Col·lectiu Eixarcolant

5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

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

Descripció general

•

Crea condiments silvestres pel teu menjar preferit! (Herbes de l’Alt Pirineu)

•

Fes la teva joguina de fusta. (Eskorça Joguines)

•

Converteix una canya, un tronc, o una carbassa en un instrument. (Les canyetes
de la foradada)

•

Fes que un tronc s'ompli de color, fes el teu tòtem! (Marga Cuerva Riba)

•

Descobrint els secrets de les plantes. (Transmitting Science)

•

Pintacares silvestre per a tots els públics. (Sandra Estarrona) Només matí!

•

Art, silvestre i comestible, al plat! (Els Corremarges) Només tarda!

•

Crea la teva recepta amb plantes silvestres i ingredients de temporada i
proximitat. (Col·lectiu Eixarcolant i Centres Educatius de la comarca)

•

Descobreix els secrets de les plantes silvestres - Gimcana. (Col·lectiu Eixarcolant)

•

Espectacle de màgia "La Nevera de Profit". (Som gent de profit - Agència Catalana
de Residus) Només tarda!

•

Petits cuiners a la recerca de les plantes oblidades. Escape room familiar. (Ludi
Artis) Cal inscripció prèvia!

Descripció general: Al llarg de tot el dia hi haurà repartides per diferents punts de la fira
11 activitats dirigides als més menuts per tal que ells també puguin descobrir de forma
divertida els usos de les plantes oblidades. Son molt diverses les 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)

www.eixarcolant.cat
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Col·lectiu Eixarcolant

5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Crea condiments silvestres pel teu menjar preferit! (Herbes de l’Alt Pirineu)
Taller d'elaboració d'una barreja d'espècies diferents segons el gust de cadascú.
En aquest taller elaborarem barreges d'espècies diferents segons el gust de cadascú.
Tornarem a descobrir el romaní, la farigola, l'orenga, el llorer... però també l'hisop, la
Sajolida, la menta, el fonoll, la sempreviva...
● 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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Fes la teva joguina de fusta. (Eskorça Joguines)
En aquest taller els nens a partir de 4 anys podran elaborar la seva pròpia joguina de
fusta, per tal de poder convertir un material tant proper i habitual com aquest en una
joguina.
•

A càrrec de Eskorça Joguines, elaboradors i dissenyadors de joguines i
estructures de fusta natural. Són joguines pensades pels més petits amb
l’objectiu d’estimular els seus sentits i fent servir materials que duraran tot una
vida.

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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Converteix una canya, un tronc, o una carbassa en un instrument. (Les canyetes de la
foradada)
Atreveix-te a fabricar el teu instrument de música! Veuràs com amb una canya, una
branca d’avellaner o inclòs closques, llavors, escorça.... o una carbassa pots fabricar un
instrument. Redescobrirem tècniques antigues i farem servir la imaginació i l’enginy. A
les 19h00 podreu incorporar-vos a la orquestra que tocarà a la plaça de les olles.
•

A càrrec Les canyetes de la foradada. Aquest col·lectiu es dedica a la recuperació
d'instrumental musical tradicional a partir de fonts documentades, de treball de
camp. Reprodueixen instruments antics i en elaboren de nous seguint les
mateixes tècniques . Produeixen els materials que utilitzen (per exemple
cultivant carbasses per a instruments, recollint i assecant canyes i fustes, curtint
pells...), fabriquen eines (pedres per polir, ferros per foradar o budell per a
cordes…) i finalment fabriquen els instruments.

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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Fes que un tronc s'ompli de color, fes el teu tòtem! (Marga Cuerva Riba)
Un tòtem en algunes cultures pot representar a la tribu o a l’individu i pot tenir molts
atributs, estableix una relació simbòlica amb la natura. Així, nosaltres, pintarem sanefes
sobre troncs secs per convertir-los en el nostre tòtem personal. Un pal ritual que ens
identifiqui.
•

A càrrec de Marga Cuerva, mestra de plàstica. La meva vida passa entre el fang,
la pintura i el reciclatge. Li encanta donar noves oportunitats a tot el que troba.
S’identifico amb els elements: fang, fusta metall, per experimentar i crear.

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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Descobrint els secrets de les plantes. (Transmitting Science)
Durant tot el dia, els més petits podran pintar amb pigments naturals (de plantes!) i
aprendre a fer aquestes pintures tan especials. Però segur que la resta de la família no
podrà llevar ull del món microscòpic! Alguna vegada heu vist grans de pol·len
augmentats de grandària? O les estructures amb les quals ens punxen les borratges? No
us les podeu perdre! Abans d'anar-vos no us oblideu de jugar al joc de la diversitat al
jardí, de 6 a 100 anys, amb aquest joc de taula veurem quin jardí sobreviu a les
adversitats.
● 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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)

www.eixarcolant.cat

info@eixarcolant.cat

690 373 980

Col·lectiu Eixarcolant

5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Pintacares silvestre per a tots els públics. (Sandra Estarrona)
Petits i grans pinteu-vos la cara. En només 5 minuts les mans expertes de la Sandra us
pintaran a la cara el detall d’una de les plantes oblidada de la jornada.
● A càrrec de Sandra Estarrona. La Sandra es defineix ella mateixa com artista
multidisciplinaria. Ha creat una marca, KILIPO, una paraula que reflecteix el seu
entusiasme per descobrir nous horitzons. Està graduada de Belles Arts i
actualment es dedica professionalment a la seva passió: pintar cossos. També
ajuda altres persones a crear espais i a viure experiències úniques fent servir la
pintura o altre tècniques grafico-plastiques.
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: Matí
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Art, silvestre i comestible, al plat! (Els Corremarges)
En aquest taller utilitzarem el plat com si fos una tela, i les herbes i flors silvestres
comestibles com si fossin pintura. Primer ens divertirem creant imatges amb herbes,
flors i diferents salsetes silvestres. Tant poden ser creacions abstractes que ens semblin
boniques, com dibuixos realistes tipus collage, utilitzant les formes, textures, colors i
volums que ens ofereixen les plantes. Aquestes obres d'art efímeres i saborosíssimes
acabaran desapareixent inexorablement per l'efecte de les nostres mandíbules, ja que
l'objectiu del taller és que nenes i joves tastin les plantes silvestres comestibles.

● 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
•
•
•
•
•
•
•
•

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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Crea la teva recepta amb plantes silvestres i ingredients de temporada i proximitat.
(Col·lectiu Eixarcolant i Centres Educatius de la comarca)
Fes de cuiner i inventa la teva pròpia recepta. En aquest taller experimentaràs amb
diferents ingredients i sobretot amb plantes silvestres per crear el teu propi plat com els
grans cuiners. Convida els pares, els avis o els amics a tastar el teu plat!
•

A càrrec del Col·lectiu Eixarcolant, entitat organitzadora de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes Oblidades i que des de fa cinc anys treballa per
fomentar un model de producció, distribució i consum mitjançant la recuperació
de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Podeu
consultar-ne els diferents projectes i línies de treball, així com fer-vos en socis a
www.eixarcolant.cat

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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Descobreix els secrets de les plantes silvestres - Gimcana. (Col·lectiu Eixarcolant)
Apunta’t a la Gimcana de la Jornada de les Plantes Oblidades! Corre, salta, fes servir
l’enginy i els teus coneixements sobre plantes silvestres per arribar al final del
recorregut.
•

A càrrec del Col·lectiu Eixarcolant, entitat organitzadora de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes Oblidades i que des de fa cinc anys treballa per
fomentar un model de producció, distribució i consum mitjançant la recuperació
de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Podeu
consultar-ne els diferents projectes i línies de treball, així com fer-vos en socis a
www.eixarcolant.cat

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
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 pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Espectacle de màgia "La Nevera de Profit". (Som gent de profit - Agència Catalana de
Residus)
Tota la família pot assistir a aquest taller-espectacle, de màgia i humor. El nostre xef mag
us farà riure i us sorprendrà tot fent-nos prendre consciència de que implica el
malbaratament alimentari, tan a nivell social com a nivell mediambiental.
•

A càrrec de “Som gent de profit”. Col·laboren amb una campanya de l’Agencia
Catalana de Residus que té com a objectiu conscienciar la població de que
malbaratant aliments llencem els diners que ha costat produir-los, els recursos
naturals invertits i desaprofitem un recurs molt valuós.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•

Assistència lliure. No cal inscripció prèvia.
Es realitzaran quatre passis de 30 minuts de durada cadascun, al llarg d e la tarda.
Cost: activitat gratuïta
Horari: Tarda
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 4 a 12 anys

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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Petits cuiners a la recerca de les plantes oblidades. Escape room familiar. (Ludi Artis)
El cuiner Silvestrí ha desat la planta més polifacètica de seva cuina dins la seva caixa
forta. Diuen que d’aquesta planta se’n poden fer els plats més suculents i més buscats
del món. El cuiner Silvestrí ha anat a buscat bolets i ha deixat, com a responsable de la
cuina al seu ajudant. Però quelcom ha anat malament, necessiten la planta de manera
urgent i en Silvestrí no hi és! Ajudareu l’ajudant a trobar la forma d’accedir a la planta?
•

A càrrec de Ludi Artis, un projecte conjunt de les empreses Fix The History
(escape room a Tarragona) i El Brogit (empresa de guiatge i agència de viatges
de senderisme i enoturisme). Té per objectiu principal enllaçar la intriga de
resoldre enigmes i jocs amb la realització d’activitats en el medi natural i, al
mateix temps, contribuir a la divulgació del nostre patrimoni natural i cultural de
manera divertida i amena.

DADES D’INTERÈS
•
•
•
•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia.
Preu: 5€ per persona, per tant 25€ per grup.
L’activitat té una durada de 30 minuts i es realitza en grups de 5 persones.
Cost: activitat gratuïta
Horari: Tarda
ITINERARI FAMILIAR: activitat recomanada per famílies
Lloc: totes les activitats infantils s’ubiquen al pati de les Escoles de l’Ateneu.
Edats recomanades: de 12 a 16 anys, o famílies amb nens a partir de 8 anys.

(Tornar a l’índex d’activitats infantils)
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