
Recuperant el passat  
transformant el futur!

Activitats turístiques
Col·lectiu Eixarcolant
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Poder conèixer i saber com utilitzar les moltes es-
pècies silvestres comestibles que creixen arreu del 
nostre entorn és indispensable no només per po-
der-les fer servir, sinó també per aprendre a valo-
rar-les, tan a elles com al territori en el qual creixen, 
i és sens dubte una experiència excepcional i única. 
No ens cansarem de repetir, i és que així ho cons-
taten les nombroses evidències científiques, que les 
espècies silvestres comestibles (i també les varietats 
agrícoles tradicionals) són i seran crucials per poder 
fer que l’agricultura sigui més sostenible i dinàmica, i 
que l’alimentació sigui variada i de proximitat, on tra-
dició i avantguarda van de la mà per oferir-nos plats 
innovadors i únics. 

És per això que un dels principals objectius del 
Col·lectiu Eixarcolant és el de contribuir a divulgar, 
compartir, els coneixements relatius d’aquestes 
espècies i varietats per tal que totes i tots pugueu 
gaudir-ne. I sempre des de dues màximes irrenun-
ciables: el rigor científic de la informació transmesa, 
i una metodología dinàmica que faci accessible i 
atractiva la informació per a tothom, oferint-vos ex-
periències inigualables.

Introducció



El Col·lectiu Eixarcolant
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Des del Col·lectiu Eixarcolant treballem, sempre se-
guint els criteris de l’economia social i solidària, i sen-
se cap afany de lucre, per fomentar la recupe-
ració del coneixement, cultiu i consum de 
les plantes silvestres comestibles i les va-
rietats agrícoles tradicionals com a eines 
per desenvolupar un model agroalimentari 
més sostenible, saludable i just. I per aconse-
guir-ho, la divulgació és una de les línies de treball 
prioritàries, ja que només compartint coneixements 
i sumant esforços farem realitat aquest canvi. Tant si 
voleu més informació del Col·lectiu Eixarcolant, com 
si voleu formar-ne part i fer-vos-en socis, us animem 
a consultar la nostra pàgina web: 

(www.eixarcolant.cat)

Tenim una dilatada experiència en recerca, trans-
ferència científica, docència, dinamització territorial i 
assessorament, tasques realitzades sempre per per-
sones expertes en etnobotànica, agroecologia i co-
municació científica. Des del 2016 hem realitzat arreu 
del país un ampli ventall d’activitats divulgatives en 
varis formats i per a públics molt diversos, i és fruit 
de l’experiència acumulada que en el present do-
cument recollim i agrupem aquelles propostes que, 
creiem, poden tenir un major interès.

El Col·lectiu



Us agradaria conèixer la infinitat de plantes útils i co-
mestibles que tenim a tocar i que tanmateix moltes 
vegades ens passen totalment desapercebudes? Us 
agradaria poder fer una truita d’ortigues, una tempu-
ra de cardellet, un pesto de parietària, o una refresc 
a base de flors?

Des del Col·lectiu Eixarcolant us oferim aquesta pas-
sejada guiada que us permetrà descobrir les plantes 
silvestres comestibles i varietats tradicionals, per tal 
que després les pugueu reconèixer i identificar allà 
on aneu. Enmig del bosc, en antics horts amb mar-
ges de pedra seca, o al costat del rierol, però també 
al bell mig del poble. I és que tenim aquestes espè-
cies molt més a prop del que ens imaginem. Només 
cal obrir bé els ulls per descobrir-les i poder-les co-
mençar a utilitzar.

Descobreix les plantes 
silvestres comestibles!
Sortida etnobotànica per conèixer els usos culinaris 
de les plantes silvestres

Descobreix tots els secrets que amaguen 
les plantes que t’envolten mentre passe-
ges per l’increïble entorn del poble de Jor-
ba, amb els seus horts, rierols, camps, bos-
cos i camins.
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Es tracta d’una experiència sensorial on aprendreu 
a través dels sentits. Observareu, tocareu, olorareu 
i tastareu un seguit de plantes que desconeixíeu o 
simplement amb les quals no us havíeu fixat, però 
que us obriran un nou món de textures, colors, olors 
i gustos. 

Anireu sempre acompanyats d’un etnobotànic ex-
pert en la matèria, que us transmetrà amb rigor, i 
sempre de forma amena i divertida, els diversos usos 
de les espècies que trobarem al llarg del recorregut, 
com identificar-les, com recollir-les, com cuinar-les, i 
tot allò que us pugueu imaginar.

· Durada aproximada: 2 hores
· Preu: 12€ per persona (de 8 a 12 persones) 
Consultar preu per a grups grans o per a grups me-
nors a 8 persones. Nens menors de 10 anys gratuït.
· Dies i horaris: a concretar segons disponibilitat.
· Idioma: català, castellà o anglès, francés, alemany 
i holandès.
· Edats recomanades: totes les edats

Dades tècniques



Durant la primera part de l’activitat, passejarem pels 
paisatges que envolten el bonic poble de Jorba 
tot descobrint antics horts, rierols i murs de pedra 
seca, on hi creixen una infinitat de plantes silvestres 
i varietats tradicionals. Aquesta passejada guiada 
us permetrà descobrir-les, i comprovar com en són 
d’abundants, diverses i també bones. 
 
Però com que moltes vegades només ens creiem 
allò que comprovem per nosaltres mateixos, com-
binarem la passejada amb un tast de productes ela-
borats amb les plantes silvestres observades durant 
el recorregut.

Descobreix i tasta les plan-
tes silvestres comestibles!
Sortida etnobotànica per descobrir els usos culinaris 
de les plantes silvestres seguida d’una degustació de 
productes silvestres 

Coneixeràs i tastaràs plantes que de ben 
segur no havies provat mai, i que ni tan 
sols t’imaginaves que eren comestibles. 
I no només això, t’assegurem que tindràs 
ganes de repetir.
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En aquest tast constatareu com tradició i avantguar-
da poden anar de la mà, degustant receptes elabo-
rades mitjançant mètodes tradicionals i d’altres de 
reinventades i adaptades a les noves tendències 
gastronòmiques. Gràcies als coneixements tradicio-
nals transmesos de generació en generació, però 
també a la innovació, comprovareu en primera per-
sona com podem incorporar a la dieta un gran nom-
bre d’espècies silvestres i varietats tradicionals en 
desús, amb resultats espectaculars. 

Concretament, el tast constarà de 4 tapes, 2 postres i 
2 begudes, i en tot moment anirà acompanyat de les 
explicacions sobre les espècies emprades, les seves 
propietats organolèptiques, nutricionals, i les possi-
bilitats de maridatge que ofereixen, per tal que vo-
saltres també sigueu capaços de cuinar-les a casa. 
En aquest sentit, en acabar el tast us donarem una 
llista amb la composició i procés d’elaboració de to-
tes les mostres que haureu degustat.

L’activitat estarà sempre guiada per un etnobotànic 
expert en la matèria, que us transmetrà amb rigor, i 
sempre de forma amena i divertida, els diversos usos 
de les espècies que trobarem al llarg del recorregut 
i les seves possibilitats gastronòmiques, entre molts 
d’altres aspectes.

· Durada aproximada: 1 hora sortida + 1 hora tast 
· Preu: 18 € per persona (8-12 persones) 
Consultar preu per a grups grans o per a grups me-
nors a 8 persones.
· Dies i horaris: a concretar segons disponibilitat.
· Idioma: català, castellà o anglès, francés, alemany 
i holandès.
· Edats recomanades: totes les edats
*Us facilitarem una llista dels al·lèrgens que incorpora 
cada mostra, però recomanem avisar prèviament de 
qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària.

Dades tècniques



I és que moltes vegades ens oblidem d’allò que ens 
expliquen, però difícilment ens oblidem d’allò que 
fem. Per això en aquesta proposta us ho oferim tot. 

Per començar passejarem per l’entorn del bonic 
poble de Jorba on descobrirem antics horts, rierols 
i murs de pedra seca, on hi creixen una infinitat de 
plantes silvestres comestibles i també varietats agrí-
coles tradicionals. Aprendrem a identificar-les, a re-
collir-les correctament, i descobrirem quins poden 
ser els seus usos. I serà precisament a partir de tota 
aquesta informació que decidirem, decidireu, quines 
són les que recollirem per després poder-les cuinar.

Descobreix, cuina i tasta les 
plantes silvestres comestibles!
Sortida per identificar i recollir espècies silvestres co-
mestibles seguida d’un taller de cuina silvestre amb 
la corresponent degustació. 

Per tastar, cal abans haver cuinat, i per cuinar, 
cal conèixer els ingredients amb els quals 
es pot cuinar. En aquesta proposta ho faràs 
tot: coneixeràs les plantes silvestres comes-
tibles tot caminant pels bonics paratges de 
Jorba, aprendràs a cuinar-les i com mari-
dar-les, i finalment les tastaras per compro-
var si efectivament valien o no la pena.
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I és que a continuació de la passejada, amb les es-
pècies i varietats que haguem recollit, complemen-
tades amb d’altres productes 100% locals i de tem-
porada, cuinarem diversos plats, tant sorprenents 
com deliciosos. Seguint els consells de l’expert que 
us acompanyarà en tot moment, sereu vosaltres els 
qui decidireu quines receptes elaboreu. Perquè la 
cuina és precisament això, crear, combinar, experi-
mentar, amb els ingredients que es tenen al davant. 
Durant tota l’elaboració, us explicarem les propietats, 
gustos, textures, i propietats nutricionals de les dife-
rents espècies emprades, per tal que pugueu incor-
porar-les a un ventall molt major de receptes i àpats.

I després de cuinar, arribarà l’hora de degustar tot 
allò que haurem cuinat, i valorar-ne el resultat i els 
maridatges realitzats. Com a mínim en sortirà un en-
trant, un plat principal, uns postres, i una beguda, 
però a partir d’aquí el ventall el decidiu vosaltres. Po-
deu estar segurs que totes les receptes seran origi-
nals, sostenibles, i ja veureu com també delicioses.    

L’activitat estarà sempre guiada per un etnobotànic 
expert en la matèria, que us transmetrà amb rigor, i 
sempre de forma amena i divertida, els diversos usos 
de les espècies i les seves possibilitats gastronòmi-
ques, tot orientant-vos sobre com cuinar-les per tal 
que el resultat sigui excel·lent.

· Durada aproximada: 2,5 hores
· Preu: 22 € per persona (mínim 8 persones). 
Consultar preu per a grups molt grans o per a grups 
menors a 8 persones.
· Dies i horaris: a concretar segons disponibilitat.
· Idioma: català, castellà o anglès, francés, alemany 
i holandès.
· Edats recomanades: 14-99 anys
*Us facilitarem una llista dels al·lèrgens que incorpora 
cada mostra, però recomanem avisar prèviament de 
qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària.

Dades tècniques



info@eixarcolant.cat
690 37 39 80

www.eixarcolant.cat


