2

5ªJornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

5ªJornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

3

Com, en altres indrets del món, utilitzen espècies
i varietats que també tenim aquí?

1
Un esdeveniment únic per (re)descobrir què són i per a què serveixen les plantes oblidades. Un esdeveniment únic, perquè
construir un model de producció i consum d’aliments més sostenible és tant possible com imprescindible.

Més de 100 activitats, repartides en 12 blocs i dutes a terme per més de 100 ponents: tasts, xerrades, tallers,
activitats infantils, sortides, actuacions musicals, i molt més. També una fira amb 70 parades on descobrir
tot tipus de productes silvestres i els projectes que hi ha al darrere.

Què és?

Vivim envoltats de plantes. Creixen als
boscos, als camins, a les torretes del
balcó, als parcs, als camps de conreu...
Tot i així, la major part de nosaltres no
sabem quines són aquestes plantes
i quins són els seus usos. Són plantes
oblidades: espècies silvestres i varietats
agrícoles tradicionals que podrien ser
emprades per un gran nombre de finalitats quotidianes però que tanmateix
desconeixem per complet.
La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades us ofereix una oportunitat única per conèixer aquestes plantes i
els seus usos, i per entendre com poden
contribuir a fomentar una alimentació
saludable i una agricultura sostenible.
A la jornada podreu passejar per la fira,
participar d’un tast, fer un taller, escoltar
La Jornada Gastronòmica de les Plantes
Oblidades està organitzada pel Col·lectiu
Eixarcolant, una entitat sense ànim de lucre que fomenta la recuperació (i adaptació a la realitat actual) dels usos corresponents a espècies silvestres comestibles
i varietats agrícoles tradicionals, com a
eina per afavorir un model agroalimentari més sostenible, saludable i just, que
proporcioni aliments de qualitat a l’abast
de tothom, i que afavoreixi el desenvolupament sostenible de l’entorn rural. El
Col·lectiu Eixarcolant treballa en 6 eixos
estratègics per tal de fer-ho possible. Tota
l’organització de la Jornada es duu a terme de forma voluntària.

una xerrada, o gaudir de bona música,
entre moltes altres opcions. Hi trobareu
activitats molt diverses, pensades per a
tota mena de públic, per tal que cadascú pugui participar i gaudir de la Jornada.
Tant si sou botànics entusiastes com si no
sabeu reconèixer ni tan sols un enciam, a
la Jornada podreu descobrir que un nou
model de producció, distribució i consum
d’aliments és possible.
És una Jornada única en l’àmbit català i
a tot el món, que és possible gràcies a la
implicació dels més de 100 ponents de
màxim nivell que hi participen, l’organització totalment voluntària per part del Col·lectiu Eixarcolant, i els més de 160 voluntaris i
voluntàries vinguts d’arreu del país.

La Jornada compta amb la col·laboració i
finançament de l’Ajuntament d’Igualada,
el Consell Comarcal de l’Anoia, i la Diputació de Barcelona, entre d’altres; i sens
dubte no existiria sense les moltes persones, entitats i projectes que amb la seva
confiança i col·laboració fan possible que
una Jornada amb pocs recursos econòmics tingui un programa d’activitats de
gran qualitat i diversitat que la fan única.

Moltes activitats són d’assistència lliure, però algunes requereixen inscripció
prèvia. Ho trobareu indicat al programa d’actes de les pàgines centrals.

€
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Marroc

Grècia

La flor de izote o yuca (Yucca gloriosa),
la que aquí es troba plantada en masies
i s’utilitzava per lligar tomaqueres, és la
flor nacional de El Salvador, i és part de
molts plats tradicionals.

El llentiscle (Pistacia lentiscus) és un dels
ingredients del Sil.ló, Sellou o Sfouf, un
dolç típic del Marroc que no pot faltar durant el Ramadà.

El lletsó gran (Sonchus oleraceus) era
una espècie molt cultivada a l’època de
l’imeperi grec i durant l’edat mitjana a tot
Europa. De fet, oleraceus prové del llatí
olus, que significa verdura o hortalissa.
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Armènia

A Armènia assequen el romàs o aveluk
(Rumex pulcher) en forma de trenes per tal
de tenir verdura durant l’hivern, moment
en que el re-hidraten i se’l mengen amb
sopa o amanida.

Pakistán

Al Pakistán eleboran un plat anomenat
Saag, on hi posen moltes plantes silvestres, de les quals destaca la fulla tendra
de mostassa (Brassica nigra).

En el cas de les activitats de pagament, aquest es realitzarà per Internet en el
mateix moment de formalitzar la inscripció. Mostrant el resguard que rebreu al
correu podreu accedir directament a les activitats, exceptuant el dinar.
Una de les activitats de la Jornada és un dinar elaborat amb espècies silvestres
i varietats tradicionals apte per a vegetarians. Alhora, moltes de les parades presents a la fira oferiran productes alimentaris elaborats amb plantes oblidades.

Japó

En alguns indrets del Japó i altres països
del Sud Est Asiàtic, utilitzen els brots tendres de coronària (Chrysanthemum coronarium), a la qual anomenen “Shungiku”.

Com, arreu del territori català, utilitzem les espècies silvestres
comestibles i les varietats agrícoles tradicionals?
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Terres de l’Ebre
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Anoia

Urgell i Noguera

A les terres de l’Ebre són molt apreciades
les borraines (Borago officinalis) arrebossades i consumides amb mel com a postres. Són molt habituals al llarg de l’hivern.

Les truites de colitxos (Silene vulgaris)
són molt apreciades a la zona de l’Anoia
i arreu del país, amb un gust que recorda
als espinacs.

A l’Urgell i la Noguera, com en altres indrets del país, és comú recollir roselles
(Papaver rhoeas) i mastegueres (Chondrilla juncea) durant l’hivern per consumir-les en amanida.
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Solsonès

Al Solsonès i en altres indrets del país, les
ortigues (Urtica dioica) són emprades per
fer-ne sopes, truites o cremes, si bé es
tracta d’un ús relativament recent.

Comarques de Girona

A les comarques de Girona és molt típica
la utilització de les flors de saüc (Sambucus nigra) per fer xampanyet de saüc.

Pirineu Occidental

El xarop d’avet és un remei, i edulcorant,
molt apreciat a la zona del Pirineu Occidental, si bé arreu del país on hi ha pins o avets
tradicionalment s’ha elaborat xarop de pi /
avet amb les pinyes verdes o candeles.

Ponents, voluntaris, paradistes i participants, sense vosaltres aquesta Jornada
ni seria possible ni tindria sentit. En nom
del Col·lectiu Eixarcolant, moltes gràcies.

Igualada (Plaça Espai Cívic Centre, Plaça del Gasogen, Carrer Esquiladors, Carrer
trinitat, Carrer Sant Carles, Carrer Pare Mariano, Teatre de l’Ateneu, Pati i pista de
l’Ateneu, Pista de les Escolàpies i Plaça 1 d’Octubre). A la contraportada s’indica la
ubicació de les diferents activitats i com accedir a la Jornada vingueu d’on vingueu.

Dades
pràctiques
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Tasts

Vine a descobrir cocs i panadons, xips, gelats i cerveses elaborats amb plantes silvestres i varietats tradicionals als 4 tasts de la Jornada d’enguany.

En aquest espai t’explicaran de tu a tu, i de forma pràctica, diverses aplicacions senzilles i sorprenents de les plantes oblidades.

Degustareu 10 mostres en cada tast, per descobrir que les plantes oblidades poden ser
d’allò més bones i sorprenents. La major part estaran elaborades amb plantes silvestres
i varietats tradicionals en desús, les quals podreu comparar amb les mostres elaborades amb productes d’ús quotidià. Però el més interessant és que tastareu les mostres
sense saber de què estan fetes, i serà després quan descobrireu quins en són els ingredients. En acabar el tast us donarem una llista amb la composició i procés d’elaboració
de totes les mostres que haureu degustat.

Imagineu-vos en un carrer on us aneu trobant amb veïns i veïnes que molt amablement
comparteixen amb vosaltres els seus coneixements per tal que també passin a ser els
vostres. En aquest espai, i en grups de 8 persones, rebreu 4 píndoles etnobotàniques
(petits tallers) en una hora i mitja on de forma molt propera podreu aprendre de primera
mà i amb total proximitat uns usos que de ben segur sereu capaços d’implementar pel
vostre compte un cop hagi finalitzat el taller.

Tindran lloc a la pista de les Escolàpies (C/del Vidre nº 28), i tot i ser activitats
gratuïtes cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA.

Fira

en directe

Gaudeix de la música i l’art que permeten expressar-se, comunicar-se, transmetre
sentiments i també reivindicar-se.

Al llarg de tot el dia, de 10h a 20h, podreu gaudir de la fira de productes silvestres i varietats tradicionals oblidades, on trobareu productes poc usuals, però increïbles i sostenibles. Tot això, mentre descobriu les espècies amb les quals s’han elaborat aquests
productes i els projectes que hi ha al darrere. Hi trobareu parades d’allò més diverses:
condiments, licors, verdures, cosmètics, llibres i molt més! Això sí, sempre, sense excepció, amb el denominador comú que les plantes silvestres, les varietats tradicionals
oblidades, o els usos tradicionals d’aquestes espècies, hi tenen un paper principal.

En aquest bloc d’actuacions artístiques, a través de la música, l’art i de forma festiva, es
posa de relleu com les plantes, han format, formen, i formaran part indestriable de tots
nosaltres, i com d’important és tenir present aquest fet per múltiples aspectes. Gaudiu-ne, divertiu-vos, i percebeu el missatge que les actuacions, tot i ser molt diferents
entre elles, volen transmetre. Enguany es realitzarà també un concert de cloenda a
càrrec d’Artur Blasco Giné (acordió, rabequet i veu) i Marien de Casimiro (violí i rabequet).

Tasta les plantes silvestres i comprova com donen una nova dimensió a plats molt
presents en la cuina del dia a dia.

Que els coneixements tradicionals es segueixin enriquint, transmetent i utilitzant és la
base per tal que la relació entre les persones i les plantes que ens envolten segueixi
viva. En aquest espai ens proposem el repte de combinar tres eixos que són fonamentals: transmissió directa de coneixements tradicionals, enriquiment dels coneixements
tradicionals gràcies als intercanvis culturals, i adaptació i ús d’aquests coneixements
tradicionals d’acord amb la realitat actual.

I com no podia ser d’altra manera, les plantes silvestres també seran les protagonistes del dinar. Degudament combinades i cuinades, el món de possibilitats que ens
ofereixen és inacabable. El dinar d’enguany consta d’una crema silvestre amb crostons de romaní, pisana espiralada amb acompanyament silvestre, una hamburguesa
vegetal silvestre i iogurt amb gelea de móres i brownie de garrofa de postres. Tot
acompanyat de pa ecològic, vins de varietats tradicionals, i infusions. Segur que us en
llepareu els dits!

Sortides
etnobotàniques

Vine a descobrir les plantes silvestres que tenim a tocar, en viu i directe, tot passejant pels voltants de la ciutat.
Us oferim l’oportunitat de participar en passejades de dues hores i mitja que us permetran descobrir aquelles plantes útils que tenim a tocar i que tanmateix moltes vegades passen totalment desapercebudes. Les trobareu fins i tot dins mateix de la ciutat, i
també als camps, camins i marges situats als límits urbans. I és que a tocar de casa hi
creixen espècies d’allò més interessants per emprar en el dia a dia de forma ben senzilla. En descobrirem diversos exemples en aquestes sortides guiades per experts.
Inici i final de les sortides a la plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat, nº 12). Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA i
l’activitat té un cost de 6€ per participant. El recorregut és senzill i curt, apte per a tothom que no tingui
manifestos problemes de mobilitat. Es recomana dur calçat adequat.

Tallers
Familiars i per adults

Experimenta amb les teves pròpies mans com podem utilitzar les plantes oblidades
per moltes finalitats ben diverses participant en un taller.
- Moltes vegades ens oblidem d’allò que ens expliquen, però difícilment ens oblidem
d’allò que fem amb les pròpies mans. Per això en els tallers per adults us oferim 17 tallers per tal que, a més de mirar i escoltar, pugueu fer. D’aquesta manera us emportareu
un nou coneixement pràctic cap a casa!

Píndoles
etnobotàniques

Actuacions
artisticomusicals

Les actuacions es duran a terme a la la Plaça del Gasògen i al Teatre de l’Ateneu (Carrer de Sant Pau,
9). Assistència lliure, no cal inscripció prèvia; excepte per al concert de cloenda, que té un cost de 4€
i cal inscripció prèvia.

Un espai viu, dinàmic, divers, multicultural, reflex de l’etnobotànica d’ahir, d’avui i de
demà que no et pots perdre!

Hi haurà 11 presentacions, al llarg de tot el dia a la plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat, nº 12). Assistència lliure, no cal inscripció prèvia.
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Les Píndoles Etnobotàniques tindran lloc al C/ virtut, a entre C/ Sant Carles i Passeig Verdaguer.
Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA i l’activitat té un cost de 8€ per participant.

Passeja per les 70 parades de la fira de productes on podràs conèixer, provar i adquirir productes ecològics, de qualitat i de proximitat.

La fira estarà situada als carrers Esquiladors, Trinitat, Sant Carles i Pare Mariano.

Etnobotànica
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Dinar
silvestre

Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA i el dinar té un cost de 10€. Per tal d’agilitzar el servei del dinar al llarg del matí
haureu de passar pel punt d’informació de davant l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12) per recollir el tiquet identificatiu amb el qual podreu dinar sense haver de fer cua. El dinar té lloc al Passeig Verdaguer
a l’alçada del Casal del Passeig (nº 67).

Juga, crea, descobreix i aprèn en les diverses activitats infantils que trobaràs enguany.
Al llarg de tot el dia hi haurà 12 activitats dirigides als més menuts per tal que ells també puguin descobrir de forma divertida els usos de les plantes oblidades. Es tracta de
propostes molt diverses, pensades específicament perquè els infants aprenguin mitjançant el joc. Són activitats dirigides a infants de 4 a 12 anys, que es poden realitzar al
llarg de tot el dia. També hi trobareu un escape room silvestre per a nois i noies de 8 a
16 anys, i una gimcana familiar que us portarà a conèixer diversos indrets de la Jornada.

Activitats
infantils

Les activitats infantils tenen lloc al pati de l’Escola de l’Ateneu (Carrer Esquiladors, 13). Assistència lliure, no cal inscripció prèvia; excepte l’escape room, que té un cost de 5€/persona i cal inscripció prèvia.

Si tens ganes de descobrir com podem recuperar l’ús de les espècies silvestres i de
les varietats tradicionals en diferents àmbits, aquest és el teu espai.
- En les Xerrades tècniques experts en la matèria vinguts d’arreu ens mostraran de
forma planera i a l’abast de tothom, però amb molt rigor, com podem utilitzar aquestes
espècies i varietats per a múltiples finalitats i en múltiples contextos.

- En els tallers familiars l’objectiu és que adults i infants participin plegats d’uns tallers
en els quals els infants seran protagonistes. El joc, la descoberta i la creativitat són
alguns dels elements que es treballaran en els 6 tallers proposats, bo i esperant que
esdevinguin una eina lúdica i d’aprenentatge.

- En les Xerrades aplicades, els ponents ens transmetran experiències vivencials i, de
forma pràctica, aprendrem diversos usos i aplicacions de les plantes oblidades en el
nostre dia a dia.

Els tallers per adults tenen lloc al C/ Esquiladors i al C/Trinitat ( entre el Passeig Verdaguer i el C/ Sant
Carles), i els familiars al C/ Sant Carles nº 41. Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA i tenen un cost d’entre 5 i 9 €.

Hi haurà 18 xerrades al llarg de tot el dia, que tindran lloc al Teatre de l’Ateneu (C/ Sant Pau) en el cas
de les tècniques i al Pati de l’Ateneu (C/Esquiladors, nº 13), en el cas de les aplicades. Assistència lliure,
no cal inscripció prèvia.

Xerrades
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Per una Jornada segura
És imprescindible que tots i totes seguim les mesures de seguretat per poder gaudir de la 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.
Tal i com estableix la normativa, l'ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte.
Cal utilitzar el gel desinfectant, respectar les distàncies de seguretat (1,5 m), i
seguir les indicacions del sentit de desplaçament.
Tots els espais seran desinfectats degudament cada vegada que hi hagi un
canvi d’activitat o de persones ocupant aquell espai, i els aforaments de la
totalitat de la Jornada i de cada un dels espais estaran degudament controlats.
A més, com a mesura de seguretat addicional, utilitzarem un sistema d'identificació mitjançant codis de barres, que permetrà conèixer amb quines persones
s'ha compartit espai. A tots els punts d'accés a la Jornada s’haurà de realitzar el
registre, indicant les dades personals (nom i cognoms i telèfon mòbil) que es
vincularan a un codi de barres únic que s’entregarà a cada participant. Per tant,
caldrà que aquest identificador sigui visible en tot moment. D’aquesta forma es
podrà escanejar a l’entrar i al sortir de cada un dels espais de la Jornada i això
permetrà acotar molt més els possibles contactes en cas de que algun assistent donés positiu, tot i que si totes i tots respectem les mesures necessàries
els contagis haurien de ser nuls.

Curs de PA ARTESÀ
en línia i presencial
Novembre 2020

Curs d’OLIS ESSENCIALS
Gener 2021, a Manresa

turisme sostenible

@associaciolera.org ITel. 938787035
info@associaciolera.org

www.cangramunt.com

Per a més informació podeu consultar el protocol sanitari a

https://eixarcolant.cat/pagines/programa-2020/

!

Edicions Sidillà
amb Eixarcolant

Tots som responsables!
Fem-ho possible entre tots i totes!

De la terra a la tassa
creant oportunitats
Jardí etnobotànic de l’Albi
- Les Garrigues -

Viver

Vols endinsar-te en l’apassionant món de les
plantes aromàtiques, medicinals i culinàries?
Veniu a gaudir d’una experiència única, en un
entorn natural privilegiat!

de varietats tradicionals

de fruiters ecològics

Visites guiades (cita prèvia)
Tallers etnobotànics
Productes de la terra

Cruïlles (Girona) · Tel. 650742502
www.arboreco.net · info@arboreco.net

Tel: 637 52 28 84

infusions.cat

info@lesbasselles.cat
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www.eixarcolant.cat

Tasts

Xerrades
tècniques

Teatre de l’Ateneu

Xerrades
aplicades

Pati de l’Ateneu

Etnobotànica
en directe

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

Cocs i panadons.
Marta Guillén i
Miquel Sanmartín
Dit i Fet
(Torn 2) 60 places
Xips.
Col·lectiu
Eixarcolant
(Torn 1) 60 places
Xips.
Col·lectiu
Eixarcolant
(Torn 2) 60 places

La producció agrícola a Catalunya
sota la incertesa del
canvi climàtic.
Robert Savé - IRTA
Virtual (en directe)

Tallers adults 1

Carrer Esquiladors

Tallers adults 2
Carrer Trinitat

Carrer Trinitat

Estampació d’una bossa
de cotó amb la tècnica
de l’hapa-zome.
Montse Catalan
Alma Mater (8€, 20 pax)

L’aglà dolça.
Joan Montserrat Vall
Balanotrees

Píndoles
etnobotàniques
Carrer Trinitat

Quimchi silvestre i introducció als fermentats
vegetals.
Amanda Bataller
(9€, 20 pax)

tiu Eixarcolant i Glòria Oliva (9€, 20 pax)
Viabilitat econòmica de la
introducció de plantes silves- (6€, 20 pax)
tres als menjadors escolars.
Oriol Càlichs - Cuiner d’escola

de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón

Formació sobre etnobotància
aplicada: una necessitat per al
futur. Astrid van Ginkel - Fitomón;

Alicia Cirujeda, Centro

Cuina: paisatge, cultura, sostenibilitat.
Composición nutricional Carme Ruscalleda

Virtual (en directe)

de las plantas silvestres
comestibles: usos tradicionales y novedosos.
Tornar al bosc,
Mª de Cortes Sánchez Mata i
Presentació del llibre.
Patricia García Herrera

Josep Cot i Antoni
Gimeno, Bosquerols.

Marc Talavera - Col·lectiu Eixarcolant

Frênette o cidre de frêne, presentació i descoberta d’aquesta
beguda a base de freixe.
Soazig Darnay - Paisatgista

Presentació dels llibres de les
plantes silvestres comestibles
(01 i 02) Roger Costa Campo,
Marc Talavera Roma
Col·lectiu Eixarcolant
L’agricultura de la Conca d’Òdena a debat: reptes i oportunitats
de futur. Col·lectiu Eixarcolant

Deconstruïm la ratafia
per construir Sobirania
Etílica: taller-tast per a
potenciar el consum
transformador de licors.
La Sobirana Cooperativa.
(6,00 €, 20 pax)

Aprenem a fer mató
amb llet de cabra i
herbacol.
Montse i Franka
del Pla de la Cova
(6,00 €, 20 pax)

Sortides
etnobotàniques

Plaça Espai Cívic Centre

Actuacions
artístico-musicals
Plaça Gasògen

Passejades etnobotàniques.

- Guillem Moreu i Natacha Filipi - Els Corremarges. 6,00 €, 30 pax

L’adaptació i desenvolupa- La cuina de carbassa
Elaboració d’oleats amb Taller de paper fet a mà
ment de les plantes oblidaamb plantes silvestres. plantes medicinals.
amb plantes silvestres.
des dins de la restauració
Com distingir les plan- Júlia Caparrós - Restaurant Cúbics
Marta Palomas, del Col·lec- Òria Vertedor
Museu Molí Paperer de

tes comestibles de les
Jugant amb plantes:
tòxiques. Jean-François
jocs, instruments musiHenry - Herboriste
cals i manualitats

Dades etnobotàniques
dels Països Catalans:
metanàlisi.
Airy Gras (ponent), Teresa
Garnatje, Montse Parada i
Joan Vallès

Tallers familiars

Plaça Espai Cívic Centre

10:00 - 10:30
Cocs i panadons.
Marta Guillén i
Miquel Sanmartín
Dit i Fet
(Torn 1) 60 places

- Joan Vallès, Airy Gras,
i Teresa Garnatje - Universitat de Barcelona i
Institut Botànic de Barcelona. 6,00 €, 30 pax

Capellades (5,00 €, 12 pax)

Pica-pica silvestre de
tardor.
Berta Garriga
Arrels voladores
(5,00 €, 12 pax)

Sucs i xarrups silvestres.
Marta Pons
Wild Food Caravan
(9,00 €, 20 pax)

La màgia dels arbres i el
pas del temps.
Presentació poeticomusical
del Llunarbori.
Elena Sixto (poesia) i Sargantana (guitarra)

Jim Tersol &
The dreamers.
8 €, 32 pax.
Passejada gastrobotà- Folk, pop, country rural
- Quimchi d’ortiga. Carolina
Zerpa Sáez i Marta Solans
nica i tastet.
Oliveros Cuchara.
Marisa Benavente i Pilar
- Aprenguem a utilitzar i
Herrera – Les Champa- Les plantes silvestres
identificar el safrà. Antoni
Rius i Ariadna Goberna - Safrà neles.
en les cançons.
Colomí
6,00 €, 30 pax
Grup Pànick
- El món de les mels, tast de
diferents tipus de mels.
Pau Cardellach

- Xarop figa de moro Ángeles
Salazar i Maria Berenguer

Cuinem-ho tot! Cuinem
i Unió de Pagesos
sense residus. Lluís Borrell
Busquets - Associació Jardí
Botànic de Plantes Medicinals de Gombrèn

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
La tracció animal moderna.
Bernat Torras i Cesc Aldabó
Associació Catalana de
Tracció Animal

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Pa pla amb farines de
blats antics i crema
silvestre.
Glòria Llenas i Natacha Filipi
Fleca L’Aresta
(9,00 €, 20 pax)

Gelats.
Davide Federici
Ambrosetti
(Torn 1) 60 places

Presentació del Calendari del Fem una carmanyola
Potencial agronòmic
Bon Consumidor 2021.
dels colitxos (Silene vulsilvestre, saludable i
L’aprofitament de les espè- Jana Peters i Marta Ferrer
garis) sota diferents con- cies silvestres comestibles Col·lectiu Eixarcolant
sostenible.
dicions de fertilització i en les cobertes verdes dels Presentació del llibre “Les
Mattia Schiaulini i Stefania
ortigues: remeis, cuina, usos Canu - Ecoconscient
maneig. Roser Pla Mateu. fruiters. Javier Savall
i tradició”. Elisenda Carballido i (6,00 €, 20 pax)
Vall de Gallinera, Alacant.
Universitat de Barcelona
Montserrat Enrich

Gelats.
Davide Federici
Ambrosetti
(Torn 2) 60 places

Redescobrint i mantenint les
tradicions etnobotàniques
als països Nòrdics: quines
plantes salvatges feien servir
els víkings? Irene Teixidor
Toneu - Museu d’Història
Natural, Universitat d’Oslo

La recuperació del
patrimoni agrari illenc,
el cas de les varietats
locals. Associació de
Varietats Locals de les
Illes Balears

Plantes d’interès apícola. Incensum in monastePau Cardellach - biòleg i
rium, l’inici de l’ús d’enfotògraf especialitzat en
cens. Laura Castellet
l’estudi de les mels.
Historiadora Medievalista i Divulgadora de la
Història

Dinar a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant i Montserrat Enrich (Gastronomia Salvatge)
(10 €, 500 pax.). De 13:00 a 16:00 h
(Pista de l’Ateneu) Amb la col·laboració del Cafè de l’Ateneu
- Estofat de tres carbasses amb verdolaga, ortigues i borraina.
- Arròs de Pals saltejat amb ceba i romaní.
- Hamburguesa de fajol amb pastanaga i plantes silvestres.
- Arrop i brownie de garrofa
- Pa ecològic de varietats tradicionals, vins de varietats tradicionals, i infusions.

Fem encens com en un
monestir medieval.
Laura Castellet – Historiadora Medievalista i Divulgadora de la Història
(6,00 €, 12 pax)

Taller de paper fet a mà
amb plantes silvestres.
Museu Molí Paperer de
Capellades (5,00 €, 12 pax)

Elaboración de hamburguesas de bellota,
con acompañamiento
asilvestrado.

Tant si és dolç com
salat, l’ortiga al plat.
Lluís Borrell Busquet
(5,00 €, 12 pax)

Sofia Armenteros
y Cesar Lemas Costas
(7,00 €, 20 pax)

La cuina i el potencial gasLa cuina mediterrània de Cistelleria amb jonc, ela- Encensos naturals amb
tronòmic de les herbes del
boració d’una menjadora plantes silvestres: els
litoral. Jordi Guillem - Restau- la garrofa.
per ocells.
sahumeris.
rant Lo Mam - Real Ice (gelats) Clara Martín Riu
i Honey Soda (refrescos
Anna Sínia
Samanta Cid.
Menjamiques
silvestres)

(8,00 €, 20 pax)
Plats tradicionals d’avui
Virtual (en directe)
amb plantes d’abans.
10 plantes silvestres
Pèrdua i renúncia dels Uso de las bellotas para Ada Parellada
Cerveses.
interessants per tenir a
consumo humano.
Semproniana
Col·lectiu Eixarcolant sabers populars: els
l’hort o jardí.
hàbits
alimentaris
com
Cesar
Lemas
Costas
i la Naris
Gisela Mir i Mark Biffen
exemple. Isabel Salamaña. Doctor en Biologia y
Una nova eina per fer
(Torn 1) 60 places
possible el consum de
Phoenicurus Cardedeu
Universitat de Girona
recol·lector.
plantes oblidades.
(6,00 €, 20 pax)
Col·lectiu Eixarcolant

Cerveses.
Col·lectiu Eixarcolant
i la Naris
(Torn 2) 60 places
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Activitats que requereixen inscripció prèvia

Pati de les Escolàpies

5ªJornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Taller de paper fet a
mà a base de ginesta
i fonoll.
Museu Molí Paperer de
Capellades
(6,00 €, 20 pax)

(8,00 €, 20 pax)

(5,00 €, 12 pax)

La farmaciola de la Iaia
Maria.
Maria Urgell
(5,00 €, 20 pax)

Pa de pessic amb farina
de castanya i fruits
oblidats.
Llenas i Natacha Filipi
Fleca L’Aresta
(5,00 €, 12 pax)

Flors silvestres en la
pastisseria: aroma, sabor
i color de les flors silvestres en pastes de te.
Guida Martín Tordera
(5,00 €, 20 pax)

Passejades etnobotàniques.

- Astrid van Ginkel
Fitomón.
- Ecocreps veganes. Josep
Mestre – Agricultura Ecològica 6,00 €, 30 pax
8 €, 32 pax.

-Cuinem amb garrofa. Montserrat
Serramia – Garrofina
- Marc Talavera

- Del receptari al sobretaula: Col·lectiu Eixarcolant.
tast guiat de licors casolans 6,00 €, 30 pax
maridat amb plantes aromàtiques. Ernest Morell – Cooperativa La Sobirana.

Performance artístico-musical: Body
painting. Sandra
Estarrona i Things &
flowers
Performance artístico-musical: Dansa.
Col·lectiu ImproJam

- Elaboració i usos del xarop
d’avet. Michel Baylocq Lagrimus

8 €, 32 pax.
- Quan la sal dels plats l’aporten les plantes. Jordi Guillem
Restaurant Lo Mam

Les canyetes de la
foradada. Concert amb
instruments tradicionals catalans fabricats
artesanalment.

- Hummus d’ortiga.
Glòria Oliva
- Una antiga recepta de pagès:
moretum. Victoria Medina
- Resaigües i arrop
Pep Salsetes – Llavors Orientals

Fira: (Veure mapa) Al llarg de tot el dia podreu gaudir de la fira de productes silvestres i varietats tradicionals oblidades, amb una setantena de parades on tindreu l’oportunitat de conèixer, provar i adquirir productes ecològics, de qualitat, de proximitat, sostenibles, i pels quals els productors n’han
rebut un preu just.
Activitats infantils: (Pati Escola Ateneu) / 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 / Pintem les plantes silvestres: mural particiapatiu.
Sandra Estarrona (només matí) / Fem bombes de llavors silvestres. Els Corremarges (només tarda) / Aprenem a fer i tastem formatge fresc amb plantes silvestres.
Associació El Cingle Vermell.

Dinar a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant i Montserrat Enrich
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Participants de la fira de
productes silvestres i varietats tradicionals
Llavors, planter i fruites de varietats
tradicionals i espècies silvestres

Arboreco, Associació Planterra, BalanoTrees - aglans dolces, Col·lectiu
Eixarcolant, Cultures Trobades, Esporus, La Caseta, Les Refardes, Viver
Tres Turons Cooperativa.

Especialitzats en etnobotànica i gastronomia
Llibres nous i de segona mà

espai31.cat
llibreria@espai31.cat - 936114896
Carrer de Teresa Oller, 31 - Cardedeu

Licors, begudes, cerveses i vins,
amb espècies tradicionals

Formatges i embotits elaborats mit		jançant procediments tradicionals

Cervesa ViP, Cervesera la Rockera, Cerveseria Matoll, Cooperativa Tres
Cadires, La Sobirana, Licors artesans La Tempesta, Cervesa La Naris,
Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, Ratafies artesanes Avi Guillem,
Ratafies del Pallars.

Associació Cingle Vermell, Pollastres Debosc, Xolís d’Adons.
2018

LLOGUER DE MATERIAL,
s e r v e i s

Publicacions relacionades amb espè cies silvestres i varietats tradicionals

Col·lectiu Eixarcolant, Edicions Sidillà, Llibreria Espai31,
Tradillibreria, Xeito Edicions.

gener

febrer

març

abril

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

maig

juny

juliol

agost

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

novembre

desembre

DL DT DM DJ DV DS DG

DL DT DM DJ DV DS DG

setembre

octubre

DL DT DM DJ DV DS DG

Projectes educatius, divulgatius i de
dinamització territorial

Infusions i
condiments

DL DT DM DJ DV DS DG

Avinguda Europa, 21 · IGUALADA
Tel. 93 803 09 93 · Mòbil 629 731 577
www.olleserveis.com · comercial@olleserveis.cat

Col·lectiu Eixarcolant, Grup d’Orquídies de l’Anoia,
Per la Conca - Salvem Can Titó.
BENESTAR I SALUT
Meditació
Reiki
Psicodansa
Feng Shui i Geobiologia

Espècies a mà, Herbes de l’Alt Pirineu, Herboristeria Nogué, Infusions
Sambucus, La Silvestrina, Les Basselles - Jardí etnobotànic de l’Albi.

ORGANITZACIÓ i SERVEI DE CÀTERING

s e r v e i s

+Info:
Leila Martínez
telf.640979666 / @kivaterapies
LLOGUER DE MATERIAL, ORGANITZACIÓ i SERVEI DE CÀTERING
Avinguda Europa, 21 · IGUALADA
Tel. 93 803 09 93 · Mòbil 629 731 577
www.olleserveis.com · comercial@olleserveis.cat

Conserves, melmelades, xocolates,
algues, aperitius, fleca, llegums,
producte fresc

Artesania tèxtil, escultura, jocs, i joie ria, tot entorn dels elements vegetals

PER A LA VOSTRA SEGURETAT
LES NOSTRES ESTACIONS
TENEN SERVEI A PISTA

Cal Andreuet, Cal Senzill conserves naturals, Cal Pastoro, Can Mercaderet, Cocatast, Eco Setrill Nature, Els Corremarges, Fleca l’Aresta, Flor
de Guixa, Fundació Casa Dalmases, Garrofina “xocolates” de garrofa,
Lagrimus, L’Aranyonet conserves artesanes, Lo Traginer, Menjamiques,
Safrà Colomí i melmelades de Montalegre.

Alma Mater artesania, Carbasses decoratives, Curbianna, El Pintapedrer, La Macarulla, Projecte BertaArt, Sotabosc joies.

938 080 086
www.petromiralles.com

Forn de llenya
i massa mare

Avda. Canaletes, 36 Jorba
Telf: 93 809 40 54
Plaça Fàtima, 6 Sant Martí de Tous
Telf: 93 809 67 39

Cosmètica, sabons, i remeis tradicio nals a base d’espècies silvestres

Boscana cosmètica i remeis silvestres, Cal Pastoro, Dona Cura,
Essència de la Terra, Kijani cosmetics, La Salut de les Bruixes, Lapell
del Montsec, Mandràgora cosmètica, Olors de Bosc, Òria cosmètica
natural, Sabó Sabó.

amb la SEGURETAT
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El Col·lectiu Eixarcolant,
més enllà de la Jornada
Cal que, amb rigor i des del realisme, però també des de l’evidència
inqüestionable que seguir perpetuant el model de producció i consum
actual no és una opció de futur, treballem per fer que el tant necessari
canvi de model deixi de ser només teòric i passi a ser tangible, real.

I és per això que des del Col·lectiu Eixarcolant treballem, cada
dia, en els sis eixos estratègics que teniu a continuació, per fer
que les plantes silvestres comestibles i les varietats agrícoles
tradicionals siguin realment una eina de canvi.

Recuperació de varietats
Divulgació i formació
tradicionals i espècies silvestres + material divulgatiu

Dinamització territorial

Treballem per recuperar aquestes plantes
oblidades per tal de conservar-les i fer-les accessibles al conjunt de la població, ja que són
molts els estudis científics que posen de relleu
la importància cabdal que aquestes espècies i
varietats tornin a les explotacions agrícoles, a
les botigues, i a les cuines de totes les llars.

La dinamització territorial és una acció clau
que ens permet incidir positivament sobre les
activitats que es desenvolupen en sòls agrícoles i forestals, juntament amb totes aquelles
que se’n deriven o estiguin relacionades amb
el territori. Tots depenem del territori que ens
envolta, encara que vivim al mig d’una gran
ciutat, siguem-ne conscients.

El desconeixement actual sobre les espècies
silvestres i les varietats tradicionals, és una
realitat inqüestionable, però la seva importància també. És per això, que treballem realitzant
tallers, xerrades, formacions i sortides, per reduir aquest desconeixement i aconseguir que
tothom (re)descobreixi aquestes plantes. Amb
l’objectiu d’arribar al major nombre de persones possible, també creem material divulgatiu
en diversos formats.

Creus en la transformació del sistema agroalimentari
vers un model més sostenible, just i coherent?
Vols formar part d’un col·lectiu que treballa per fer-ho possible
mitjançant la recuperació de plantes oblidades?

Fes-te Soci!
#SiguesEixarcolant

Com la paraula col·lectiu indica, l’important del Col·lectiu Eixarcolant és la tasca que conjuntament desenvolupem entre tots els qui en formem part, i per tant, tots i totes esteu convidats a ser-ne partícips!

Tots sumem, i junts arribarem més lluny!
+ de 100
+ de 500

El 90% de la població del planeta s’alimenta a
partir de tant sols 30 espècies vegetals, però
només a la comarca de l’Anoia hi trobem més de
100 espècies silvestres comestibles i s’hi havien
cultivat més de 500 varietats agrícoles tradicionals. En el conjunt de Catalunya superen el miler.

Som uns grans desconeixedors del potencial que
espècies silvestres i varietats tradicionals ens
ofereixen. A l’àrea metropolitana de Barcelona, per
exemple, només un 17% de la població sap que
l’ortiga (Urtica dioica) és comestible.

Segons els criteris establerts per la generalitat de
Catalunya només un 4,7% de la població catalana
es pot considerar rural, malgrat que aquesta població rural ocupa el 62,8% del territori (IDESCAT)

Projectes de recerca

Eines per a l’agricultura

Assessorament

Realitzem prospeccions etnobotàniques per
tal de recuperar llavors i documentar els usos
de les plantes oblidades, pel patrimoni cultural
i natural que representen i també com a base
imprescindible per tal de poder utilitzar-les de
nou. Aquesta recerca bàsica va acompanyada
també d’una recerca aplicada que permeti precisament el cultiu i consum d’aquestes plantes
d’acord amb la realitat actual.

Cultivar espècies silvestres i varietats tradicionals en petites explotacions, també ha de ser
sinònim d’eficiència, sostenibilitat i viabilitat
econòmica. Per aconseguir-ho, és necessari
comptar amb les eines adients. Amb aquest
objectiu, ajudem als agricultors a obtenir eines
dissenyades per fer compatible eficència i
sostenibilitat i tenint en compte l’ergonomia a
l’hora de treballar.

Aportem els coneixements necessàris i acompanyem a productors, transformadors i restauradors, perquè utilitzar les plantes silvestres i
les varietats tradicionals sigui fàcil, efectiu i es
dugui a terme de forma sostenible.

105 mil tones
(importació)

145 mil tones
(exportació)
Preu que reben els pagesos
Actualment, de mitjana, el preu de venda al públic
dels productes frescos és 6 vegades superior al
preu que reben els pagesos.

Per què casualment tots els anomenats “superaliments” venen de fora? Som conscients que com
a consumidors estem decidint com és, i quins serveis ens proveeix, el territori que ens envolta?
Què implica el despoblament rural i la pèrdua de diversitat paisatgística? Per què els pagesos no
es poden guanyar la vida fent de pagesos? I el canvi climàtic, què podem fer-hi? Podríem menjar
bé amb productes obtinguts localment i de forma sostenible?

Des del Col·lectiu Eixarcolant tenim la resposta i també les eines per
construir un nou paradigma, però ens faltes tu per fer-ho possible!
Totes les sòcies i socis de l’entitat poden participar en la presa de decisions, en les assemblees,
i en els diferents projectes que desenvolupem anualment. Alhora, fent-vos sòcies i socis estareu
recolzant econòmicament els projectes de l’entitat, fet imprescindible per poder-los tirar endavant.
L’aportació dels i les sòcies estàndard s’estableix en 20 € anuals, si bé en el formulari d’inscripció
trobareu l’opció de modificar aquesta quantitat en el sentit que cregueu convenient d’acord amb les
vostres possibilitats.

Planta’t,

Uneix-te a nosaltres fent-te sòcia d’Eixarcolant

Preu de venda al públic

La informació sobre plantes oblidades està en
mans de gent gran. Més del 80% de les varietats
tradicionals està en risc de desaparèixer perquè
no arriben als circuits comercials i cada cop es
cultiven menys.

Als membres del Col·lectiu Eixarcolant ens uneix la il·lusió de dedicar el nostre esforç a recuperar els
usos de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals per tal que aquesta
sigui una eina a partir de la qual afavorir el desenvolupament d’un model agroalimentari més sostenible, saludable i just, que proporcioni aliments de qualitat a l’abast de tothom, i que afavoreixi el
desenvolupament sostenible de l’entorn rural. És sens dubte una necessitat i una obvietat si es consulten les nombroses evidències científiques disponibles.

Cada any exportem a altres països 145 mil tones
de pomes i peres, i a la vegada n’importem 105 mil
tones a altres països.

a www.eixarcolant.cat/socis
o a l’Espai Eixarcolant de la Jornada
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Imatge gràfica, web i audiovisuals de la Jornada
@rogercostacampo
Roger Costa (Igualada, 1997)
Disseny.
rogercostacampo@gmail.com

@esteladearenzana
Estela de Arenzana (Igualada, 1988)
Il·lustració samarreta.
www.estela-de-arenzana.com

@danortinez

@creagia

Dan Ortínez (Igualada, 1986)
Audiovisuals.
(https://aixina.cat)

Agència creativa digital igualadina
Web del Col·lectiu Eixarcolant
www.creagia.com
Carn de qualitat
Tracte de proximitat

Durant la jornada podreu trobar la
samarreta d’aquesta edició en la qual
s’hi representen l’ortiga i els seus usos.
Enguany, hem escollit el color verd ortiga com a símbol de la biodiversitat i la
necessitat d’avançar vers un territori més
sostenible i resilient al canvi climàtic.

Com a novetat, a part del got reutilitzable d’Eixarcolant que es servirà en els
tastos i el dinar, també comptarem amb
vaixella reutilitzable durant el dinar per tal
de fer la Jornada més sostenible disminuint la producció de residus d’un sol ús.

Enguany estrenem també un nou element comunicatiu, el domàs, per tal que
tothom pugui ser ambaixador de la Jornada penjant aquest element a la seva
finestra o balcó.

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604
carnsduran@gmail.com

A més a més, i per garantir una Jornada segura, la mascareta d’Eixarcolant.
Plaça Catalunya, 1 - Igualada

barlescotxeres@gmail.com
Reserves: 93 131 35 98

Com arribar a Igualada?
Igualada es troba al bell mig de Catalunya a uns 60 km de Barcelona. Podreu arribar
en cotxe fàcilment per l’A-2, des de Barcelona o Lleida i també per la C-37 des de
Manresa o Vilafranca, i més enllà.

Igualada

Si voleu venir en transport públic, des de Barcelona - Maria Cristina surten busos regularment, i des de Pl. Espanya podeu agafar la línia R6 Llobregat-Anoia.

Zones d’aparcament
A igualada hi ha diverses zones d’aparcament gratuït.
- Al costat de l’antiga N-IIa
- Al mercat de la Masuca (C/ del Cardenal Vives nº 7)
- Al barri del rec (C/ Sant Faust)

www.eixarcolant.cat

Gràcies per fer-ho possible!
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Ateneu Igualadí
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RECUPERANT
EL PASSAT,
TRANSFORMANT
EL FUTUR!

