Col·lectiu Eixarcolant

3ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

SORTIDA ETNOBOTÀNICA
10:00 – 12:30 SORTIDA ETNOBOTÀNICA
Passejada de dues hores i mitja que us permetrà descobrir aquelles plantes útils que
tenim a tocar i que tanmateix moltes vegades ens passen totalment desapercebudes.
Les trobarem tant dins mateix de la ciutat com a l’entorn natural més proper, i és que a
tocar de casa també hi trobem unes especies d’allò més interessants que podem
emprar en el dia a dia. 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
(http://estevepadulles.blogspot.com.es/)
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.



Amb la col·laboració dels botànics Igualadins Helena Parera i Xavier Barberà,
membres de la secció de Ciències Naturals i Mediambientals del CECI (Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada) (www.cecianoia.org), autors del llibre “Herbes
d’Igualada”, que s’emmarca dins el projecte de catalogació de la vegetació
d'Igualada del que s'han editat ja els volums "Arbres d'Igualada" i "Arbusts
d'Igualada". Aquesta col·lecció de llibres permet fer un recorregut per la
vegetació de la ciutat, aquella que tenim més a prop i que molts cops és la que
més desconeixem. Durant la sortida exerciran de guies locals.

DADES D’INTERÈS
 Cal inscripció prèvia (30 places)
 Cost: 5€. 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.
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