La 5ª Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades es
celebrarà el dissabte 3 d’octubre
En base al seguiment exhaustiu de l’evolució del coronavirus (COVID-19) a Catalunya, i
mitjançant l’anàlisi estadística de les dades disponibles, podem afirmar amb total
seguretat que la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades hauria hagut d’ésser
suspesa en cas de mantenir-se la data inicialment prevista, del 4 d’abril. Davant
d’aquest escenari, ens anticipem als esdeveniments i traslladem la Jornada al dissabte
3 d’octubre.
La totalitat del programa, amb més de 130 activitats, i la fira amb més de 70
participants, és mantenen inalterats, desprès d’haver-se validat el canvi de data amb
tots i cadascun dels ponents i paradistes. El programa es pot consultar al web
www.eixarcolant.cat, on també segueixen obertes les inscripcions.
Mai ens hem cansat de repetir, i creiem que en aquest moment ens pertoca més que
mai fer-ho evident, que la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades no és només
un esdeveniment lúdic i festiu, sinó que principalment és i seguirà sent un altaveu per
mostrar com, a partir de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles
tradicionals, podem i hem de construir un nou model de producció, distribució i
consum d’aliments.
Parlem de quelcom senzill, possible i lògic. Parlem de ser conscients que els aliments
que consumim no creixen a les lleixes del supermercat. Parlem de ser conscients que
les agricultores i els agricultors han de poder-se guanyar la vida amb la seva feina.
Parlem de ser conscients de la incoherència que suposa el fet que la major part dels
aliments que consumim vinguin d’altres països quan només a Catalunya tenim més de
mil, sí mil, espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals que es
podrien cultivar, que són més que bones, i a les quals fa dècades que no fem ni cas.
En la comoditat del nostre dia a dia potser se’ns fa difícil ser conscients de l’important
que és la producció agroalimentària local. Se’ns fa difícil perquè a pocs metres de casa
de ben segur que tenim una gran superfície que, dia rere dia s’abasteix de productes
frescs i processats, on arriben puntualment per terra mar i aire provinents d’arreu del
món. Que ningú pateixi, difícilment ens quedarem sense menjar, però si més no les
escenes de lleixes buides i cues a les grans superfícies il·lustren a la perfecció que
imperiosament el model ha de canviar.

En un país on la major part de la superfície és agrícola, com pot ser que si s’aturen les
importacions ens quedem sense aliments? Què s’hi cultiva llavors als camps que tenim
al costat de casa? On són els pagesos que en situacions com aquesta pensaríem que
ens han de proveir d’aliments? Què en queda dels horts familiars dels pobles?
La resposta és tant senzilla com demolidora: des del moment en que vam assumir que
el menjar sortia del súper, que l’important per sobre de tot era el preu i l’estètica, i
que els caps de setmana millor que no es tiressin fems perquè feien pudor, vam anar
condemnant, progressivament però de forma implacable aquella agricultura i
ramaderia que avui ens donaria diversitat de paisatges, diversitat biològica, i també
diversitat d’aliments locals. Mireu als camps del vostre voltant, penseu en un poble
que conegueu bé, i sigueu conscients que el territori només és viu i dinàmic si els
consumidors i els polítics fem que les persones puguin viure dignament del territori.
Totes i tots, com a societat, podem decidir si seguim matant al territori, o bé si deixem
de mirar-nos el melic i som conscients d’una vegada per totes que sense ciutats hi
hauria pobles, però que sense pobles no hi podria haver ciutats. Mentrestant seguirem
treballant perquè el dia 3 d’octubre pugueu descobrir que un altre model de
producció, distribució, i consum d’aliments és possible i imprescindible.
Que la realitat que ens està tocant viure sigui el punt de partida per recuperar la lògica
i el sentit comú entorn allò que consumim i com percebem el territori que ens envolta.
Ajudeu-nos a fer-ho possible: feu córrer el comunicat i reserveu-vos el 3 d’octubre,
sigueu partícips del canvi #Eixarcolant.
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