Col·lectiu Eixarcolant

3ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

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


Descripció general



La memòria quieta. Exposició fotogràfica d’usos, costums i tradicions del
camp català des de finals del S. XIX fins als primers anys de postguerra
(Fotografies de la col·lecció de J. F. G., Vilanova del Camí)



Exposició de varietats agrícoles tradicionals (Xarxa Catalana de Graners)



Exposició de d’espècies silvestres comestibles

Descripció general: Al llarg de tot el dia podreu gaudir de tres 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, i
perquè a través de la fotografia viatgeu a uns temps en els quals els usos tradicionals
que avui tractem de recuperar (i actualitzar) eren el pa de cada dia.
Al vestíbul de l’Espai Centre Cívic hi trobareu una exposició de fotografies que va des
de finals de segle XIX fins als primers anys de la postguerra on s’observa la vida al camp
català i detalls sobre la relació entre els seus habitants i els elements vegetals.
A la Plaça de l’Espai Cívic Centre hi haurà l’exposició de varietats agrícoles tradicionals,
en el marc de la 9ª Fira de la Biodiversitat Cultivada de la Xarxa Catalana de Graners
Al vestíbul del Casal del Passeig hi haurà una exposició de les plantes silvestres
comestibles, concretament s’hi mostraran aquelles que hauran estat emprades per
elaborar les mostres dels tasts.
(tornar a l’índex d’exposicions)

Col·lectiu Eixarcolant

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690373980

Col·lectiu Eixarcolant

3ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

La memòria quieta. Exposició fotogràfica d’usos, costums i tradicions del camp català
des de finals del S. XIX fins als primers anys de postguerra (Fotografies de la col·lecció
de J. F. G., Vilanova del Camí)
Recull d’una col·lecció de fotografies que té la pretensió de mostrar diferents
tècniques fotogràfiques a través del temps i veure la nostra societat en diferents
àmbits a partir de finals del XIX fins als primers anys de la postguerra. A través de la
fotografia els visitants podran viatjar a un temps en que la utilització d’elements
vegetals per al dia a dia era quelcom totalment quotidià. Aquestes fotografies són un
homenatge als usos, tradicions i costum que s’hi representen, i a totes aquelles
persones que han fet possible que arribessin als nostres dies.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Horari: de 10:00 a 21:00
 Lloc: vestíbul de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)

(tornar a l’índex d’exposicions)

Exposició de varietats agrícoles tradicionals (Xarxa Catalana de Graners)
Les entitats que formen part de la Xarxa Catalana de Graners es dediquen a la
conservació i promoció de la biodiversitat cultivada. Conserven centenars de varietats
agrícoles tradicionals que són el fruit de segles de selecció i intercanvi entre els
agricultors. En aquesta exposició podreu veure una petita mostra d’aquest valuosíssim
llegat, del qual som hereus com a societat.
L’exposició està organitzada per la Xarxa Catalana de Graners, i s’emmarca en la 9ª Fira
de la Biodiversitat Cultivada de la Xarxa Catalana de Graners que es desenvolupa en el
si de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Horari: de 10:00 a 21:00
 Lloc: plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12)

(tornar a l’índex d’exposicions)

Col·lectiu Eixarcolant

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690373980

Col·lectiu Eixarcolant

3ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Exposició d’espècies silvestres comestibles
En aquesta exposició podreu observar les espècies silvestres comestibles emprades per
dur a terme les mostres dels tasts. 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.
DADES D’INTERÈS
 Participació lliure
 Horari: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00
 Lloc: vestíbul del Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67)

(tornar a l’índex d’exposicions)
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