
Utilitzen de forma combinada sota el format de “bosc comestible” més de 200
espècies de plantes pluriennals útils, ja siguin silvestres o varietats agrícoles
tradicionals.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)
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18:00 – 19:00 Fem tinta de manuscrit amb pigments vegetals (Laura Castellet –
Historiadora Medievalista i Divulgadora de la Història). 6,00 €, 20 pax.
Se us ha esborrat la tinta dels correus o de la comptabilitat de fa uns anys? Teniu un
tiquet de compra que ha quedat completament en blanc? Doncs deu ser que la tinta
era de mala qualitat ja que la tinta històrica encara aguanta, i mira que fa segles i
segles que es va fer servir! En aquest taller en donarem a conèixer receptes antigues
per elaborar tinta, sempre a partir de productes dels arbres, i elaborarem una de les
tintes. Tothom qui dugui un petit pot se’n podrà endur a casa per tal de fer-la servir, i
segur que passen els anys i no s’esborra.
•

A càrrec de Laura de Castellet. Historiadora medievalista i divulgadora de la
història. Està realitzant la tesis doctoral sobre Cultures Medievals a la
Universitat de Barcelona. Ha realitzat el buidatge de diversos fons arxivístics, en
especial els de la Seu d’Urgell. Ha estat en aquests buidatges on ha obtingut
informació sobre nombrosos detalls de la vida quotidiana de l’època Medieval,
com ara els usos que es donaven a diverses espècies vegetals. També es dedica
a la il·lustració vegetal.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 6,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Cal portar un petit pot per endur-se la tinta.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)
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18:00 – 19:30 Crackers de varietats antigues amb fulles i flors silvestres (Glòria Llenas
i Natacha Filipi – L’Aresta). 9,00€, 20 pax.
En aquest taller aprendrem a elaborar (i per tant elaborarem i tastarem) crackers
salats, silvestres i deliciosos. Farem servir varietats tradicionals de cereals, i fulles i
pètals de plantes espontànies. Parlarem de les característiques d’aquestes farines de
varietats antigues de cereals, de les seves propietats, i de com tractar-les en
pastisseria. Alhora, hi incorporarem diverses espècies silvestres, de les quals
n’aprendrem les propietats i la forma d’emprar-les en el dia a dia. El resultat, uns
crackers deliciosos i altament saludables, que de ben segur no us deixaran indiferents.
Un nou concepte de pastisseria és possible, i les varietats tradicionals i plantes
silvestres tenen molt a dir-hi, ho descobriràs en aquest taller, no en tinguis cap mena
de dubte!
•

A càrrec de Gloria LLenas i Natacha Filipi, membres de l’Aresta Cooperativa
(arestacooperativa.com), un projecte agroecològic, cooperatiu i autogestionari
que té com a objectiu promoure l’agroecologia, la sobirania alimentaria, la
cooperació social i un món rural viu. Elaboren pans amb ingredients ecològics,
llevat mare natural i forn de llenya. Treballen cooperant amb altres projectes i
pageses properes. Potencien la recuperació de farines locals, mòltes en molí de
pedra, de cereals de varietats antigues, locals i tradicionals. També elaboren
altres productes de fleca, com coques, panadons, magdalenes, carquinyolis,
galetes o pastissets. Alhora realitzen activitats i tallers a escoles, instituts i
altres centres formatius per donar a conèixer i experimentar, mitjançant
dinàmiques participatives, l’agroecologia, el cooperativisme i l’autogestió.
Desenvolupen també projectes de recerca en els mateixos àmbits per tal de
recollir i difondre experiències i aprenentatges col·lectius i contribuir al
desenvolupament de pràctiques crítiques i transformadores.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 9,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Cal dur un pot o recipient hermètic d’1 litre per endur-se el vi de nous elaborat
Edats recomanades: de 18 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
19:00 – 20:00 Tast d'herbes silvestres comestibles i maridatge amb vins de l’Anoia
(Astrid van Ginkel – Fitomón). 9,00 €, 20 pax.
Benvinguts a una experiència molt especial dissenyada per descobrir les alegries que
poblen les vores dels camins, i dos vins, un Sumoll Negre 2017 i un Sumoll Blanc 2018,
dels viticultors del Col·lectiu Sumollant, de l’Associació de Petits Viticultors de la Conca
d’Òdena.
Esperem que us permeti reconèixer un món de noves possibilitats que donin
personalitat, gust i color a la vostra cuina, i us portin cap a una autèntic descobriment
dels veritables sabors del Territori i Terrer local.
Es faran servir especies recollides i cultivades a Fitomón (Argençola) i vins de la Conca
d’Odena, per fer-vos un viatge de sensacions gustatives que enriquirà les vostres
habilitats culinàries.
Tast de 5 plantes silvestres a cegues i 5 plantes que s’afegiran al maridatge amb dos
vins locals, un blanc i un negre. Distribuirem una llista de les herbes i flors que es
tastaran.
•

A càrrec d’Astrid van Ginkel. Llicenciada en Farmàcia, ha estudiat també un
màster en Biologia i treballa com a consultora i divulgadora dels usos de les
plantes. És responsable de Fitomón, consultoria que ofereix assessorament per
al desenvolupament de productes naturals amb espècies vegetals alimentàries,
medicinals i cosmètiques (www.fitomon.com). Ha participat en múltiples
projectes, tant a Catalunya com a l’estranger, per a la promoció i divulgació de
les plantes silvestres i els seus usos, esdevenint un referent en la divulgació dels
usos tradicionals de la vegetació.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 9,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 18 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)
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19:00 – 20:00 Elaboració de coques de recapte amb varietats tradicionals i plantes
silvestres (Josep Robert – Cocatast). 5,00 €, 20 pax.
“Som un país privilegiat pel que fa a les coques, n'hi ha de totes classes: de verdures,
de carn, de peix, amb totes les combinacions possibles. N'hi ha de tapades i
destapades, de més grosses i de més petites, de farina de blat o de dacsa, de pasta de
pa o de panoli...” Les millors coques catalanes - Vicent Marqués.
Aprendrem a fer dues coques tradicionals: la coca de ceba (Tarragona) i la de verdura
(Mallorca) a les quals incorporarem diferents espècies silvestres. Parlarem d'aquest
immens patrimoni que és ben viu i alhora desconegut fora dels seus àmbits i tastarem
més de 10 varietats de coques, algunes amb varietats tradicionals i d’altres amb
espècies silvestres.
•

A càrrec de Josep Robert Sabaté, cuiner i ànima de Cocatast, empresa
especialitzada en coques salades i dolces d'arreu del país. Apassionat per la
gastronomia d’arreu de les terres catalanes tracta de posar en valor les
diferents receptes tradicionals que han arribat fins als nostres dies.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•

Cal inscripció prèvia (20 places)
Cost: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al taller. No cal
que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Tallers)

(Tornar a l’índex general de continguts)
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TALLERS FAMILIARS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX TALLERS FAMILIARS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)

•

Descripció general

•

11:00 – 12:00 Juguem, xisclem i fem manualitats amb plantes (Alicia Cirujeda,
investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) i Joaquín Aibar, professor de la Universidad de Zaragoza)

•

12:00 – 13:00 i 13:00 – 14:00 Impressions de la natura: fem fotografies solars
de plantes silvestres (Eduard Pagès)

•

16:00 – 17:00 Tenyim samarretes amb pigments vegetals que tenim molt a
l’abast (Francho Duque)

•

17:00 – 18:00 i 18:00 – 19:00 Aprenem a pintar amb pigments silvestres (Pau
Caelles)

Descripció general: efectivament, es tracta de tallers per fer en família, entenent
evidentment família en el sentit més ampli i obert possible. L’objectiu és que adults i
infants comparteixin aquests tallers en els quals els protagonistes seran els infants
però en que els adults sereu imprescindibles per al seu bon desenvolupament. Per
aquest motiu cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants. El joc, la
descoberta, la creativitat són alguns dels elements que es treballaran en aquests
tallers, bo i esperant que esdevinguin una eina lúdica i d’aprenentatge con contribueixi
a explorar usos de les plantes fins ara desconeguts, tant pels adults com pels infants.
Jugueu i gaudiu plegats, estem segurs que els tallers no us deixaran indiferents.

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant
4ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
11:00 – 12:00 Juguem, xisclem i fem manualitats amb plantes (Alicia Cirujeda,
investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) i Joaquín Aibar, professor de la Universidad de Zaragoza).
En aquest taller us ho podreu passar d’allò més bé realitzant diferents activitats
utilitzant plantes que podem trobar amb molta facilitat a prop de casa. La majoria són
manualitats i jocs que ens ha explicat gent gran que jugava amb plantes durant la seva
infància. Entre d’altres farem vaixells de jonc i de fulles de canya, corones de flors,
jugarem amb l’espiga de margall bord, si hi ha roselles, farem nines amb les flors i
jugarem a endevinar el color de les ponzelles. També jugarem a tenir punteria
utilitzant diferents plantes i estris. Després de jugar amb les plantes les reconeixereu
allà on aneu! Els talleristes han recopilat 107 d’aquest jocs en un llibre i en aquest
taller en podreu veure una mostra.
Més informació: https://sites.citaaragon.es/divierteteconlasplantas/
•

A càrrec d’Alicia Cirujeda, investigadora del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) i Joaquín Aibar, professor de la
Universidad de Zaragoza

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places: 15 adults més els infants corresponents)
Cost per adult: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la
inscripció. Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al
taller. No cal que passeu pel punt d’informació.
Cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants. Els infants no poden
assistir sols a l’activitat.
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades infants: de 6 a 14 anys

(Tornar a l’índex de Tallers Familiars)
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12:00 – 13:00 i 13:00 – 14:00 Impressions de la natura: fem fotografies solars de
plantes silvestres (Eduard Pagès).
Cianotípia i impressió sobre paper japonès (washi).
En aquest taller podreu practicar el procediment fotogràfic de la cianotípia, tècnica
popularitzada per la botànica britànica Anna Athkins a mitjans del segle XIX.
Utilitzarem la llum del sol i diverses plantes per crear fotografies d'un característic blau
de Prússia.
També tindrem l'oportunitat d'experimentar la impressió sobre paper japonès (washi),
en aquest cas utilitzarem la tinta xinesa i les nostres mans per a obtenir impressions de
vegetals.
•

A càrrec de Eduard Pagès Rabal (1987) va iniciar-se en la impressió natural amb
el Gyotaku (tècnica japonesa d'impressió de peixos) que va aprendre de la
mà de la seva mare Victoria Rabal artista i mestra paperera. La seva recerca
posterior inclou també la cianotípia per retratar subjectes del món vegetal i
freqüents incursions en l'art del paper fet a mà.
Ha col·laborat amb institucions com el Museu Molí Paperer de Capellades, la
Fundació Alícia i l'associació internacional Slow Food i ha impartit tallers en
diverses ciutats de Catalunya, Itàlia i Escòcia.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places per torn: 12 adults més els infants corresponents)
Cost per adult: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la
inscripció. Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al
taller. No cal que passeu pel punt d’informació.
Cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants. Els infants no poden
assistir sols a l’activitat.
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades infants: de 6 a 14 anys

(Tornar a l’índex de Tallers Familiars)
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16:00 – 17:00 Tenyim samarretes amb pigments vegetals que tenim molt a l’abast
(Francho Duque).
Sabíeu que amb la pell de la ceba es poden tenyir samarretes de cotó i aconseguir uns
dissenys d’allò més innovadors? En aquest taller, aprendreu a donar-li un altre ús ben
diferent a les cebes que el que li donàveu fins ara! Us explicarem com amb aquest
bulb, cordes i pocs elements més podem obtenir tints vegetals i dissenyar les nostres
pròpies samarretes. S'explicarà el procés de tenyit: l'ús de mordents, plantes que
desprenen molt tint, etc., i també parlarem d’altres tallers que podem fer a casa
utilitzant tints vegetals.
•

A càrrec de Francho Duque Arto, Enginyer Tècnic Agrícola per la Universidad
de Zaragoza i Màster en Agroecologia per la Universitat de Barcelona. Voluntari
actiu de l’ONG CERAI i de la Red de Semillas de Aragón. Professor de FP
(operacions Agràries), com a professor de diversificació curricular en el
programa PPPSE, a l’IES Pablo Serrano de Andorra (TERUEL). Gran apasionat de
la biodiversitat silvestre i en concret en l’ús local de plantes arvenses, on ha
realitzat diferents tallers i investigacions bibliogràfiques al Baix Aragó i a la
comarca d’Andorra, s’ha centrat en l’ús de les plantes tintòries, i més en
concret, en la Isatis tinctoria, o “añil de Aragón”d’Aragó.

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (places: 15 adults més els infants corresponents)
• Cost per adult: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la
inscripció. Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al
taller. No cal que passeu pel punt d’informació.
• Cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants. Els infants no poden
assistir sols a l’activitat.
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
• Edats recomanades infants: de 6 a 14 anys

(Tornar a l’índex de Tallers Familiars)
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17:00 – 18:00 i 18:00 – 19:00 Aprenem a pintar amb pigments silvestres (Pau Caelles).
Preu per adult: 5,00 € (cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants)
Us presentem un taller on podreu aprendre la multitud d’utilitats que poden tenir els
pigments silvestres. Tal i com ja van descobrir els nostres ancestres, es poden emprar
per decorar tot tipus d’objectes, com ara, bosses de mà, punts de llibre, clauers i
moltes coses més.
No t’ho perdis, i aprèn a personalitzar de la manera més natural possible tot allò que
vulguis!
•

A càrrec d’en Pau Caelles, un jove Igualadí apassionat de la botànica i amant
de la muntanya. Actualment cursa els estudis de batxillerat i està involucrat en
un grup escolta, en un esplai, on és monitor, i en altres entitats culturals de la
ciutat. Compromès amb el medi ambient i amb la ciutat té l'horticultura com a
passatemps.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places per torn: 15 adults més els infants corresponents)
Cost per adult: 5,00 €. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la
inscripció. Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament al
taller. No cal que passeu pel punt d’informació.
Cada adult pot anar acompanyat d’un màxim de 2 infants. Els infants no poden
assistir sols a l’activitat.
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Els tallers començaran amb màxima puntualitat. Es recomana ser-hi uns minuts
abans de l’hora d’inici.
Edats recomanades infants: de 6 a 14 anys

(Tornar a l’índex de Tallers Familiars)
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FIRA DE PRODUCTES SILVESTRES I VARIETATS TRADICIONALS
OBLIDADES (tornar a l’índex general de continguts)
(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?
DADES D’INTERÈS
•
•

Participació lliure, de 9:30 a 21:00
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

(tornar a l’índex general de continguts)
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ETNOBOTÀNICA EN DIRECTE

(tornar a l’índex general de continguts)

ÍNDEX ETNOBOTÀNICA EN DIRECTE (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)
•

Descripció general

•

10:30 – 11:00 Com introduïr les silvestres comestibles als menús escolars i a
casa (Oriol Càlix)

•

11:00 – 11:45 Les plantes de sempre a la taula d’avui (Ada Parellada –
Semproniana)

•

11:45 - 12:30 Les espècies d’ambients marins, com conèixer-les i incorporar-les
a la cuina (Kristian Lutaud i Demore - Sus Labores)

•

12:30 – 13:15 La despensa silvestre de Yelel. Cañas: de un juego de niños a una
cocina creativa (Yelel Cañas - Kiaora Gastronomia)

•

13:15 – 13:45 La tortilla de tuca (Bryonia dioica), como una especie puede ser a
la vez un manjar y altamente toxica. (Francho Duque)

•

13:45 – 14:30 Wild edible plants of Crete: does this ring a bell? / Plantes
silvestres comestibles de Creta: et sonen? (Haris Saslis – PhD in Plant Species,
Specialized in Ethnobotany. Creta – Grècia)

•

16:00 – 16:20 Papas con paico y huacatay (dos plantas de origen americano
olvidadas en Cataluña). (Roxana Aliaga Almedo - Biologa i coautora del llibre
“La Cocina en las comunidades campesinas del Perú”)

•

16:20 - 16:45 El cacao: del fruto a la tableta. (Roxana Aliaga Almedo - Biologa i
coautora del llibre “La Cocina en las comunidades campesinas del Perú”)

•

16:45 – 17:30 Plantes silvestres comestibles o Quelites: el secret recuperat de
la cultura mexicana. demostració i tast de l’Alegria i el Quintonil (Ariadna
Argemí Romañach)

•

17:30 – 18:00 Construcció de quadres de bicicleta amb bambú i cànem. (Marc
Claramunt i Francesc Torelló i Jordi Bacardit)

•

18:00 – 18:30 La venda de plantes silvestres als mercats (Maria Riera)
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•

18:30 – 19:00 La Farmaciola de la Iaia Maria (Maria Urgell)

•

19:00 - 19:30 Com les espècies aquàtiques poden ser útils tant pel tractament
d’aigües com també per menjar (Viver tres turons)

•

19:30 – 20:15 Divulgación científico-culinaria desde una visión artística: El
herbario comestible. Un viatge artistic i gastronomic a través dels diferents
grups vegetals, tot demostrant com emprar-los a la cuina i en l'art (Kike
Gallardo – Biòleg especialitzat en alimentació i cuina i Daniel Bustillo - Biòleg i
artista)

Descripció general: Un espai viu, dinàmic, divers, multicultural, reflex de l’etnobotànica
d’ahir, d’avui i de demà. Els coneixements tradicionals han sobreviscut fins als nostres
dies gràcies a la transmissió de generació en generació. Alhora, els contactes entre
cultures han enriquit i fet evolucionar enormement aquest coneixements tradicionals. I
no menys important, que els coneixements tradicionals es segueixin enriquint,
transmetent i utilitzant és la base per tal que la relació entre les persones i les plantes
que ens envolten segueixi vivia. En aquest espai ens proposem el repte de combinar
aquests tres eixos: transmissió directa de coneixements tradicionals, enriquiment dels
coneixements tradicionals gràcies als intercanvis culturals, i adaptació i us d’aquests
coneixements tradicionals d’acord al context socioeconòmic actual.
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10:30 – 11:00 Com introduir les silvestres comestibles als menús escolars i a casa
(Oriol Càlix)
En aquest espai podreu escoltar l’experiència d’aquest gran cuiner igualadí , en la
introducció de plantes silvestres als menús escolars, i també a casa. L’Oriol ja fa un
temps que decidí que els infants i professors/es de l’escola de la qual ell n’és el cuiner,
havien de tenir l’oportunitat de veure complementada la seva dieta diària amb aquests
elements vegetals que podem trobar ben a prop de casa, i que massa sovint ignorem.
Us explicarà com li va venir la idea de fer aquest canvi en la manera de preparar el
menú escolar, i com s’ho fa en el seu dia a dia per preparar-los perquè quedin
deliciosos, tal i com afirma més d’un testimoni.
De ben segur que us transmetrà les ganes i l’energia necessària per animar-vos a
emprendre el mateix camí en cas que també sigueu cuiners/es professionals, i sinó ho
sou, perquè proveu d’introduir les plantes silvestres al menú particular de casa vostra.
No badeu i deixeu-vos seduir per les paraules i demostracions d’aquest mestre de la
cuina!
● A càrrec d’Oriol Càlichs, cuiner de l’escola Ramon Maria Castelltort i Miralda
(Igualada), graller, diable i ratafiaire.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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11:00 – 11:45 Les plantes de sempre a la taula d’avui (Ada Parellada – Semproniana)
Descobrirem de manera dinàmica i amena, com podem aplicar les plantes tradicionals
a la cuina d’avui. Una manera sorprenent i sostenible de donar vitalitat a les nostres
llars, quelcom més necessari que mai. Tot això, de la mà d’Ada Parellada, saviesa
personificada en l’àmbit de la cuina, la restauració i l’alimentació saludable i
sostenible.
Sigue-hi tu també present, per transformar la taula d’avui amb les plantes de sempre!
● A càrrec d’Ada Parellada, nascuda a Granollers l’any 1967. Creu de Sant Jordi
2016, filla d’una família de fondistes de la mateixa ciutat on va néixer, amb més
de dos-cents anys d’història en l’ofici. L’any 1993 va iniciar la seva aventura
culinària obrint Semproniana, un local de menjars al mig de l’Eixample de
Barcelona. Al llarg d’aquests vint anys, amb el seu marit, han obert amb molt
d’esforç fins a sis locals/restaurants, que els ha permès aprendre molt i créixer
professionalment.
Col·labora amb diferents mitjans de comunicació transmetent la necessitat de
recuperar els hàbits culinaris a les llars, i també ha escrit llibres de divulgació
culinària, i fins i tot una novel·la “ Sal de vainilla”, traduïda a l’italià, anglès i
búlgar. A part de tot això, l’Ada també educa en l’alimentació a les famílies
realitzant tallers i xerrades, assessora restaurants en la millora de la carta i
formació dels seus treballadors, i també està treballant en la millora de l’oferta
culinària d’una gran empresa de restauració col·lectiva que gestiona 350 cuines
escolars del nostre país.
Amb tot, encara li queda temps per col·laborar en campanyes relacionades
amb la lluita contra el malbaratament alimentari, i ser mare de dos fills que ja
han superat l’adolescència.
Més informació: http://semproniana.net/ca/noticies-semproniana/.
DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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11:45 - 12:30 Les espècies d’ambients marins, com conèixer-les i incorporar-les a la
cuina (Kristian Lutaud i Demore - Sus Labores)
Sabíeu que a prop del mar, al nostre litoral, hi podem trobar espècies vegetals que
donen molt de joc a la cuina? Us proposem un viatge gastronòmic que ens endinsarà a
conèixer tres d’aquestes plantes: el fonoll marí, la salicòrnia i el raïm de pastor.
Aprendre a identificar-les i saber incorporar-les a la cuina, seran els reptes que tindrem
en aquest espai.
● A càrrec de Kristian Lutaud i Demore, francès de naixement (Lyonnais) però
espanyol de residència des de principis dels anys 80. Ha viscut a cavall entre
Catalunya, i actualment a Xàbia, Alacant. Des de ben menut ja se sentia atret
per les olors que sortien de les marmites que manipulava la seva mare. Als
quinze anys començà els estudis i el dur aprenentatge. Ha passat pels fogons de
grans restaurants de França i l’Estat espanyol tals com, La Tour (Lyon), Troisgros
(Roanne) i el Bulli ( Roses, Girona), on va ser durant cinc anys com a segon i cocap de cuina juntament amb Ferran Adrià.
DADES D’INTERÈS
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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12:30 – 13:15 El rebost silvestre d’en Yelel. D’un joc de nens a una cuina creativa
(Yelel Cañas – Kiaora Gastronomia).
Tindrem l’oportunitat d’escoltar en Yelel, un jove cuiner que de ben petit es va sentir
atret per la recol·lecció de plantes silvestres, i que amb els anys ha sabut incorporar
aquests elements de manera extraordinària als plats que ofereix als seus comensals.

● A càrrec de Yelel Cañas, cuiner y cofundador proyecto Kiaora gastronomía
social. Va néixer enmig de les muntanyes i es va educar entre plantes i animals.
Va desenvolupar la seva passió i cultura gastronòmica recol·lectant tot el que li
van ensenyar i trobava, i és per aquest motiu que el seu mercat preferit sempre
ha estat la naturalesa. Plats humils amb ànima creativa.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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13:15 – 13:45 La tortilla de tuca (Bryonia dioica), como una especie puede ser a la vez
un manjar y altamente toxica. (Francho Duque)
En aquest espai se’ns explicarà tot allò que convé saber sobre aquesta planta: el tipus
de planta que és, els efectes tòxics que presenta ( i en quines parts de la planta es
concentren), els beneficis que té, i finalment com i quan collir-la, cuinar-la i consumirla. A part d’això, també aprendrem més aspectes rellevants sobre el patrimoni
gastronòmic que representen en el territori (Baix Aragó) les diferents espècies
conegudes popularment com a esparregueres.
● A càrrec de Francho Duque Arto, Enginyer Tècnic Agrícola per la Universidad de
Zaragoza i Màster en Agroecologia per la Universitat de Barcelona. Voluntari
actiu a la ONG CERAI i de la Red de Semillas de Aragón. Professor de FP
(operacions Agràries), com a professor de diversificació curricular en el
programa PPPSE, a l’IES Pablo Serrano de Andorra (TERUEL). Gran apassionat
de la biodiversitat silvestre i en concret en l’ús local de plantes arvenses, on ha
realitzat diferents tallers i investigacions bibliogràfiques al Baix Aragó i a la
comarca d’Andorra, s’ha centrat en l’ús de les plantes tintòries, i més en
concret, en la Isatis tinctoria, d’Aragó.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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13:45 – 14:30 Wild edible plants of Crete: does this ring a bell? / Plantes silvestres
comestibles de Creta: et sonen? (Haris Saslis – PhD in Plant Species, Specialized in
Ethnobotany. Creta – Grècia)
Crete is the fourth largest island in the Mediterranean, with high plant diversity and
knowledge about wild edible plants, as foraging is commonplace. As both present in
the Mediterranean, Crete and Catalunya share a lot of wild edible plants. In this
workshop, we will explore similarities and differences in how plants are used in Crete
and Catalunya.
-- TRADUCCIÓ –
Creta és la quarta illa més gran del Mediterrani, amb una gran diversitat de plantes i
amb un ampli coneixement sobre plantes silvestres comestibles, ja que creixen
lliurement en llocs fàcils de trobar. Com que Catalunya i Creta estan situades tocant al
Mar Mediterrani, comparteixen moltes plantes silvestres comestibles, i en aquesta
xerrada podreu descobrir quines d’aquestes trobem a ambdós països tot i estar
separats més de 2.000 km. També explorarem similituds i diferències sobre la forma
d’ús.
•

En Haris ha nascut a Creta i hi ha viscut fins els 18 anys, envoltat de natura i
alimentant-se de les tradicions familiars. Després d’estudiar Biologia, realitzar
el doctorat en Ciència de les Plantes i treballar durant uns anys fent recerca, va
decidir que era hora de tornar a envoltar-se de la natura del seu país, on ara
treballa ensenyant a la gent la sorprenent biodiversitat de Creta i els recursos
d’alimentació silvestre des de la seva petita empresa Forage Crete
(www.foragecrete.com). En Haris és membre de l’Association of Foragers i soci
de la Linnean Society of London.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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16:00 – 16:20 Papas con paico y huacatay (dos plantas de origen americano olvidadas
en Cataluña). (Roxana Aliaga Almedo - Biologa i coautora del llibre “La Cocina en las
comunidades campesinas del Perú”)
Descobrirem com s’empren a la gastronomia peruana dues espècies que també són
ben presents a Catalunya però que tanmateix s’han emprat tradicionalment amb
finalitats molt diferents que les que ens mostrarà la Roxana. Estem parlant de les
espècies Chenopodium ambrosioides i Tagetes minuta, que en aquesta
interessantíssima activitat descobrirem com introduir a la cuina de la mà de la
gastronomia peruana.
•

A càrrec de Roxana Aliaga Almedo. Biòloga i coautora del llibre “La cocina en las
comunidades campesinas del Perú.”

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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16:20 - 16:45 El cacao: del fruto a la tableta. (Roxana Aliaga Almedo - Biòloga i
coautora del llibre “La Cocina en las comunidades campesinas del Perú”)
La xocolata és un dels aliments més desitjats per gairebé tots els paladars, però sabem
d’on prové i com s’obté? Quines varietats de cacau podem trobar al món? Com és el
fruit i quines parts té? Quin procediment es segueix per obtenir la xocolata?
La Roxana ens ajudarà a donar resposta a aquestes preguntes, i ens deixarà tocar i
veure aquest fruit amb les nostres pròpies mans, no t’ho perdis!
•

A càrrec de Roxana Aliaga Almedo. Biòloga i coautora del llibre “La cocina en las
comunidades campesinas del Perú.”

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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16:45 – 17:30 Plantes silvestres comestibles o Quelites: el secret recuperat de la
cultura mexicana. demostració i tast de l’Alegria i el Quintonil (Ariadna Argemí
Romañach)
A mode d'exemple, l’Ariadna ens mostrarà una de les plantes que està arribant a
algunes de les nostres botigues i camps de cultiu: l'amarant, que podem utilitzar com a
pseudocereal, verdura (considerat quelite) i fins hi tot de colorant.
Acabant amb una petita demostració culinària i tast de les parts de la planta de
l'amarant, amb les quals farà el que els mexicans consideren una llaminadura, "Las
Alegrias": dolça, sana i econòmica.
● A càrrec d’Ariadna Argemí Romañach, estudiant de biologia, apassionada de les
plantes que després d'un semestre d'intercanvi va tornar enamorada de Mèxic,
de la seva riquesa cultural i la seva gran biodiversitat. Ens explicarà que com
aquí, també hi ha hagut plantes oblidades, a les que anomenen Quelites.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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17:30 – 18:00 Construcció de quadres de bicicleta amb bambú i cànem. (Marc
Claramunt i Francesc Torelló i Jordi Bacardit)
Diuen que la vida és com anar en bicicleta, pots anar més o menys ràpid, però no es
pot deixar de pedalar per no caure. I si desplaçar-se pedalant ja és una acció ecològica,
pedalar amb una bicicleta de bambú i cànem encara ho pot ser més. Aquests dos
materials presenten avantatges respecte l’acer o l’alumini, a nivell pràctic i també per
suposat, a nivell mediambiental. El bambú és un material lleuger que permet major
agilitat a l’hora de controlar el vehicle, és flexible i a la vegada suficientment dur per
no rompre’s a la primera de canvi. El resultat és una magnífica bicicleta resistent i
veloç. Així que si us crida l’atenció el món de la bicicleta, ja ho sabeu, a pinyó fix cap
aquest espai!
● A càrrec de Francesc Torelló, Jordi Bacardit i Marc Claramunt, tres amics
nascuts al 1973 - 74 que es van conèixer a l'institut. En Francesc treballa a la
farmàcia Torelló d’Igualada, en Jordi és informàtic i en Marc és professor de
tecnologia. Aficionats a fer pa, cervesa, restaurar i construir artefactes amb
matèries naturals i reciclades.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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18:00 – 18:30 La venda de plantes silvestres als mercats (Maria Riera)
Als mercats hi podem trobar molta varietat d’aliments, però malauradament no és
gaire comú poder aconseguir-hi plantes silvestres. Podrem escoltar la vivència d’una
persona que de manera regular ofereix aquest tipus de producte als consumidors que
van al mercat (al mercat de Tordera, al mercat de Poblenou de Pineda i al mercat de
Malgrat de Mar). Concretament ens parlarà de l’ortiga, l’agrella, la verdolaga, la dent
de lleó, la ruca i la borraina, que són les plantes que actualment ofereix. Ens explicarà
com cultivar-les, els seus usos més freqüents, i també sobre l’acceptació que tenen per
part de la població local i la immigrada.

● A càrrec de Maria Riera és llicenciada en dret i productora ecològica per
vocació. Membre d'una família pagesa de tercera generació al Maresme, amb
quasi vint anys de dedicació professional al cultiu d'horta. Inicialment horta
convencional i des del 2012 amb certificació ecològica. Des de fa anys conrea i
comercialitza espècies silvestres (cultivades a l’explotació), gamma que s’ha
anat ampliant en diversitat i quantitat amb el temps, en bona part a petició dels
propis clients i gràcies a la bona acollida. Actualment ofereix de forma regular (i
d’acord amb la temporalitat de cada espècie) borratja, ortigues, verdolagues,
cards, créixens, màstecs, cuscunies, dent de lleó, cardellets, api silvestre, i
coniells, entre d’altres. Són productes amb una gran acceptació tant entre les
persones grans (que els recorden de la seva infantesa), com entre els
consumidors més joves. Aquest darrer grup de consumidors, que aglutina des
de la mitjana edat fins als joves, es sent atret per les espècies silvestres
comestibles perquè s’interessa per consumir productes nous, sempre i quant
coneguin com cal cuinar-los. Finalment, cal destacar que moltes de les espècies
silvestres oferides tenen una elevada demanda entre ciutadans amb arrels en
altres països, en especial de l’Est d’Europa i Sud Amèrica, on el consum de tals
espècies és encara ara molt freqüent i valorat. La comercialització dels
productes hortícoles obtinguts es duu a terme a través de canals curts de
comercialització via mercats setmanals. Concretament al mercat de Tordera,
al mercat de Poblenou de Pineda i al mercat de Malgrat de Mar. És quest un
escenari idoni per a la divulgació i transferència de coneixement del producte
via usos i receptari.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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18:30 – 19:00 La Farmaciola de la Iaia Maria (Maria Urgell)
Sabeu que les plantes del nostre entorn poden ser molt útils per ajudar-nos a millorar
el nostre estat de salut? La Maria Urgell, popularment coneguda com a iaia Maria, ens
explicarà petits trucs que va aprendre de ben petita, de la companyia de la seva àvia, i
que ha anat posant en pràctica en nombroses ocasions. Com emprar la farigola per
prevenir mals de coll, com fer xarop de pi o què és l’oli de cop... Acosteu-vos a la plaça
per aprendre formes naturals de sempre per combatre lleus malalties o petites ferides,
de ben segur que algun dels consells us vindrà de nou!
•

A càrrec de Maria Urgell, o dit d’una altra manera, “la iaia Maria”. Al llarg de
tota la seva vida mai ha deixat de fer servir i estimar-se les plantes que creixen
pels nostres boscos i camps, estima que transmet amb passió a tots els qui
tenen la sort d’escoltar-la. És un cul inquiet i li encanta descobrir l’entorn a peu,
amb la seva motxilla i el bastó. Es coneix de pam a pam la comarca i sap on
localitzar cada planta i flor.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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19:00 - 19:30 Com les espècies aquàtiques poden ser útils tant pel tractament
d’aigües com també per menjar (Viver tres turons)
Les plantes aquàtiques poden tenir moltes utilitats, però aquí concretament,
descobrirem algunes espècies vegetals que poden ser molt eficients per a la depuració
d’aigües residuals i per a piscines naturals, i alhora també per menjar.

● A càrrec de Viver tres turons, Tres Turons és un viver dedicat a la producció de
plantes autòctones destinades principalment a actuacions de rehabilitació
ecològica de riberes, depuració d’aigües residuals, piscines naturals i
bioenginyeria. També produeixen plantes per a paisatgisme i revegetació de
zones degradades en general, per a jardineria de baix manteniment, plantes
per a atraure insectes útils en agricultura ecològica i llúpol.
Al viver Tres Turons fan tot el procés, des d'anar a buscar la llavor o l'esqueix al
seu entorn, fins a la venda de la planta. També ofereixen serveis de formació
ambiental i de redacció i assessorament de projectes. L'equip professional està
format per biòlegs apassionats de la botànica i l'ecologia, i especialitzats en
tècniques de reproducció i cultiu vegetal, paisatgisme, genètica de poblacions i
limnologia.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)
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19:30 – 20:15 Divulgación científico-culinaria desde una visión artística: El herbario
comestible. Un viatge artistic i gastronomic a través dels diferents grups vegetals, tot
demostrant com emprar-los a la cuina i en l'art (Kike Gallardo – Biòleg especialitzat
en alimentació i cuina i Daniel Bustillo - Biòleg i artista)
Un herbari és una col·lecció d’organismes que han estat identificats i conservats per al
seu estudi. En aquest cas, dos biòlegs ens expliquen la botànica des d'un altre punt de
vista. Quin gust té la botànica? Com es plasma en un dibuix? Com es pot explicar la
ciència des de l'art? En aquesta activitat ho descobriràs, perquè quan a la cuina s’hi
ajunten pintura i botànica, el resultat pot ser memorable.
● A càrrec de:
o Kike Gallardo, biòleg, i cuiner inquiet. Va decidir estudiar cuina després
de realitzar projectes sobre ecologia en regions rurals d’Àsia i
Sudamèrica. El 2015, el seu treball va ser premiat per la “Comunitat
Europea de Cuiners”, i va continuar la seva formació al costat dels
millors xefs d’Espanya i França. Amb 24 anys va debutar com a cap de
cuina en un restaurant del centre de París. Després de combinar la seva
formació científico-culinària en el laboratori i espai de creativitat, i a la
cuina d' “El Celler de Can Roca”, va començar el seu projecte
gastronòmic al voltant del món. En Kike és tot passió, entusiasme,
entrega, proximitat i humilitat, sentir-lo és una sort, veure com cuina,
un plaer.
o Daniel Bustillo, biòleg i artista entusiasmat. Després dels estudis en
biologia, va continuar la seva carrera amb un màster enfocat a la
conservació i biodiversitat. Actualment treballa en el seu doctorat sobre
genètica i ecologia. La seva passió per la il·lustració ha anat lligada a la
seva carrera científica, la qual cosa es pot veure reflectit en les seves
obres.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
• Lloc: Plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12).
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex d’Etnobotànica en directe)

(tornar a l’índex general de continguts)
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PÍNDOLES ETNOBOTÀNIQUES (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX PÍNDOLES ETNOBOTÀNIQUES (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per
accedir directament a la informació corresponent)
•

Descripció general

•

Com es fa el pa romà? (Pep Salsetes – Llavors Orientals)

•

Borraines i figues esbardades, uns postres típics de les terres de l'Ebre i el País
Valencià (Estela Beltrán Calvo i Neus Calvo Covelli)

•

Fem Xarop de pi (Crisitina Martí Ribas - Col·lectiu de Remeiers i Remeieres)

•

El Guarapo, la beguda del poble Colombià (Bea Gómez, catalana d’origen
colombià)

•

Com fer licor de Marialluïsa (Tomàs Bosch Ferré)

•

Amanides feréstegues (Albert Fonseca i Mandarine Sky)

•

Com fer xampanyet de saüc? (Roger Guasch)

•

El món de les mels, tast de diferents tipus de mels (Pau Cardellach)

•

Els secrets de la Ratafia - Tast guiat de ratafia maridat amb plantes aromàtiques
(Ernest Morell – Confraria de la Ratafia i Cooperativa La Soberana)

•

Crear tot jugant a trenar el plantatge (Marta Alvarez i Marsal)

DESCRIPCIÓ GENERAL
Aquesta activitat és, sens dubte, el més semblant que hi pot haver a que algú
t’expliqui, de tu a tu, allò que sap fer, en aquest cas amb una planta. És així perquè
serà quelcom molt proper, ja que estareu en grups de només 8 persones, i també
perquè en una hora i mitja rebreu cinc píndoles etnobotàniques. En aquest recorregut
realitzareu per tant 5 activitats, on de forma molt propera podreu aprendre de primera
mà i amb total proximitat uns usos que de ben segur sereu capaços d’implementar pel
vostre compte un cop hagi finalitzat el taller. Imagineu-vos en un carrer us aneu
trobant amb veïns i veïnes que molt amablement comparteixen amb vosaltres els seus
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coneixements per tal que també passin a ser els vostres coneixements. Es tracta d’una
activitat innovadora però que no tracta de fer res més que emular la forma tal i com
des de temps immemorials s’han transmès els coneixements: parlant, de tu a tu, de
forma directa i vivèncial, a partir de l’experiència. Podeu estar segurs que nosaltres, si
poguéssim, no ens ho perdríem per res del món.
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PÍNDOLES ETNOBOTÀNIQUES DE MATÍ (12:30-14:00) (tornar a l’índex
general de continguts)

Durant aquesta hora i mitja tots els participants realitzaran les 5 activitats que
s’expliquen a continuació, dedicant entre 15 i 20 minuts per cadascuna d’elles, i aniran
rotant en grups de 8 persones d’una activitat a la següent.
DADES D’INTERÈS
•
•

•
•

•

Cal inscripció prèvia (40 places, que es subdividiran en 5 grups de 8 persones)
Cost: 8€. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament a la sortida. No
cal que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Durant aquesta hora i mitja tots els participants realitzaran les 5 activitats que
s’expliquen a continuació, dedicant entre 15 i 20 minuts per cadascuna d’elles, i
aniran rotant en grups de 8 persones d’una activitat a la següent.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(tornar a l’índex de píndoles etnobotàniques)

Com es fa el pa romà? (Pep Salsetes – Llavors Orientals)
Provablement coneixeu una gran diversitat de pans, derivada de les seves formes i
mides, i sobre tot de la seva composició, però el que segur que no coneixeu és aquesta
recepta de pa romà. Com el seu nom indica és una recepta pròpia de l’imperi romà i
que a través de documents i arxius ha sobreviscut fins als nostres dies. El més
sorprenent del cas és que aquest pa romà duu molts més ingredients que els que avui
en dia concebem que formen el pa, i entre aquets no hi falten espècies ni plantes
silvestres. Aprendreu quin és el procés d’elaboració d’aquest pa romà, quina n’és la
recepta, i el tastareu per tal de copsar la seva peculiaritat i el seu excel·lent gust.
•

A càrrec de Pep Salsetes, cuiner jubilat i gastrònom. Aquest referent culinari
català ha escrit diversos llibres de cuina centrats a recuperar les receptes
tradicionals del país, per donar veu i vida a aquells productes de la terra usats
antigament, sobre tot a la zona del Vallès. Apassionat de les varietats agrícoles
tradicionals i de les males herbes, membre de l’associació Llavors Orientals
(www.llavorsorientals.cat) no es cansa de treballar per recuperar els seus usos,
ni de transmetre aquest coneixement a tothom qui tingui la sort d’escoltar-lo.
Amb la col·laboració del pagès agroecològic Gerard Piñero – La Catxaruda
(www.lacatxaruda.cat)
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Borraines i figues esbardades, uns postres típics de les terres de l'Ebre i el País
Valencià (Estela Beltrán Calvo i Neus Calvo Covelli)
La borraina (Borago officialis), és una espècie silvestre que fa una fulla gran i
lleugerament punxenca (pilositat híspida) que creix als marges. Aquesta espècie,
aparentment poc interessant pel paladar, és deliciosa consumida de formes diverses, i
en aquest cas descobrirem com es pot menjar arrebossada amb sucre o amb mel. A les
Terres de l’Ebre i al Maestrat és un dels dolços típics de Nadal. Cada poble i cada
mestressa té la seva pròpia recepta, millor que les altres.
També descobrireu les figues esbardades, que en ser una fruita seca, es poden menjar
tot l’any. Us sorprendran d’allò més i comprovareu com són les barretes energètiques
del món rural.
•

A càrrec de l’Estela Beltrán i Neus Calvo, de les Terres de l’Ebre. Provenen d’una
família de destil·ladors, d’una casa sempre acostumada a rebre convidats. I fins
i tot durant els nostres estudis universitaris, mai hi ha faltat el menjar casolà:
les borraines, les figues esbardades, la panà de conillets, els tallets (de card)...
sempre han format sempre part de la nostra dieta i és un plaer poder-los
divulgar i fer que tothom qui ho desitgi en pugui gaudir.

Fem Xarop de pi (Crisitina Martí Ribas - Col·lectiu de Remeiers i Remeieres)
Xarop de pi, simple, senzill i deliciós. Aprendrem a elaborar aquest remei tant i tant bo,
en termes organolèptics i també d’acord amb les seves propietats medicinals. Per estar
preparats pels refredats el pi ens brinda les seves pinyes verdes i les candeles per
elaborar el deliciós xarop de pi, balsàmic i antisèptic. Aprendrem a preparar-lo d’una
manera ben senzilla i divertida.
•

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’Àvia Remei) ha
estat també un referent en tot allò referent als fogons.

El Guarapo, la beguda del poble Colombià (Bea Gómez, catalana d’origen colombià)
Ens mostrarà com s’elabora el Guarapo, una beguda alcohòlica típica del poble
colombià que s’obté a partir de la fermentació de l’escorça de la pinya amb sucre
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panela i espècies. El Gurapo pot ser de pinya o de blat (en aquest segon cas alguns
dels seus ingredients no es troben fàcilment pel que no podrem fer-la). Aprendrem a
elaborar-lo, quins ingredients cal emprar, i evidentment el tastarem. Un “nou” us per a
una espècie, la pinya, que ja fa dècades que forma part de la nostra cuina.
•

A càrrec de Bea Gómez, catalana d’origen Colombià. Advocada, dietista i
cuinera apassionada, de les que cuinen més amb els budells que amb el cap.
Tota ella és una mescla de dues cultures: l’ancestral, que corre per els seves
venes amb gust de cafè suau, alcohol anisat, sucre de canya i fruites tropicals; i
la Mediterrània, que estima i viu amb passió cada dia i que es reflexa en
cadascun dels seus plats.

Com fer licor de Marialluïsa (Tomàs Bosch Ferré)
La destil·lació del vi per a l’obtenció d’aiguardent havia estat una activitat molt i molt
important, a nivell social i econòmic, per a diverses zones de Catalunya, especialment
per la zona interior de les Terres de l’Ebre. En aquesta activitat coneixerem de froma
molt breu com es produeix la destil·lació i sobre tot, aprendrem a elaborar un dels
licors tradicionals més emprats des de fa generacions a Catalunya, perquè és bo i
també perquè se li atribueixen propietats medicinals digestives i contra el dolor
menstrual. Estem parlant del licor de Marialluïsa, que aprendrem a elaborar i
tastarem.
•

A càrrec de Tomàs Bosch Ferré nascut a Corbera d'Ebre (Terra Alta) fill de
família pagesa i vitivinícola s’endinsa en el món de les plantes remeieres de la
mà dels seus avis Josefina i Tomàs, i d’amics de la família com l’Antonio de
Palet, un savi de les herbes tradicionals. Comença a destil·lar amb 17 anys amb
la il·lusió de recuperar antics licors de la comarca en un temps que cada cop
era més difícil de trobar-ne. Aquesta profunda aventura l'ha endinsat a la
destil·lació i maceració alcohòlica d'herbes tot intentant recuperar els gustos
tradicionals a la licoreria. Des de 2001 col·labora anualment amb la confraria de
la ratafia de Santa Coloma de Farners per la divulgació casolana de la
destil·lació mitjançant xerrades i tallers.

(tornar a l’índex de píndoles etnobotàniques)
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PÍNDOLES ETNOBOTÀNIQUES DE TARDA (18:30-20:00)

(tornar a

l’índex general de continguts)

Durant aquesta hora i mitja tots els participants realitzaran les 5 activitats que
s’expliquen a continuació, dedicant entre 15 i 20 minuts per cadascuna d’elles, i aniran
rotant en grups de 8 persones d’una activitat a la següent.
DADES D’INTERÈS
•
•

•
•

•

Cal inscripció prèvia (40 places, que es subdividiran en 5 grups de 8 persones)
Cost: 8€. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament a la sortida. No
cal que passeu pel punt d’informació.
Lloc: Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
Durant aquesta hora i mitja tots els participants realitzaran les 5 activitats que
s’expliquen a continuació, dedicant entre 15 i 20 minuts per cadascuna d’elles, i
aniran rotant en grups de 8 persones d’una activitat a la següent.
Edats recomanades: de 8 a 99 anys
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Amanides feréstegues (Albert Fonseca i Mandarine Sky)
Els gustos silvestres no tenen límit. Massa acostumats als insípids vegetals comercials,
redescobrim en aquest taller els matisos de les fulles del camp i reeduquem el paladar
alhora que ens nodrim. Aprendre quines espècies emprar per consumir en amanides,
com combinar-les, i evidentment tastar-les.
•

A càrrec d’Albert Fonseca i Mandarine Sky, recol·lectors del poble de Tuixent.
Intenten aprofitar al màxim tot el que hi ha al seu voltant, alhora que procuren
aportar tot el que podem a l'entorn. Utilitzen tot tipus de plantes silvestres en
el seu dia a dia, i l’ortiga no n’és pas una excepció.

Com fer xampanyet de saüc? (Roger Guasch)
En aquest taller aprendrem a conèixer el bonarbre, més comunament anomenat
saüquer (Sambucus nigra). Aprendrem com s’elabora el xampanyet de saüc, un beguda
amb una llarga tradició a Catalunya però actualment molt desconeguda. Parlarem de la
recol·lecció, la maceració, la fermentació, i l’embotellat, per tal que la pugueu realitzar
fàcilment a casa. És una beguda amb moltes propietats refrescants, medicinals i probiòtiques que podem prendre a l'estiu, deixant així de consumir marques
multinacionals de begudes carbonatades...i fent-ho tot apropant-nos a un arbre
medicinal i místic amb unes flors molt característiques. També tastarem xampanyet de
saüc.
•

A càrrec d’en Roger Guasch, un pagès del Penedès que fa més de dotze anys
que elabora xampanyet de saüc i vins sense sulfits des de l'autosuficiència i la
sobirania alimentària. Forma part d'una xarxa d'ajuda mútua anomenada
Germania de la Terra Viva, dedicada a preservar i expandir coneixements de la
pagesia tradicional i agroecològica.

El món de les mels, tast de diferents tipus de mels (Pau Cardellach)
Endinsa't en el món de les mels més enllà de la seva dolçor. Descobreix com l'elaboren
les abelles, quines varietats de mels tenim al nostre territori i quines diferències
organolèptiques tenen depenent de l'origen floral. Per a entendre-ho millor farem un
tast de mels, segur que noteu les diferencies.
•

A càrrec de Pau Cardellach, nascut a La Garriga el 1990. Biòleg i fotògraf,
interessat pel món natural i la botànica. Dedica la seva activitat principal a la
ciència, especialment en l'estudi de les mels, pròpolis i plantes mel·líferes de
Catalunya. Coautor del llibre "Guia terapèutica. Plantes remeieres", el podeu
trobar a les xarxes com a @Cardellach .
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Els secrets de la Ratafia - Tast guiat de ratafia maridat amb plantes aromàtiques
(Ernest Morell – Confraria de la Ratafia i Cooperativa La Soberana)
La ratafia és probablement una de les begudes tradicionals catalanes més elaborades i
consumides arreu del país encara a dia d’avui. Però què és la ratafia? Són tantes les
receptes que n’existeixen, i de fet aquesta és la grandesa d’aquesta beguda de
sobretaula, que és impossible definir com és la ratafia. Totes tenen el comú
denominador de la utilització de nous verdes, però més enllà d’això la diversitat és
impressionant.
Enmig d’aquesta gran diversitat, a través dels sentits i de moltes preguntes ens
endinsarem en el món de la ratafia per descobrir els seus secrets més amagats.
Passarem una estona agradable fent un recorregut amè a través de la tradició (dites,
receptes, llegendes...) i a través dels sentits amb la nostra vivència amb la ratafia
(aiguardents, graus, gustos, sucre, nous, colors...).
Descobrirem 3 de les 4 receptes de la Ratafia 1842, elaborades per la Confraria de la
Ratafia seguint la receptes més antigues de Catalunya. Ho farem jugant amb la
interacció entre les diferents ratafies i algunes plantes aromàtiques i, a més, trencant
alguns tòpics sobre aquest licor.
•

A càrrec d’Ernest Morell, L’Ernest Morell és un dels membres de La Sobirana,
una cooperativa de treball recent nascuda per difondre la sobirania etílica i tot
el que envolta l'univers de la ratafia a través d'activitats de guiatge. Col·labora
també amb la Confraria de la Ratafia, l'entitat sense ànim de lucre que
organitza la Festa de la Ratafia i el Mercat de les Herbes de Santa Coloma de
Farners i que reividica la ratafia com a element dinamitzador social, econòmic i
integrador transgeneracional.

Crear tot jugant a trenar el plantatge (Marta Alvarez i Marsal)
Un dels aspectes positius de la globalització és que ens permet conèixer com empren, en
altres racons del món, plantes que també tenim aquí. I és que per internet em vaig
enamorar d’un objecte que feia una danesa amb vímet, explicava que era una tècnica de
trenat de Burkina Faso. Qui creu en les casualitats? Anys més tard vaig tenir la oportunitat
de fer un taller de cistelleria, i quin objecte fora del curs em va ensenyar la cistellera que
era danesa? Aquell cistell del que m’havia enamorat! Un cop coneguda la tècnica l’he
practicat amb altres plantes i en aquest taller l’aprendrem, crearem tot jugant-trenant
amb el plantatge.
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•

A càrrec de Marta Alvarez i Marsal, neta de pagesos, filla de pares que creien en
aprendre jugant i treballar amb les mans..... De professió tècnica agrícola i de
sempre interessada en les mans del món que transformen les plantes.

(tornar a l’índex de píndoles etnobotàniques)

(tornar a l’índex general de continguts)
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XERRADES I PROJECCIONS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX XERRADES I PROJECCIONS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)
•

Descripció general

•

10:30 – 11:00 Siembra! Vídeos educativos sobre la producción de semillas
ecológicas - Fòrum Cívic Europeu, Longo Maï. (Comentat per Adrià Solé –
Ecomercaderet)

•

11:00 – 12:00 Hildegarda de Bingen: Una abadessa eixarcoladora. Notes
culinàries amb les herbes d'Hildegarda de Bingen. (Lluís Borrell Busquets Associació Jardí Botànic de Plantes Medicinals de Gombrèn)

•

12:00 – 13:00 Les plantes de la mel: xerrada – experiència – taller. (Fra Valentí
Serra – Arxiver dels Caputxins)

•

13:00 – 14:00 Les ciutats comestibles – Pilar Sampietro

•

16:00 – 17:15 Projecció d’”Arrels de resistència”, documental de La Recolectiva
— Campanya d'Olives a Palestina

•

17:15 – 18:00 Espècies silvestres comestibles a l’Anoia (I), presentació del
llibertó i tastet de receptes (Roger Costa Campo, Marc Talavera Roma Col·lectiu Eixarcolant)

•

18:00 – 18:45 Agroecologia escolar: Audiovisual i exposició de pòsters sobre
experìències d’agroecologia escolar (Ariadna Argemí, Berta Castellà, Elizabeth
M Rodríguez, Germán Llerena, Laura Calvet i Mariona Espinet)

•

18:45 – 19:15 Presentació de l'Anuari de la Sobirania Alimentària 2017-2018
(Paula Llaurador i Quim Muntané (Revista Sobirania Alimentària))

•

19:15 – 20:00 El Calendari del Bon consumidor, quan les plantes oblidades
entren pels ulls (Estela de Arenzana)
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Resum: Si us agraden les xerrades que més que conferències són experiències
vivencials, si creieu que els materials audiovisuals il·lustren molt més bé la realitat que
les paraules, i si voleu obtenir informació rigorosa però transmesa de forma amena i
planera sobre les plantes oblidades, aquestes xerrades i projeccions no us deixaran
indiferents. Podreu aprendre com recollir i conservar les vostres pròpies llavors;
recuperar els coneixements d’una abadessa que visqué fa més de 900 anys però els
coneixements de la qual són ben actuals; conèixer el procés d’obtenció de la mel
recopilat per un arxiver dels Caputxins; descobrir com una ciutat pot esdevenir també
un entorn comestible; conèixer la lluita del poble Palestí per salvar les oliveres de
l’ocupació Israeliana; descobrir i tastar diferents espècies silvestres comestibles de
l’Anoia; veure com es poden introduir les varietats tradicionals a les escoles; conèixer
quina ha estat l’actualitat entorn la sobirania alimentària durant el darrer any; o
descobrir un calendari que mostra les plantes oblidades que trobem a cada moment
de l’any. Us ho perdreu?
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10:30 – 11:00 Siembra! Vídeos educativos sobre la producción de semillas ecológicas
- Fòrum Cívic Europeu, Longo Maï. (Comentat per Adrià Solé – Ecomercaderet)
Sembra! és una sèrie de vídeos educatius dirigida a totes aquelles persones que volen
aprendre a produir les seves pròpies llavors de verdures i hortalisses. Ens mostren, pas
a pas, com produir les llavors de 32 espècies i varietats diferents. Amb aquesta sèrie
serà possible conèixer el cicle de vida d’aquestes espècies, des de la llavor fins a la
llavor de l següent generació, la biologia de les seves flors, i el procés de pol·linització.
Els vídeos mostren amb molt de detall les tècniques utilitzades per a la recol·lecció,
extracció, neteja i conservació de les llavors, per tal que tothom pugui fer-ho pel seu
propi compte. Produir les pròpies llavors és una font d’intercanvi, plaer i satisfacció; i
es indispensable per la sobirania alimentària i per la conservació de les varietats
tradicionals. Es visionarà el vídeo resum introductori, mentre que els vídeos on es
mostra com obtenir llavors de cada espècie es passaran al llarg de tot el dia a la
“Mostra de llavors tradicionals i espai d’interanvi”, situada al vestíbul del Casal del
Passeig.
•
•

Els vídeos educatius de la col·lecció Siembra! han estat produïts pel Forum
Cívic Europeu i Longo Mai.
El comentari de la projecció serà a càrrec d’Adrià Solé Cantero. Llicenciat en
biologia a la Universitat de Barcelona, i màster en Agricultura Ecològica. Jove
agricultor. És l’impulsor de l’Associació Agroecològica de Can Mercaderet –
Ecomercaderet (www.ecomercaderet.cat). Treballa per la recuperació de la
biodiversitat cultivada a la comarca de l’Anoia, i per fomentar el
desenvolupament agrari sostenible mitjançant nous models de relació entre
els agricultors i els consumidors.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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11:00 – 12:00 Hildegarda de Bingen: Una abadessa eixarcoladora. Notes culinàries
amb les herbes d'Hildegarda de Bingen. (Lluís Borrell Busquets - Associació Jardí
Botànic de Plantes Medicinals de Gombrèn)
Xerrada audiovisual comentant les herbes comestibles de l’abadessa i les tècniques de
cuinar-les. Tastet de conserva d’herbes per fermentació làctica.
Hildegarda de Bingen (Alemanya, 1098 - 1179), fou una abadessa benedictina, i a la
vegada una important científica, escriptora, il·luminadora, mística, feminista «avant la
lettre» i compositora de musica religiosa. En el seu text (Physica) Hildegarda anomena
230 plantes. Però cal corregir aquest nombre ja que hi han duplicacions, afegitons
posteriors de dubtosa validesa, plantes no identificades actualment i d’altres tòxiques.
El nombre final de plantes seria d’unes 120 plantes aptes d’esser «eixarcolades»,
encara que una dotzena també són conreades actualment.
S’explicarà com cuinar les espècies silvestres comestibles que ella cita i com conservarles mitjançant fermentació làctica, amb tast inclòs.
•

A càrrec de Lluís Borrell Busquets - Associació Jardí Botànic de Plantes
Medicinals de Gombrèn. Ha realitzat he diferents xerrades sobre la vida i obra
d'Hildegarda de Bingen, i és un gran coneixedor dels usos alimentaris de les
plantes silvestres i també de les seves propietats remeieres.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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12:00 – 13:00 Les plantes de la mel: xerrada – experiència – taller. (Fra Valentí Serra
– Arxiver dels Caputxins)
Xerrada i experiència. Es mostrarà la gran diversitat de plantes mel·líferes que
existeixen arreu del país i com s’han emprat des de fa segles, es parlarà de les
propietats de la mel i de les diferents formes d’obtenir-la, i es realitzarà una bollidura
amb tast de tisana. Fra Valentí desitja que us submergiu en aquest mont a través de
l’experiència, que ho viviu en primera persona. De ben segur que ho aconseguirà!
•

A càrrec de Fra Valentí Serra (1959, Manresa). Va entrar a formar part de
l’ordre dels Caputxins l’any 1980, amb 28 anys i després de veure que la feina a
Caixa de Manresa que feia aleshores no era l’estil de vida que volia seguir. L’any
1995 es doctora en història a la Universitat de Barcelona. Actualment resideix
al convent dels Caputxins de Sarrià, i al llarg de tots aquests anys ha adoptat
l’essència de la vida caputxina, amb una estima i gran coneixement vers el
paper de les plantes remeieres, les tradicions, i les receptes de cuina en la vida
monàstica. A partir d’antics manuscrits dels Caputxins, ha extret una
valuosíssima informació, que té segles d’història, i que ha posat de nou a
l’abast de tothom gràcies als més de vint llibres que ha escrit: de cuina,
medicina natural i horticultura, llibres que recuperen tradicions orals oblidades
i tan sols apuntades en vells llibres que són un tresor. A banda de la seva tasca
literària, ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació. Duu a terme el
programa setmanal "Remeis de Frare" a Ràdio Estel sobre les tradicions
remeieres a Catalunya. Des de 2015 col·labora en la redacció del
popular Calendari
de
l'Ermità
Fra
Ramon
dels
Pirineus
(www.calendariermita.cat)

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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13:00 – 14:00 Les ciutats comestibles. (Pilar Sampietro – Periodista radiofònica
especialitzada en programes d’ecologia i cultura)
La Ciutat Comestible. La natura ha decidit tornar a la ciutat.
La Ciutat Comestible és una aproximació poètica i real a la nostra vida urbana i els
efectes que l'oblit de la natura han provocat en el nostre paisatge, la nostra salut i la
nostra manera de consumir i comunicar-nos.
Us explicarem perquè torna a tenir sentit la paraula biofília entre els humans, què hi fa
que ara aparegui la síndrome de falta de natura a la ciutat i com les persones que hi
viuen s'organitzen per posar-hi remei. Aquesta és una experiència col·lectiva, fruit dels
reportatges i investigacions que anem fent des de l'any 2010 Pilar Sampietro i Ignacio
Somovilla, descobrint llocs amagats de la ciutat on la natura ha decidit tornar per
quedar-s'hi i a més proposa ser comestible.
Coneixereu de la vora les receptes de xarops, cremes, perfums i vins que el
permacultor i escriptor establert a Granada Jabier Herreros, ha creat exclusivament pel
llibre i fareu un passeig amb les aquarel·les que l'artista Jorge Bayo ha pintat per
aquesta edició, totes inspirades en els horts, jardins i arbres protagonistes.
•

A càrrec de Pilar Sampietro periodista radiofònica especialitzada en programes
d'ecologia i cultura, Vida Verda a Ràdio 4, Vida Verde a REE i Mediterráneo a
Radio 3. Coautora dels llibres El Jardí Amagat (Pol.len 2014) i La Ciutat
Comestible (Morsa.Walrus.2018).
Enllaços a xarxes: Twitter: @PilarSampColom; Instagram:@laciudadcomestible;
Facebook: @laciudadcomestible

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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16:00 – 17:15 Projecció d’”Arrels de resistència”, documental de La Recolectiva —
Campanya d'Olives a Palestina
Pel·lícula documental sobre la història i les lluites populars a Palestina a través de la
recollida d'olives a la Cisjordània ocupada. El documental il·lustra la realitat del poble
palestí durant la campanya de recol·lecta d’olives, en la qual el grup col·labora
anualment. Aquesta col·laboració és una acció directa de solidaritat en el terreny amb
les famílies Palestines que necessiten ajuda per poder realitzar la seva recol·lecta. És
una acció que es repeteix, juntament amb la plantació d’oliveres a l’hivern, anualment
i que convida a internacionals a poder solidaritzar-se, conèixer i treballar braç a braç
amb la població local. Duta a terme des de fa ja més de 10 anys, s’ha consolidat com
una de les activitats més realitzades, ja que, partint d’una base senzilla com l’és
treballar en el camp i compartir uns dies de sol a sol, s’arriba a conèixer en profunditat
la realitat i dificultats de les famílies sota ocupació. Aquest és el fil conductor del
documental, amb les oliveres com a protagonistes i símbol d’un estil de vida malda per
sobreviure malgrat l’ocupació del territori. I és que des de la Guerra dels 6 dies, el
1967, més de 800.000 oliveres han estat destruïdes per l’Exèrcit Israelià o els colons a
Cisjordània. Cada any durant la recol·lecta, els colons o les Forces Armades d’Israel
ataquen les famílies palestines, destrueixen els seus arbres o fins i tot els roben les
olives, fent que les famílies arribin a témer per la seva vida. L’olivera no només
representa una bona part de l’economia rural i familiar palestina, és també part de la
seva identitat, història i cultura. Quan un arbre és destruït o les olives robades, no
només s’està minvant la capacitat econòmica i la sobirania alimentària familiar, sinó
també s’anul·la el dret i la llibertat de les famílies a continuar amb la seva manera de
viure, a cuidar i recol·lectar els seus centenaris o fins i tot mil·lenaris arbres.
•

El documental ha estat elaborat per la Recol·lectiva – Grup autònom de suport
amb Palestina amb seu a Catalunya que organitza activitats i campanyes de
solidaritat i de resistència amb Palestina. A través de l’autogestió financen les
accions als territoris ocupats palestins mitjançant els diferents esdeveniments
organitzats, principalment a Catalunya i en altres regions europees. Més
informació a https://larecolectiva.wordpress.com/

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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17:15 – 18:00 Espècies silvestres comestibles a l’Anoia (I), presentació del llibertó i
tastet de receptes (Roger Costa Campo, Marc Talavera Roma - Col·lectiu Eixarcolant)
Us presentarem 22 espècies silvestres comestibles que es poden trobar amb facilitat a
la comarca de l’Anoia (i també en molts altres punts del país) i que per les seves
característiques organolèptiques i també nutricionals són altament indicades per
incorporar a la dieta quotidiana.
No són millors que els espinacs, les cols, o els tomàquets; però tampoc són pitjors.
Cadascuna d’aquestes 22 espècies és, simplement, un ingredient més que podem
incorporar a la nostra alimentació. Per tant, amb aquest llibretó, editat gràcies al
finançament del Consell Comarcal de l’Anoia, us oferim la possibilitat de descobrir 22
nous ingredients amb els quals enriquir i diversificar la vostra cuina, el vostre hort, el
vostre camp, o la vostra botiga.
Podreu tastar algunes de les receptes presents al llibretó, per tal que comproveu de
primera mà com en són de bones aquestes espècies.
A càrrec de:
o Marc Talavera Roma, Igualada, 1988. Doctor en biologia per la
Universitat de Barcelona, especialitzat en agroecologia, etnobotànica, i
comunicació científica. Autor de la tesi doctoral que duu com a títol “La
recuperació dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat
com a eina per al desenvolupament d’un model agroalimentari més
sostenible. Estudi etnobotànic de la comarca de l’Anoia,
desenvolupament de nous cultius amb espècies silvestres, i acceptació
per part dels consumidors dels productes elaborats amb espècies
silvestres i varietats tradicionals”. És també president i impulsor del
Col·lectiu Eixarcolant i la Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades.
o Roger Costa, Igualada, 1997. Des de petit he tingut molt clar que
m’agradaria dedicar-me al món de la creativitat, i després de passar pel
batxillerat artístic a l’Institut Joan Mercader, fa 3 anys que vaig
començar a cursar el grau de Disseny a la Universitat de Barcelona, on
per sort, puc dir que gaudeixo molt estudiant el que estudio. L’art
m’apassiona però no sóc un artista. Em fascina la tipografia, l’animació,
el Disseny editorial, la il·lustració i en definitiva, qualsevol mitjà que
permeti comunicar idees gràficament.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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18:00 – 18:45 Agroecologia escolar: audiovisual i exposició de pòsters sobre
experìències d’agroecologia escolar (Ariadna Argemí, Berta Castellà, Elizabeth M
Rodríguez, Germán Llerena, Laura Calvet i Mariona Espinet)
Resulta cabdal incorporar conceptes com la diversitat agrícola, l’agroecologia, la
diversificació de la dieta, la temporalitat dels productes, o senzillament el terme “hort”
en l’univers escolar. És crucial per mostrar als infants i joves d’on provenen els
aliments que consumeixen i què cal per obtenir-los, i posar de relleu que els enciam o
les pomes no creixen dins una bossa de plàstic en una lleixa de supermercat. Ens
presentaran diferents projectes realitzats en els darrers anys que tenen precisament
aquest objectiu, fer de l’agroecologia un element cabdal del la dinàmica i
funcionament dels centres educatius. Voleu veure quins han estat els resultats i
conclusions obtinguts? Voleu agafar idees per implementar-les al vostre centre
educatiu? No us ho perdeu!
•

A càrrec de l’Ariadna Argemí Romañach, la Berta Castellà Colominas, l’Elizabeth
M Rodríguez Acevedo, el Germán Llerena del Castillo, la Laura Calvet Mir i la
Mariona Espinet Blanch. Totes es troben en el Grup de Recerca en Educació per
la Sostenibilitat, Escola i Comunitat GRESC@, de la UAB
(grupsderecerca.uab.cat/gresco), que forma part del grup LIEC
(grupsderecerca.uab.cat/liec). Treballen, d’una o una altra manera i des de
diferents ocupacions, per impulsar, investigar, desenvolupar, acompanyar o
avaluar el treball amb l’hort escolar, l’agroecologia escolar, el coneixement
ecològic tradicional i l’ecologia política.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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18:45 – 19:15 Presentació de l'Anuari de la Sobirania Alimentària 2017-2018 [Paula
Llaurador i Quim Muntané (Revista Sobirania Alimentària)]
L'Anuari de la Sobirania Alimentària és un recull dels fets i les reflexions més rellevants
que han aparegut des del gener de 2017 a l'agost de 2018 en els àmbits de
l'agricultura, l'alimentació i el món rural en general, amb una perspectiva de Països
Catalans. Amb l'objectiu que tingui continuïtat anualment, en aquesta primera edició
hi apareixen prop de 200 referències a notícies, documentals, informes i articles
d'opinió, repartides en 11 blocs temàtics. A més, l'Anuari compta amb un directori de
col·lectius que treballen amb visió de sobirania alimentària a Catalunya, les Illes
Balears i el País Valencià. A l'acte es farà la presentació de la publicació i es repartiran
exemplars gratuïts en paper. La publicació també és accessible online
a anuarisobiraniaalimentaria.cat
•

A càrrec de Paula Llaurador, ambientòloga i dinamitzadora local agroecològica i
milita en lluites veïnals pel territori; i Quim Muntané, ambientòleg i geògraf i
realitza projectes de consultoria ambiental i recerca en l'àmbit dels sistemes
agroalimentaris i les polítiques alimentàries. Els dos són col·laboradors de
la Revista Sobirania Alimentaria i autors principals de l'Anuari de la Sobirania
Alimentària.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys
(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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19:15 – 20:00 El Calendari del Bon consumidor, quan les plantes oblidades entren
pels ulls (Estela de Arenzana)
El Calendari del on consumidor 2019 neix fruit de la col·laboració a tres bandes entre la
il·lustradora Estela de Arenzana, encarregada del disseny i la il·lustració, i les entitats
Col·lectiu Eixarcolant (www.eixarcolant.cat) i Associació Agroecològica de Can
Mercaderet (www.ecomercaderet.cat), encarregades dels continguts.
Mostra, de forma visual i atractiva però també amb tot el rigor científic, la necessitat
de fomentar el consum de productes de temporada i proximitat produïts de forma
sostenible. Per això en cadascun dels mesos s’hi representen més de 20 espècies
silvestres i varietats agrícoles tradicionals que es poden incorporar a la dieta, i que en
el conjunt de tots els mesos són més de 200.
El calendari mostra també la necessitat d’avançar vers un model socioeconòmic més
sostenible, en el qual la lògica n’esdevingui l’element central. Per això a cada mes hi
trobareu una il·lustració eloqüent i dades extretes d’estudis científics reconeguts
internacionalment que de forma pragmàtica mostren quina és la realitat sobre
diferents àmbits (transport, residus, comerç, energia, canvi climàtic, biodiversitat, ...), i
aporten algunes idees sobre què fer-hi com a consumidors.
•

A càrrec de:
o Estela de Arenzana, il·lustradora, i autora de les il·lustracions del
calendari. Generalment treballa per vàries empreses dins del sector del
pàckaging, també per editorials com La Galera i de vegades aporta les
seves il·lustracions per cartells i altres formats on la il·lustració sigui
benvinguda.

DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure. No cal inscripció prèvia. Aforament: 180 pax.
• Lloc: Sala Polivalent del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)
• Edats recomanades: de 8 a 99 anys

(Tornar a l’índex de Xerrades i projeccions)
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ACTUACIONS MUSICALS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX ACTUACIONS MUSICALS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir
directament a la informació corresponent)
•

Descripció general

La música permet expressar-se, comunicar-se, transmetre sentiments i també
reivindicar-se. En el cas de la música tradicional moltes de les seves lletres han fet
referència a diversos aspectes del quotidià, i d’entre els temes tractats no hi falta la
relació entre persones i plantes, o millor dit, com les persones empraven les plantes en
el seu dia a dia. Són músiques que parlen d’històries viscudes, de persones i del seu dia
a dia, i per això mateix les plantes hi són presents, com a element indestriable del dia a
dia de tots i cadascun de nosaltres encara que ara no en siguem pràcticament
conscients. Per això mateix neix aquest nou bloc d’actuacions musicals, per a través de
la música i de forma festiva, posar de relleu com les plantes, han format, formen, i
formaran part indestriable de tots nosaltres, i com d’important és tenir present aquest
fet per múltiples aspectes. Gaudiu-ne, divertiu-vos amb la música, i percebeu el
missatge que les tres actuacions, tot i ser molt diferents entre elles, volen transmetre.

13:00 – 14:00 Susannes, cantautora rural. Presentació del disc Cultivant la Terra i
avanç de temes del segon disc
A través de les seves cançons aprofundeix sobre la vinculació entre dones i natura, la
vida rural i l'agroecologia, promovent una reflexió sobre el model energètic i de
consum actual. Amb la sensibilitat del cultiu a la Terra viscut en primera persona, les
seves cançons són un dolç alenar de positivisme i una crida a enxarxar alternatives.
Presentarà cançons del seu primer disc "Cultivant la Terra" i també farà un avanç
d'alguns temes del seu proper treball discogràfic. www.susannes.bandcamp.com
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure.
• Lloc: Plaça del Gasogen
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys
(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals)
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17:00 – 18:30 Els cants de les plantes. Una simbiosi de música popular, plantes i
artesania. Taller de Memòria Oral (Cant Popular) del Mas de Barberans
Una simbiosi de música popular, plantes i artesania. El col·lectiu d'integrants del Taller
de Memòria Oral (Cant Popular) del Mas de Barberans presenta el projecte Els cants de
les plantes. Actualment estan treballant en un llibre amb una selecció de cobles
dedicades a un centenar d’espècies de plantes que campen pel territori. Cada planta
tindrà un capítol on hi constarà el nom popular, el nom científic, una fotografia i una
selecció de cobles de versos heptasil·làbics escrits per ser cantats en diversos gèneres
de la música popular (jota, fandango, cant de treball...). El projecte compta amb el
suport de l’Ajuntament de Mas de Barberans i el Museu de la Pauma.
El col·lectiu està integrat per aficionats al món de les plantes, del vers improvisat i del
cant.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure.
• Lloc: Plaça del Gasogen
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys
(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals)

18:30 - 19:30 Guirigall, música folk reivindicativa arrelada al territori.
Guirigall és un grup nascut a la comarca del Solsonès, que versionen a ritme d'acordió
diatònic, guitarra i caixó, música folk arrelada al territori i amb missatge reivindicatiu,
amb l'objectiu de fer moure el cos a qui els escolti.
DADES D’INTERÈS
• Assistència lliure.
• Lloc: Plaça del Gasogen
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys
(Tornar a l’índex d’Actuacions Musicals)

(tornar a l’índex general de continguts)
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DINAR SILVESTRE (tornar a l’índex general de continguts)
(14:00 – 15:30, cal inscripció prèvia, 400pax, 10€)
I com no podia ser d’altra manera, les plantes silvestres també seran les protagonistes
del dinar. Comprovareu com plats molt presents en la gastronomia tradicional catalana
adquireixen una nova dimensió gràcies a la incorporació en la recepta de plantes
silvestres comestibles. Degudament combinades i cuinades, el món de possibilitats que
ens ofereixen és inacabable. Només cal saber com fer-ho, però per això podeu estar
tranquils, i sinó pregunteu-ho als qui van tenir la sort de gaudir del dinar de la edicions
anteriors. Enguany la composició del menú canvia, per tal de sorprendre-us novament,
però la cuinera es manté, així que prepareu-vos per assaborir de nou un dinar digne
dels millors restaurants d’avantguarda del país i amb les plantes silvestres com a
protagonistes.
El dinar està confeccionat amb la col·laboració de l’experta en gastronomia silvestre
Montserrat Enrich, autora l’any 2014 del llibre “Herbes a la carta” i dedicada a la
divulgació de la cuina amb plantes silvestres (www.gastronomiasalvatge.com /
facebook.com/NaturaComestible/).
Aquest és el MENÚ, on cada comensal podrà assaborir tots els plats que us presentem
a continuació:
• SOPA DE PISANA AMB VERDURETES I FULLES VERDES SILVESTRES
Un plat calent que recupera l’ús d’un cereal antic i autòcton, combinat amb fulla
verda
Ingredients: pisana, ceba, pastanaga, i herbes silvestres: ortiga, borratja, aleixandri.
• EMPEDRAT D’ALEIXANDRI AMB SALSA DE RAVENISSES
Amanida de llegum, amb la frescor cruixent de l’aleixandri i amanit amb el gust
picantó i dolçet de la flor de ravenissa, banyada en oli d’oliva verge de l’Anoia.
Ingredients: Fesols, aleixandri, olives, ceba, ravenet i salsa de ravenisses.
• CROQUETA DE FARIGOLA
La mossegada calentona, cruixent i perfumada
Ingredients: Farina, sèmola, ceba i farigola
• TIRAMISSÚ DE CIRERA DE PASTOR
Unes postres gourmet per gaudir del sabor d’una de les millors fruites del bosc
Ingredients: pa de pessic, formatge, cacau i confitura de cirera de pastor.
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I per acompanyar:
• Pa ecològic fet amb varietats tradicionals de cereals, elaborat per la
Cooperativa l’Aresta (www.arestacooperativa.com)
I per fer-ho baixar:
•

Vi de varietats tradicionals de l’Anoia, elaborat per l’Associació de Petits
Viticultors de la Conca d’Òdena (facebook.com/viticultorsconcaodena/) i el
Col·lectiu 7 de Vi, Sumollant

•

Infusió a base de diferents combinacions de plantes silvestres, elaborada
per Sambucus Cooperativa (www.sambucus.cat)

A més a més durant tot el dia podreu observar una mostra de tots els ingredients
emprats per elaborar el dinar, per tal que sigueu conscients de què esteu menjant, del
seu origen i del seu valor.
Acabareu tips i satisfets, i sobre tot amb el convenciment que realment això de les
plantes silvestres i les varietats tradicionals a la cuina no és pas cap quimera, sinó que
són aliments senzillament molt bons. Que els noms no us facin por, atreviu-vos amb
aquest fantàstic dinar.
DADES D’INTERÈS
•
•
•

•

•
•

Cal inscripció prèvia
Cost: 10€. El pagament es realitzarà online en el moment de fer la inscripció.
IMPORTANT: per tal d’agilitzar la recollida del dinar, al llarg del matí haureu de
passar pel punt d’informació de davant de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat, 12)
per recollir el tiquet identifiicatiu amb que podreu accedir al dinar.
Alhora, per agilitzar la recollida del dinar i evitar que hàgiu de fer cua, podreu
començar a dinar a partir de les 13:30 i fins les 15:30, en els dos mostradors que
haurem habilitat per la recollida del dinar.
Lloc: Passeig Verdaguer
Tots els plats del menú són aptes per persones vegetarianes. En el cas que
tingueu intolerància a la lactosa o celiaquia anoteu-ho a la inscripció i digueu-ho
en el moment de recollir el tiquet, o confeccionarem el menú amb alternatives
per vosaltres.

(tornar a l’índex general de continguts)
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EXPOSICIONS (tornar a l’índex general de continguts)
ÍNDEX EXPOSICIONS (Cliqueu sobre l’aparat que us interessi per accedir directament a
la informació corresponent)
•

Descripció general

•

Ens agraden les espècies silvestres comestibles?
Col·lectiu Eixarcolant

•

Quin és el sentit de recuperar les espècies silvestres comestibles i les varietats
agrícoles tradicionals? Marc Talavera Roma – Col·lectiu Eixarcolant

•

Mostra de varietats
Ecomercaderet

•

Mostra d’espècies silvestres comestibles i ornamentals tradicionals Col·lectiu
Eixarcolant i venda de planter silvestre

•

Mostra de llavors tradicionals i espai d’intercanvi - Col·lectiu Eixarcolant i
Ecomercaderet

•

Fotografies solars (cianotípies) i impressions sobre washi d’espècies silvestres Eduard Pagès

agrícoles

tradicionals

Marc Talavera Roma –

Col·lectiu Eixarcolant

i

Descripció general: Al llarg de tot el dia podreu gaudir de diverses exposicions
relacionades amb l’etnobotància, l’agroecologia i els coneixements tradicionals. Per tal
que pugueu observar en directe la biodiversitat cultivada i les espècies silvestres
comestibles, perquè conegueu a través de dades científiques quina és la realitat dels
nostres camps, boscos i sistema agroalimentari, perquè vegeu si ens agraden o no les
espècies silvestres comestibles, i perquè tingueu l’oportunitat d’intercanviar llavors
tradicionals i adquirir planter d’espècies silvestres.
(tornar a l’índex d’exposicions)
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Ens agraden les espècies silvestres comestibles?
Marc Talavera Roma – Col·lectiu Eixarcolant
Aquells que hàgiu assistit als tasts d’edicions anteriors de la Jornada Gastronòmica de
les Plantes Oblidades sabreu que abans de comunicar-vos la composició de les mostres
que heu tastat us demanem que empleneu un document indicant per cadascuna de les
mostres si us ha agradat o no. Aquesta acció tant simple és de vital importància, ja que
ens ha permès obtenir fins al moment dades concloents sobre l’acceptació de més
d’una vuitantena de preparats alimentaris elaborats amb espècies silvestres
comestibles i varietats agrícoles tradicionals, que tal i com veureu demostren, per
primera vegada, i de forma incontestable que la incorporació a la dieta d’aquestes
espècie si varietats és perfectament possible. Gràcies per fer possible l’obtenció
d’aquestes dades, que pretenem mostrar-vos de forma resumida i clara en aquesta
exposició. Gràcies per donar-nos les eines que ens permeten afirmar i demostrar de
forma objectiva que no ens hem begut l’enteniment, que consumir plantes silvestres i
varietats tradicionals és un horitzó plenament assolible.
•

A càrrec de Marc Talavera Roma, doctor en biologia per la Universitat de
Barcelona, especialitzat en agroecologia, etnobotànica, i comunicació científica.
Autor de la tesi doctoral que duu com a títol “La recuperació dels coneixements
tradicionals relatius a la biodiversitat com a eina per al desenvolupament d’un
model agroalimentari més sostenible. Estudi etnobotànic de la comarca de
l’Anoia, desenvolupament de nous cultius amb espècies silvestres, i acceptació
per part dels consumidors dels productes elaborats amb espècies silvestres i
varietats tradicionals”. És també president i impulsor del Col·lectiu Eixarcolant i
la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 21:00
• Lloc: vestíbul de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• Edats recomanades: de 12 a 99 anys
(tornar a l’índex d’exposicions)
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Quin és el sentit de recuperar les espècies silvestres comestibles i les varietats
agrícoles tradicionals?
Marc Talavera Roma – Col·lectiu Eixarcolant
És lògic que en ocasions us hàgiu preguntat quina era la utilitat de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes Oblidades, i per extensió de tots els projectes que
treballem en la recuperació i promoció de les plantes silvestres comestibles i les
varietats tradicionals oblidades. Es tracta només d’un esdeveniment lúdic? Duem a
terme aquest projectes simplement perquè ens motiven, sense que hi hagi una raó de
fons? En aquesta exposició veureu com són molts i molt importants els motius de fons
que fan necessaris esdeveniments i projectes que treballin per recuperar i revaloritzar
aquestes espècies i varietat. Totes les dades que s’hi presenten han estat extretes
directament d’estudis científics de caràcter tant local com internacional, les quals
mostren de forma objectiva la necessitat de fomentar el cultiu i consum d’aquestes
espècies i varietats. Veureu com n’és d’important des d’un punt de vista paisatgístic,
alimentari, cultural, d’adaptació al canvi climàtic, agronòmic, d’equilibri territorial, i
fins i tot en termes de salut. Us sobraran els motius, i coincidireu amb nosaltres que
aquest hauria de ser un tema estructural en el qual treballar com a país.
•

A càrrec de Marc Talavera Roma, doctor en biologia per la Universitat de
Barcelona, especialitzat en agroecologia, etnobotànica, i comunicació científica.
Autor de la tesi doctoral que duu com a títol “La recuperació dels coneixements
tradicionals relatius a la biodiversitat com a eina per al desenvolupament d’un
model agroalimentari més sostenible. Estudi etnobotànic de la comarca de
l’Anoia, desenvolupament de nous cultius amb espècies silvestres, i acceptació
per part dels consumidors dels productes elaborats amb espècies silvestres i
varietats tradicionals”. És també president i impulsor del Col·lectiu Eixarcolant i
la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 21:00
• Lloc: espais exteriors situats al llarg de la Fira (C/Sant Carles, C/Esquiladors, Pl.
Gasogen)
• Edats recomanades: de 12 a 99 anys
(tornar a l’índex d’exposicions)
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Mostra de varietats agrícoles tradicionals
Col·lectiu Eixarcolant i Ecomercaderet
Actualment es conserven centenars de varietats agrícoles tradicionals que són el fruit
de segles de selecció i intercanvi entre els agricultors, però malauradament moltes
d’elles ja no es troben ni als comerços ni als camps. En aquesta exposició podreu
veure una petita mostra d’aquest valuosíssim llegat, del qual som hereus com a
societat, i el qual és responsabilitat de tots posar en valor i tornar a emprar de forma
quotidiana.
•

L’exposició està organitzada per les entitats Col·lectiu Eixarcolant
(www.eixarcolant.cat) i Ecomercaderet (www.ecomercaderet.cat), que
treballen per la conservació recuperació d’aquestes varietats com a element
de diversificació agrària, culinària, i clau per al desenvolupament d’una
agricultura sostenible i resilient al canvi climàtic. Ambdues entitats formen part
de l Xarxa Catalana de Graners.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 21:00
• Lloc: vestíbul de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 12 a 99 anys
(tornar a l’índex d’exposicions)
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Mostra d’espècies silvestres comestibles i ornamentals tradicionals
Col·lectiu Eixarcolant i venda de planter silvestre
En aquesta exposició podreu observar (i comprar planter) de diverses espècies
silvestres comestibles emprades en les diferents activitats de la Jornada. D’aquesta
forma, podreu contemplar i identificar una quarantena d’espècies silvestres
comestibles. Us adonareu que moltes d’aquestes espècies són molt abundants als
nostres camps i boscos, i per tant les tenim molt a l’abast per poder-les recollir i
utilitzar. Això si, sempre assegurant-nos que les identifiquem correctament i que les
recollim d’indrets lliures de fitosanitaris. També s’hi mostraran una trentena d’espècies
i varietats emprades tradicionalment com a ornamentals. Es podrà adquirir planter de
totes aquestes espècies i varietats per tal que les pugueu cultivar al balcó, al jardí o a
l’hort.
•

L’exposició està organitzada per l’entitat Col·lectiu Eixarcolant
(www.eixarcolant.cat), organitzadora de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades. Actualment disposa d’un banc de llavors amb més de 200
espècies silvestres útils i ornamentals tradicionals i treballa en diferents
projectes per promoure el cultiu, comercialització i consum sostenible
d’aquestes espècies com a element clau per a la transformació del model
agroalimentari vers un sistema més sostenible, lògic, i resilient.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 21:00
• Podreu comprar planter d’espècies silvestres comestibles i d’ornamentals
tradicionals
• Lloc: Carrer Esquiladors (entre la plaça del Gasogen i el Passeig)
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys
(tornar a l’índex d’exposicions)
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Mostra de llavors tradicionals i espai d’intercanvi
Col·lectiu Eixarcolant i Ecomercaderet
Hi trobareu una mostra de llavors de varietats agrícoles tradicionals i també d’espècies
silvestres útils, per tal que pugueu copsar aquesta enorme biodiversitat. Volem
fomentar l’intercanvi i el cultiu d’aquestes espècies i varietats així que tothom qui
vulgui podrà dur llavors de varietats tradicionals i plantes silvestres i intercanviar-les
amb d’altres que hi hagi a la mostra o que hagin dut altres participants. Des de l’origen
de l’agricultura l’intercanvi de llavors ha estat un element fonamental de totes les
societats, i és la forma més efectiva de mantenir viu el cultiu i coneixement acumulat
durant generacions.
•

Aquesta mostra i espai d’intercanvi està organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant
(www.eixarcolant.cat) i Ecomercaderet (www.ecomercaderet.cat). Ambdues
entitats formen part de l Xarxa Catalana de Graners i actualment conserven al
voltant de 400 varietats agrícoles tradicionals, amb l’objectiu que mica en mica
la el seu cultiu i consum es recuperi i ja no sigui necessària la conservació en un
banc de llavors per evitar-ne la desaparició.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00
• Lloc: Vestíbul Casal del Passeig (Passeig Verdaguer nº 67)
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys

(tornar a l’índex d’exposicions)
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Fotografies solars (cianotípies) i impressions sobre washi d’espècies silvestres
Eduard Pagès
En aquesta exposició tindreu l’oportunitat única de contemplar espècies silvestres útils
com mai les heu vist. Es tracta concretament d’una quarantena de fotografies solars
(cianotípies) i impressions sobre washi, les quals mostren amb sorprenent nitidesa i
claredat les espècies seleccionades. La fotografia solar o cianotípia és uns tècnica
popularitzada per la botànica britànica Anna Athkins a mitjans del segle XIX que utilitza
la llum del sol per crear fotografies d'un característic blau de Prússia que mostren amb
total detall per perfil i contorn de les espècies.
L’altra tècnica emprada per realitzar les fotografies de la mostra és la impressió sobre
paper japonès (washi), que en aquest cas utilitza la tinta xinesa per a obtenir
impressions de vegetals.
•

A càrrec Eduard Pagès Rabal (1987) va iniciar-se en la impressió natural amb el
Gyotaku (tècnica japonesa d'impressió de peixos) que va aprendre de la mà de
la seva mare Victoria Rabal artista i mestra paperera. La seva recerca posterior
inclou també la cianotípia per retratar subjectes del món vegetal i freqüents
incursions en l'art del paper fet a mà.
Ha col·laborat amb institucions com el Museu Molí Paperer de Capellades, la
Fundació Alícia i l'associació internacional Slow Food i ha impartit tallers en
diverses ciutats de Catalunya, Itàlia i Escòcia.

DADES D’INTERÈS
• Participació lliure
• Horari: de 10:00 a 21:00
• Lloc: Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)
• ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
• Edats recomanades: de 6 a 99 anys

(tornar a l’índex d’exposicions)

(tornar a l’índex general de continguts)
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ACTIVITATS INFANTILS

(tornar a l’índex general de continguts)

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

•

Descripció general

•

Perquè és important la diversitat vegetal? (Transmitting Science)

•

Pica-pica amb herbes i flors silvestres (Els Corremarges)

•

Fabriquem una joguina amb una carbassa (Jocs Troks)

•

Fem boles de llavors (Herbes de l’Alt Pirineu)

•

Pestos silvestres amb oli de les Garrigues (Parc de les Olors de l’Albi – Les
Garrigues)

•

El bosc ens cuida, el bosc ens cuina (Berta Garriga Garriga)

•

Aprenents de bruixes i bruixots (Sambucus)

Descripció general: Al llarg de tot el dia hi haurà repartides per diferents punts de la
fira 7 activitats dirigides als més menuts per tal que ells també puguin descobrir de
forma divertida els usos de les plantes oblidades. Descobrir la importància de la
biodiversitat vegetal, aprendre a fer un pica pica silvestre, fabricar una joguina amb
una carbassa, fer boles de llavors, elaborar pestos silvestres, o descobrir quines plantes
del bosc es poden menjar o fer servir per elaborar infusions són propostes que hem
pensat específicament pels més menuts de la casa. Activitats dirigides a infants de 4 a
12 anys, que es poden realitzar al llarg de tot el dia a les parades de la fira
corresponents.
(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Perquè és important la diversitat vegetal? (Transmitting Science) – Horari: tot el dia
Muntarem una parada on durant tot el dia es realitzaran diferents activitats dirigides a
nens i famílies. L'objectiu general de les activitats és transmetre la importància de
conservar i mantenir la biodiversitat mitjançant diferents jocs.
Els objectius concrets de cada activitat seran comprendre els problemes que generen
els monocultius (susceptibilitat a plagues, ús intensiu de certes substàncies del sòl), així
com la importància de conservar la variabilitat genètica en les plantes perquè puguin
adaptar-se als canvis climàtics, noves plagues, etc.
•

A càrrec de Transmitting Science, una empresa que des de fa 7 anys es dedica a
la transferència del coneixement científic en diferents branques de la biologia a
nivell nacional i internacional. Amb la seva seu a Piera, cada any realitza més
d'una vintena de cursos per a científics en l'àrea de l'Anoia, però també realitza
activitats dirigides al públic en general i infants.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tot el dia
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Pica-pica amb herbes i flors silvestres (Els Corremarges) - Horari: de 16.30 a 18:30
En aquest espai introduirem als infants dins el món de les plantes silvestres
comestibles. Els participants prepararan alguns canapès senzills, però plens de colors,
gustos i textures diferents, que es podran endur o menjar in situ. Al mateix temps
parlarem de les principals herbes i flors silvestres comestibles de temporada.
● A càrrec de Guillem Figueras Moreu i Natacha Filipi, impulsors dels
Corremarges (www.elscorremarges.wordpress.com), un projecte centrat en
l’aprofitament de les plantes silvestres i a la divulgació dels usos tradicionals de
la vegetació, situat a la Baixa Segarra. Els Corremarges col·laboren amb diversos
restaurants i elaboren melmelades, compotes, salses, condiments i xarops a
partir de les plantes silvestres de l’entorn; alhora que realitzen sortides i
activitats divulgatives per acostar aquests coneixements a tothom que desitgi
posar-los en pràctica.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tarda
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Fabriquem una joguina amb una carbassa (Jocs Troks) - Horari: tarda
Com és possible construir una joguina amb una carbassa? En aquesta activitat ho
descobriràs, perquè és molt senzill. El secret es troba en utilitzar carbasses de vinar.
Aquesta varietat tradicional de carbasses no s’utilitzaven per menjar, sinó com a
recipients per guardar-hi la beguda. Són carbasses que quan s’assequen queden
pràcticament buides de dins, i el més important, la pell esdevé totalment dura i rígida.
Gràcies a l’enginy, podem transformar aquestes carbasses en unes boniques i senzilles
joguines. En aquest taller construirem el tradicional joc d’encistellar la pilota, que us
podreu endur cap a casa!
● A càrrec de Jocs Troks (jocstroks.com), una petita empresa familiar que es
dedica a realitzar jocs i artesania amb carbasses, a banda de crear també tot
tipus de jocs amb fusta. Gràcies al seu enginy i destresa han aconseguit donar
una nova vida a les carbasses de vinar, que han deixat de ser recipients per
guardar-hi el vi i han passat a convertir-se en espectaculars titelles, làmpades,
paracaigudes, globus, ocells i molt més.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tarda
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Fem boles de llavors (Herbes de l’Alt Pirineu) - Horari: tot el dia
Seguint el llegat de Masaki Fukuoka, iniciador de l'agricultura natural a Japó,
explicarem i posarem en pràctica el seu mètode de revegetació a través del taller de
realització de boles de llavors (nendodango). El taller consistirà en preparar una bola
amb llavors que cadascú esculli per poder plantar en un test o directament a terra.
Podreu veure les diferents formes que adopten les llavors de cada espècie!
Aquest mètode permet protegir les llavors de depredadors (formigues, ratolins,
ocells,...) i respectar el ritme de la llavor que inicia el seu creixement quan troba les
condicions adequades d'humitat i temperatura. Treballarem amb Calèndula, aranya,
rosa de damasc, equinàcea, valeriana, orenga, alfàbrega, hisop i camamilla.
● A càrrec de Gemma i Pedro, impulsors del projecte Herbes de l’Alt Pirineu
(www.herbesdelaltpirineu.com) des d’on treballen per recuperar els
aprofitaments i usos de la vegetació del Pirineu i revitalitzar així el territori.
El projecte es troba ubicat dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i es centra en el
cultiu, recol·lecció silvestre, assecat, processament, i envasat artesanal
d’espècies aromàtiques i medicinals. Estimem la terra, creiem en ella, i en una
forma de vida que ens permeti treure profit de la terra i alhora retornar-li més
del que ens aporta.
DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tot el dia
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Pestos silvestres amb oli de les Garrigues (Parc de les Olors de l’Albi – Les Garrigues) Horari: tot el dia
El pesto és una picada feta amb oli com a ingredient principal, i on es poden barrejar
diferents aliments vegetals. El més conegut és el fet amb alfàbrega, pel seu bon aroma,
tanmateix podem fer pesto de moltíssimes herbes silvestres igual o encara més bones!
En aquest espai, els infants s’ho passaran d’allò més bé aprenent a utilitzar diferents
herbes per a realitzar salses pesto amb oli de les Garrigues, una salsa molt versàtil a la
cuina que podrà acompanyar les nostres amanides, pastes , el pa i tot allò que la
imaginació suggereixi.

•

A càrrec de Roser Carol Casas i Ferran Obiols Galí, impulsorrs de Les Basselles
(www.parcedelesolors.com/parc-de-les-olors-les-basselles),
el
jardí
etnobotànic visitable ubicat a la Vall de la Coma, al terme municipal de la vila
de l’Albi, comarca de les Garrigues. La sal d’herbes és un dels productes estrella
de les Basselles. Amb poc més de quatre anys d’elaboració ininterrompuda han
aconseguit fidelitzar un petit grup de clients que l’esperen amb candaletes,
doncs valoren moltíssim la seva senzillesa i versatilitat. Es tracta d’un
condiment alimentari elaborat a partir de deu herbes aromàtiques diferents,
mixturades amb sal iodada del mediterrani, adient per assaonar un amplíssim
ventall de plats: carn, peix, amanides, pastes, arrossos, etc. En lloc de morter,
utilitzem una picadora elèctrica per tal de polvoritzar les herbes de forma
ràpida i efectiva.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tot el dia
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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El bosc ens cuida, el bosc ens cuina (Berta Garriga Garriga) - Horari: tot el dia
En aquest breu i senzill taller gastronòmic, els infants/joves de 3-12 anys podran fer un
petit tast del que les plantes silvestres tenen per a oferir-nos (gustativament parlant).
Elaborarem (amb tècniques molt i molt simples) canapès diversos utilitzant plantes
silvestres de temporada, molt senzilles de trobar i d’identificar. Tot i que farem
propostes d’elaboracions concretes, hi haurà marge per a l’experimentació conjunta i,
per suposat, per a una posterior degustació.
La cuina realitzada serà vegana, amb ingredients ecològics i de proximitat, opcions
sense gluten i sense generar residus (plàstic). Els i les participants podran escollir
d’entre algunes fulles d’arbres de la zona per a utilitzar com a alternativa a un plat no
biodegradable, aprenent, així, el nom d’algunes de les espècies que ens envolten. Els
ingredients i algunes mostres de cremes i patés seran en una taula disposats per a que
els i les participants puguin observar-los i tastar-los mentre s’expliquen breument les
seves característiques.
Seguidament, i al ritme en el que els participants vagin afegint-se, es podran realitzar
els canapès proposats combinant diversos ingredients de la forma que més els vingui
de gust (combinant els ingredients que escullin, decorant amb flors/fulles silvestres els
canapès, etc).
En acabar, es degustarà la mostra culinària realitzada.
•

A càrrec de Berta Garriga Garriga, divulgadora dels valors de la vegetació
silvestre i cultivada de l’entorn i de les possibilitats d’incorporació a la
gastronomia, especialment entre els més menuts.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tot el dia
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Aprenents de bruixes i bruixots (Sambucus) - Horari: tot el dia
Descobrirem les olors, el tacte i el so de les plantes aromàtiques i medicinals seques
per aprendre a fer pocions màgiques d'infusions boníssimes que faran explotar les
papil·les gustatives.
● A càrrec de Sambucus, una cooperativa de treball i empresa d’inserció, sense
ànim de lucre que treballem per donar oportunitats professionals a persones
amb dificultats sociolaborals, a través d’activitat productiva en els àmbits agrari
i gastronòmic i de programes que combinen treball, formació i
acompanyament. Creada l’any 2011 a Osona. Tenen un restaurant, fan
càterings per a esdeveniments, gestionen cuines per a col•lectivitats, són
productors ecològics, cultiven i assequen planta aromàtica per fer-ne infusions i
condiments. També promouen programes formatius de transició al món
professional i ofereixen formació i acompanyament en horticultura ecològica,
cultiu i aplicacions de plantes aromàtiques i medicinals, emprenedoria,
cooperativisme, ocupabilitat i cuina.
DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
De forma simultània l’activitat podrà ser realitzada per 6 – 8 infants.
El temps necessari per dur a terme l’activitat és d’entre 10 i 15 minuts.
Cost: activitat gratuïta
Horari: tot el dia
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al llarg de la fira i estaran
degudament senyalitzades per tal que siguin visibles. Es pot veure la posició
exacta de cadascuna d’elles al plànol de distribució de les activitats.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)

(tornar a l’índex general de continguts)
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JORNADA TÈCNICA INCLOSA EN EL PATT – 14 ABRIL
Cadenes de valor i posicionament de mercat dels projectes que
treballen amb espècies silvestres útils i varietats tradicionals –
Distintiu de qualitat gestionat mitjançant garantia participativa,
criteris a complir.
(tornar a l’índex general de continguts)

Una de les mancances estructurals que presenten els projectes que treballen en
l'actualitat amb espècies silvestres útils (ja siguin destinades als camps de
l'alimentació, la cosmètica, els preparats medicinals, o d'altres) és la dificultat per
accedir als mercat de consumidors i alhora diferenciar-se i posicionar-se. Això és degut
principalment al fet que es tracta de projectes, ara per ara, de petita envergadura, els
quals generen un producte de gran qualitat i pel qual hi ha un clara demanda però no
disposen de la capacitat operativa ni l'estratègia necessàries per comercialitzar-los
degudament. Aquest és un dels principals reptes que ha d'afrontar el sector i que han
de tenir presents tots els projectes que s'iniciïn. En aquest sentit, i tal i com ja hem
estat treballant en altres Jornades tècniques i projectes, resulta imprescindible definir
una estratègia conjunta per aconseguir que els productes elaborats amb espècies
silvestres arribin als consumidors i siguin fàcilment identificables, garantint així la
viabilitat econòmica dels diferents projectes.
En concret, en aquesta jornada tècnica es treballarà amb la perspectiva que, en menys
d’un any surti a la llum un distintiu de qualitat gestionat mitjançant garantia
participativa que permeti diferenciar de forma ràpida aquells productes elaborats amb
espècies silvestres o varietat tradicionals i que alhora compleixen uns determinats
criteris de sostenibilitat tant ambientals com econòmics i socials.
Es treballarà per tal de consensuar i cercar una posició conjunta sobre aspectes que
ara per ara encara no estan resolts, i que són cabdals per al bon funcionament i utilitat
del distintiu. Sobre aquests aspectes es cercarà obtenir una posició consensuada entre
tots els participants i que alhora no contravingui amb l’objectiu del distintiu com a tal.
El llistat d’aspectes a tractar, així com els punts de debat en concret que caldrà
acordar, es facilitaran abans de la Jornada a tots els participants, alhora que seran
breument presentats el dia mateix de la Jornada. Alguns dels aspectes que es
tractaran, a tall d’exemple, seran:
•
•

Quines formes legals d’organització poden acollir-se al distintiu de qualitat?
Es té en compte el criteri de proximitat, i en què es concreta el terme
proximitat?
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•

•
•

•

•

•

Es limita el nombre d’actors que intervinguin en la cadena de valor, o dit en uns
altres termes, quin és el nombre màxim d’intermediaris que hi pot haver per
acollir-se al distintiu?
Cal estar inscrit en el CCPAE per emprar el distintiu?
En quin percentatge els productes que obtinguin el distintiu han de contenir
espècies silvestres o varietats tradicionals? Quins requisits s’estableixen sobre
la resta d’ingredients?
Com es visibilitza el diferent grau de compliment dels requisits del distintiu en
funció del producte? Es a dir, s’estableix un llindar mínim a partir del qual es
pot emprar el distintiu, però superat aquest llindar, hi haurà qui el complirà
amb escreix i hi haurà qui el complirà de forma menys àmplia. Com es
visiblilitza?
Quina importància es dona a la traçabilitat i origen del producte en el sentit
que els consumidors puguin controlar tot el procés seguit des del cultiu fins a la
compra final?
Com es reflecteix i posa a disposició dels consumidors el % de PVP que va
destinat a cadascun dels actors implicats en el procés de cultiu, transformació i
comercialització, i com es limita (si es creu que cal) l’IPOD?

Quan i on
Diumenge dia 14 d’abril a la seu del Col·lectiu Eixarcolant, situada al poble de Jorba (C/
Major 47 – 49), a 5 minuts d’Igualada.

Qui hi pot participar
Tothom que d’una forma o altra treballi professionalment amb espècies silvestres i
varietats agrícoles tradicionals.

Inscripció
La participació a la Jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia.

(tornar a l’índex general de continguts)
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AGRAÏMENTS (tornar a l’índex general de continguts)
Aquest esdeveniment no seria possible sense les moltes persones, entitats,
administracions i projectes que amb la vostra confiança i col·laboració feu possible que
una Jornada amb molts pocs recursos econòmics tingui un programa d’activitats de
gran qualitat i diversitat, gràcies al qual ha esdevingut ja un referent a nivell català.
Sense vosaltres aquesta Jornada ni seria possible ni tindria sentit. En nom del Col·lectiu
Eixarcolant, moltes gràcies. Som depositaris de la vostra confiança, farem tot el que
estigui al nostre abast perquè gaudiu d’una jornada única.
Volem agrair especialment la Col·laboració a l’Ajuntament d’Igualada, al Consell
Comarcal de l’Anoia, a la Universitat de Barcelona, al Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a l’Associació de
Gent Gran d’Igualada, a l’Associació Agroecològica de can Mercaderet, als
Moixiganguers d’Igualada, a l’Anoia Diari, als responsables dels equipaments Espai
Cívic Centre i Casal del Passeig, i sobre tot a totes i tots els voluntaris i socis de l’entitat
que amb el seu esforç i aportacions han arribat allà on les administracions no ho han
fet. Gràcies a totes i tots per haver fet possible la materialització d’aquesta 4a Edició
de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.
(tornar a l’índex general de continguts)
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