Col·lectiu Eixarcolant

5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

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

•

Descripció general

•

11:00 – 12:00 i 15:00 a 16:00 Taller de paper fet a mà amb plantes silvestres.
(Museu Molí Paperer de Capellades)

•

12:00 – 13:00 Pica-pica silvestre de primavera. (Berta Garriga - Arrels voladores)

•

13:00 – 14:00 Juguem, xisclem i fem manualitats amb plantes. (Alicia Cirujeda Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón)

•

16:00 – 17:00 Tant si és dolç com salat, l'ortiga hi troba el seu lloc. (Mandarine
Sky i Albert Fonseca)

•

17:00 – 18:00 Encensos naturals amb plantes silvestres: els sahumeris. (Samanta
Cid)

•

18:00 – 19:00 Mones amb farina de blats antics i fruits oblidats. (Glòria Llenas i
Natacha Filipi - Fleca L’Aresta)

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.
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11:00 – 12:00 i 15:00 – 16:00 Taller de paper fet a mà amb plantes silvestres. (Museu
Molí Paperer de Capellades ) 5.00 €, 12 pax
En aquest taller descobrireu com, mitjançant una tècnica ancestral, es pot elaborar
paper a partir de determinades plantes. Concretament en aquest cas utilitzarem el
fonoll, recollit ja fa mesos a la comarca de l’Anoia i que s’ha preparat, posant-lo per
exemple en remull (enriado) per tal d’aconseguir que en aquest fantàstic taller el
puguem utilitzar per fabricar el nostre propi paper. Cadascú farà el seu paper, i aprendrà
a més tot el procés per si vol repetir-ho a casa.
•

A càrrec del Museu Molí Paperer de Capellades, situat a la població de
Capellades en un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí de la Vila”.
Al costat del Molí s’hi troba La Bassa; font natural d’on brolla un cabal de 12
milions de litres diaris, utilitzats com a energia per al funcionament dels 16
molins paperers que treballaven en aquesta zona. Gràcies a dita abundància
hídrica i a la situació geogràfica – propera a grans nuclis de població i amb bones
comunicacions entre ells – Capellades i el seu entorn: La Pobla de Claramunt,
Carme, Sant Pere de Riudebitlles…, varen constituir un dels centres paperers més
importants d’Espanya durant els segles XVIII i XIX. El paper d’aquesta zona, en
especial el paper de barba i el paper de fumar, es venia a gran part del mercat
espanyol i a les colònies d’Amèrica.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places: 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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12:00 – 13:00 Pica-pica silvestre de primavera. (Berta Garriga - Arrels voladores) 5.00€,
12 pax
En aquest taller familiar podreu descobrir, tocar i olorar diferents espècies silvestres
locals i conèixer-ne algunes de les seves propietats medicinals i culinàries. Seguidament,
les posarem en ús fent dos entrants per a alguna celebració o dia especial de primavera:
samoses (triangles de pasta de full) farcits de plantes silvestres i fruits secs; i patés
vegetals "assilvestrats". Decorarem els plats amb plantetes i flors silvestres al nostre
estil. Els productes utilitzats seran ecològics, d'origen vegetal i local i amb consciència
sobre la generació dels residus. Els/les participants es podran endur les seves creacions
embolicant-les amb les fulles silvestres que escullin.
•

A càrrec de Berta Garriga d'Arrels Voladores, un projecte jove i femení amb seu
a l'Alt Penedès, l'objectiu del qual és la sensibilització ecològica, l'aprenentatge
d'una cuina vegetal i sensible i la visibilització d'alternatives de vida sostenible
per a aplicar al dia a dia.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places: 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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13:00 – 14:00 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) 5.00€, 12pax
En aquest taller farem diferents activitats utilitzant plantes molt comuns del nostre
voltant. Seran, evidentment, jocs diferents dels de l’any passat, perquè les possibilitats
lúdiques que ens ofereixen les plantes són infinites. Jugarem a “huesetes” amb diferents
pilotes vegetals, construirem canonades i farem “flors” amb les tiges florals de dent de
lleó, farem disfresses vegetals, baldufes amb aglans, pintarem amb colors vegetals, etc.
Pels qui vulguin repetir, durem fulles de canyes per a tornar a fer vaixells i no faltaran
les pistoles de canya perquè l’any passat us van agradar molt! Després de jugar amb les
plantes les reconeixereu allà on aneu!
Més informació: https://sites.citaaragon.es/divierteteconlasplantas/
•

A càrrec d’Alicia Cirujeda, investigadora del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) autora del llibre “Diviértete con las plantas:
juegos, plantas musicales y manualidades” i divulgadora dels usos de lúdics de
les plantes.

DADES D’INTERÈS
•
•

•
•
•
•
•

Cal inscripció prèvia (places: 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 Tant si és dolç com salat, l'ortiga hi troba el seu lloc. (Mandarine Sky i
Albert Fonseca) 5.00 €, 12 pax
En aquest taller tan adults com infants aprendreu a enriquir els àpats i berenars, afeginthi nutrients de forma senzilla i divertida, gràcies a les plantes silvestres comestibles.
Farem una pasta deliciosa amb plantes silvestres, i també un dolç sorpresa d’allò més i
més bo.
•

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.

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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17:00 – 18:00 Encensos naturals amb plantes silvestres: els sahumeris. (Samanta Cid)
5.00 €, 12 pax
En aquest taller aprendrem diferents maneres de fer-nos els nostres encensos,
elaborant sahumeris d'una forma senzilla, divertida i natural; per tal d’introduir els més
petits en aquest món d’aromes i sensacions. Ho farem a partir de plantes silvestres
fàcilment reconeixibles, en el nostre entorn, quan sortim a passejar a la natura. També
parlarem dels seus usos i curiositats.
•

A càrrec de Samanta Cid, una enamorada de la natura des de ben petita. De
forma autodidacta ha anat investigant, experimentat i adquirint coneixements
sobre el món vegetal. Gràcies a aquesta passió per les plantes medicinals i
silvestres, ha anat aprenent a viure d'una forma més natural i respectuosa. Tot
això s'ha desenvolupat en diferents maneres de fer-les servir, des de remeis, en
la cuina, com en el sector cosmètic. Elabora els seus preparats i cosmètics, amb
tota la consciència, respecte i generositat que l’han ensenyat aquestes grans
mestres i altres persones que han compartit els seus coneixements amb ella.

DADES D’INTERÈS
• Cal inscripció prèvia (places: 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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18:00 – 19:00 Mones amb farina de blats antics i fruits oblidats. (Glòria Llenas i
Natacha Filipi - Fleca L’Aresta) 5.00 €, 12 pax
En aquest taller aprendrem a elaborar un pa de pessic amb varietats de blats antics per
tal de formar la base de la mona. Per farcir-la i cobrir-la, aprendrem a fer servir fruits
oblidats sota diferents formes. Farem una mona entre totes, i cada nen(a) la podrà
provar!
•

A càrrec de la fleca l'Aresta, un projecte cooperatiu que elabora pans amb
varietats de blats antics, ingredients ecològics i productes de la màxima
proximitat, apostant per un canvi de model agrícola i promovent la sobirania
alimentària. Al nostre obrador de Santa Coloma de Queralt elaborem de manera
artesanal pans amb massa mare de fermentació llarga i altres productes de fleca.

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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