


LA JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES OBLIDADES
Una Jornada única amb més de 70 propostes d’activitats per (re)descobrir les plantes oblidades i gaudir del dissabte 7 d’abril de 2018. Fira, 
Tallers, Tasts,  Xerrades, Documentals, Activitats infantils, Exposicions, Presentacions, Sortides, Dinar silvestre, i Etnobotànica en directe.

QUÈ ÉS?
Tots sabem que estem envoltats de plantes. Creixen als boscos, als camins, a les torretes del balcó, als parcs, o als camps de conreu. El que no sabem la 
major part de nosaltres és quines són aquestes plantes i quins són els seus usos. Són plantes oblidades: espècies silvestres i varietats agrícoles tradicio-
nals que podrien ser emprades per un gran nombre de finalitats quotidianes però que tanmateix desconeixem per complert. 
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. Podeu passejar per la fira, participar d’un tast, fer un taller, o 
escoltar una xerrada, per posar alguns exemples. Les propostes d’activitats són extremadament diverses precisament perquè cadascú pugui participar 
i gaudir de la Jornada de la forma que més li vingui de gust. 
És una Jornada única a nivell català, i també peninsular. Gràcies a la col·laboració de moltes persones vingudes d’arreu del país és possible que a 
Igualada, el proper 7 d’abril, hi tinguin lloc més d’una setantena d’activitats (concebudes amb la màxima qualitat i rigor) a través de les quals podreu 
descobrir unes plantes amb les quals provablement mai abans us havíeu fixat. 
Tant si sou botànics entusiastes com si no sabeu reconèixer ni tant sols un enciam, estem més que convençuts que gaudireu d’aquesta Jornada. Les 
activitats proposades no us deixaran indiferents. Alhora, estareu contribuint al desenvolupament d’un model agroalimentari més sostenible, que dig-
nifiqui la feina dels agricultors, que garanteixi el subministrament d’aliments de qualitat a l’abast de tothom, i que permeti la conservació dels paisatges 
característics de les zones rurals i la seva biodiversitat. 
La major part d’activitats són adequades per totes les edats, des d’infants a persones grans; si bé les activitats infantils són específicament per nens i 
nenes de 4 a 12 anys, i alguns dels tallers s’adrecen només a adults. Les activitats més adequades per infants i joves conformen l’Itinerari Jove de la 
Jornada Gastronòmica de les Plantes oblidades, que gràcies al Programa Impuls de l’Ajuntament d’Igualada ofereix diferents activitats gratuïtes 
per tal d’acostar les generacions futures a aquestes plantes. A continuació hi trobareu informació detallada de les diferents activitats, de l’indret en 
el qual es realitzen i de la forma de participar-hi. Si desitgeu ampliar encara més la informació, o realitzar la inscripció per aquelles activitats que així 
ho requereixen, podeu fer-ho còmodament a la web wwww.eixarcolant.cat.

EL COL·LECTIU EIXARCOLANT
La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades està organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, una entitat sense ànim de lucre que fomenta la recupe-
ració (i adaptació a la realitat actual) dels usos tradicionals de la vegetació, 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. L’entitat duu a terme 
projectes de recerca científica, divulgació i assessorament. 
Aquest esdeveniment no seria possible sense el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia, i la Universitat de Barcelona, entre 
molts d’altres. Però tampoc seria possible sense les moltes persones, entitats i projectes que amb la vostra confiança i col·laboració feu possible que una 
Jornada amb molts pocs recursos econòmics tingui un programa d’activitats de gran qualitat i diversitat, gràcies al qual ha esdevingut ja un referent a 
nivell català. Sense vosaltres aquesta Jornada ni seria possible ni tindria sentit. En nom del Col·lectiu Eixarcolant, moltes gràcies. Som depositaris de 
la vostra confiança, farem tot el que estigui al nostre abast perquè gaudiu d’una jornada única. 

DADES  PRÀCTIQUES PER GAUDIR DE LA JORNADA
- Lloc: Igualada (Espai Cívic Centre, Casal del Passeig, Plaça Espai Cívic Centre, Plaça del Gasogen, Passeig Verdaguer). Tots els espais són accessibles 
per persones amb problemes de mobilitat. A la contraportada s’indica la ubicació de les diferents activitats i com accedir a la Jornada 
- Moltes activitats són d’assistència lliure, però algunes requereixen inscripció prèvia. Ho trobareu degudament indicat al programa d’actes de 
les pàgines centrals.
- 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 electrònic podreu accedir directament a les activitats a les quals us hàgiu inscrit, sense haver de passar pel punt d’informació. 
- Una de les activitats de la Jornada és un dinar elaborat amb espècies silvestres i varietats tradicionals apte per celíacs, intolerants a la lactosa, i vege-
tarians. Alhora, moltes de les parades presents a la fira oferiran productes alimentaris elaborats amb plantes oblidades. 
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l’Associació Parkinson Som Tots als afectats. Organitza: 
Associació Parkinson SomTots. 
 

07 BIBLIOTECA CENTRAL > 19:00 h > Gratuït
 FOTOGRAFIA > ANTÀRTIDA, GEL MÉS EN-
LLÀ DE LA FI DEL MÓN > Visita guiada a l’exposició 
per Jordi Camins. #fineartigd18 
 

28 LES COTXERES > 15-17:00 h > 5E / dia
 TALLER > TALLER DE CASTELLS > Casal de 
tardes de Setmana Santa per a infants de 3 a 12 anys. 
Castells, jocs, gimcanes i molt més! Inscripcions: 
T. 679792060 (Durada: 26, 27 i 28 de març). Organit-
za: Moixiganguers d’Igualada.

Dijous
 
CADA DIJOUS > EL LOCAL D’ACCIÓ > 19:00 h
TAPES > EL GRAN JUERNES > Tapeo per a tots.
 
ELS DIJOUS> LOCAL DEL BARRI > 20:00 h > Gratuït
IDIOMES > LET’STALKIN XAUXA > Converses de 
perfeccionament de l’anglès.
 

01 ATENEU IGUALADÍ > 19:30 h > Gratuït
 TALLER > PARLEM I FEM: LA TERÀPIA 
DEL MASSATGE > Aprendrem a destensar i relaxar 
l’esquena amb petits moviments i massatges senzills 
individualment o en grup. A càrrec de: Imma Vila, 
terapeuta i mestra de Reiki.
 

01 LLIBRERIA AQUALATA > 19:30 h > Gratuït
 LITERATURA > LA NENA QUE VOLIA 
DIBUIXAR (Angle Editorial) > Presentació del llibre de 
Roser Capdevila, a càrrec de la poetessa Maria Rosa 
Closa. Acompanyament musical de Pep Massana.
 

08 LA MASUCA > 18:00 h > Gratuït
 MANIFESTACIÓ > VAGA FEMINISTA 8M > En 
motiu del Dia Internacional de la Dona. Organitza: 8M 
Anoia.
 

08 ADOBERIA BELLA > 18:30 h > Gratuït
 XERRADA > VIURE AMB EL CÀNCER > A 
càrrec de Dr. Josep M. Abad, Dr. Daniel Díaz i Maria 
Hortènsia Álvarez. Organitzada per AECC. #fineartigd18

08 ATENEU CINEMA > 20:00 h > 6E

 CINECLUB > CAPTAIN FANTASTIC (2016) > 
Una pel·lícula de Matt Ross en versió doblada.
 

08 ATENEU CINEMA > 22:00 h > 6E

 CINECLUB > CAPTAIN FANTASTIC (2016) > 
Una pel·lícula de Matt Ross en versió original i subtitula-
da al castellà.
 

15 LA COOPERADORA > 19:00 h > Gratuït
 CÒMIC > ¡DANDO CAÑA! > Presentació del 
còmic ‘Pedro Pico y Pico Vena’ amb els seus autors, 
Carlos Azagra i Encarna Revuelta. Organitza: LaMaLa-
LLeTRa. #SomXauxa.
 

15 ATENEU CINEMA > 20:00 h > 4,5E

 CINEMA > LA PELL FREDA > Adaptació de la 
novel·la fantàstica d’èxit d’Albert Sánchez Piñol dirigida 
per Xavier Gens. #CicleGaudí. Organitza: Cineclub 
Ateneu, Acadèmia de Cinema Català, Ajuntament 
d’Igualada i Ateneu Igualadí.
 

22 ATENEU CINEMA > 20:00 h > 6E

 CINECLUB > DON’T THINK TWICE (2016) > 
Una pel·lícula de Mike Birbiglia. Sessió única en versió 
original subtitulada al castellà.
 

29 EL LOCAL D’ACCIÓ > 19:30 h > Gratuït
 JOCS > CAMPIONAT DE TRIVIAL

Divendres
 
CADA DIVENDRES > LA TOSSA > 18-20:00 h > Gratuït
MÚSICA > RODA D’INSTRUMENTS > Porta el teu 
instrument i gaudirem d’una estona de música plegats. 
 
CADA DIVENDRES > EL LOCAL D’ACCIÓ > 19:00 h
MÚSICA > MICRO OBERT! > Vine a tocar. Gratuït.
 

02 REC ON FIRE > 18-21:00 h > 3E

 MÚSICA > YK PARTY > 2 shows (twerk - sexy 
hills). Axel Yek, Lil G, Theless, Paris Boy, YG Reches i 
Rey Wer. Balladora twerk: La Faraonaaa.
 

02 CSA DELÍCIES > 19:30 h > Gratuït
 CINEMA > CINEFÒRUM > Organitza: 8M 
Anoia.

ESMORZARS, DINARS, BERENARS I SOPARS
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TASTS
A la Jornada s’hi duran a terme quatre tipus de tasts (Pans, Batuts, Flors, Salses). Descobrireu com tradi-
ció i avantguarda poden anar de la mà. Gràcies als coneixements tradicionals transmesos de generació en 
generació, però també a la innovació, podem incorporar a la dieta un gran nombre d’espècies silvestres 
i varietats tradicionals en desús, amb resultats espectaculars. En cadascun dels tasts podreu degustar 10 
mostres diferents. Al llarg de tot el tast el presentador us explicarà com poder emprar en el vostre dia a dia 
les espècies i varietats que heu degustat. Cada tast es realitzarà dues vegades, de tal forma que hi pugueu 
assistir en l’horari que millor us vagi (sessió 1 o sessió 2). Els tasts són gratuïts però cal inscripció prèvia 
i es realitzen a la sala polivalent de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat nº 12). Activitats incloses a l’Itinerari 
Jove de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.

XERRADES TÈCNIQUES
Experts en la matèria vinguts d’arreu mostraran de forma planera i a l’abast de tothom, però amb rigor, 
com es poden utilitzar aquestes espècies i varietats per a múltiples finalitats i en múltiples contextos, 
també en el nostre dia a dia. Les xerrades van dirigides tant al públic en general com a professionals del 
sector que vulguin enriquir el seu coneixement. És una oportunitat totalment única per descobrir com, 
des d’òptiques diverses, la recuperació d’aquestes espècies i varietats i dels seus usos pot esdevenir una 
realitat. Hi haurà 8 xerrades al llarg de tot el dia, que tindran lloc a la sala annexa de l’Espai Cívic Centre 
(C/Trinitat nº 12) . 
La participació és lliure, no cal inscripció prèvia.  

TALLERS
Moltes vegades ens oblidem d’allò que ens expliquen, però difícilment ens oblidem d’allò que fem amb les 
pròpies mans. A la Jornada podreu experimentar amb els usos de les plantes oblidades mitjançant disset 
tallers, per tal que vosaltres sigueu els protagonistes. Us atreviu a fer xampanyet de saüc? Sabeu elaborar 
formatge amb herbacol? I els hidrolats, què deuen ser? O potser sou més de fer magdalenes silvestres? I no 
us agradaria saber fer la vostra pròpia cadira? Aquests tallers i molts més són els que trobareu a la Jornada. 
Tots els tallers es realitzen al Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67), tenen una durada d’una hora, i 
estan impartits per professionals sobradament qualificats en la matèria corresponent. Es recomana ser-hi 
uns minuts abans de l’inici del taller ja que començaran amb màxima puntualitat. Cal inscripció prèvia 
i tenen un cost d’entre 5 i 8€ per participant. 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.

SORTIDA ETNOBOTÀNICA
Passejada de dues hores i mitja que us permetrà 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 just fora dels límits urbans. I és que a tocar de casa hi creixen 
especies d’allò més interessants per emprar en el dia a dia de forma ben senzilla. Aquesta sortida us cap-
tivarà, ja que la passió i entusiasme de l’Esteve és encomanadissa. Els els usos i curiositats de les diferents 
plantes que trobeu al llarg del recorregut senzillament us atraparan. Inici i final a la plaça de l’Espai Cívic 
Centre (C/Trinitat, 12). Cal inscripció prèvia i l’activitat té un cost de 5€ per participant. El pagament 
es realitzarà online en el moment de fer la inscripció. El recorregut és senzill i curt, apte per tothom que 
no tingui manifestos problemes de mobilitat. Es recomana dur calçat adequat.

ESPAI CULTURAL
En aquest espai tranquil i relaxat, podreu submergir-vos en el món de l’etnobotància i l’agroecologia grà-
cies a les explicacions vivencials i entusiastes dels autors de tres llibres més que recomanables, i a partir 
de dos documentals que es mereixerien ser a totes les sales de cinema del país. “La gastronomia dels Ca-
mins”, “Els colors de la Ratafia”, i “L’hort del segon origen” són els llibres escollits; i “Plantes que apareixen 
i creixen a l’hort: reconeixement i usos”, i “La voz del viento: semillas de transición” els documentals. 
Aquestes activitats tindran lloc al Casal del Passeig (Passeig Verdaguer, nº 67). L’assistència és lliure, no 
cal inscripció prèvia. 

ETNOBOTÀNICA EN DIRECTE
Un espai viu, dinàmic, divers, multicultural, reflex de l’etnobotànica d’ahir, d’avui i de demà. 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 vivia. 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 us d’aquests coneixements 
tradicionals d’acord amb la realitat actual. La Hanane la Fátima i la Maryem ens demostraran com es cui-
nen les malves al Marroc, la iaia Maria ens explicarà la seva recepta de ratafia, la Bea ens demostrarà com a 
Colòmbia la seva àvia feia servir el plantatge, en Kike ens mostrarà l’aplicació de les plantes silvestres a l’al-
ta gastronomia, i en Juan ens farà un potaje i una truita de tagarninas, tal i com és típic a la seva Còrdova 
natal. Aquests són només alguns dels tretze testimonis que us faran emocionar amb els seus coneixements 
i vivències entorn de les plantes oblidades. Activitats situades a la plaça de l’Espai Cívic Centre (C/Trinitat, 
12). L’assistència és lliure, no cal inscripció prèvia. 
Activitats incloses a l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.
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AL LLARG DE TOT EL DIA
Fira de productes silvestres  i varietats tradicional (+ de 50 parades)
(Hi trobareu infusions, condiments, licors, verdures, dolços, conserves, melmelades, pans, 
cerveses, flors, cosmètica, jocs, llibres, joies, i tot el que us pugueu imaginar amb espècies 
silvestres i varietats tradicionals. Hi haurà també un espai chill out )

9ª Fira de la Biodiversitat Cultivada 
(de la Xarxa Catalana de Graners)

Exposició fotogràfica “La memòria quieta” 
(Espai Cívic Centre. Fotografies de la col·lecció de J. F. G., Vilanova del Camí)

Exposició de plantes silvestres 
(Casal del Passeig)

Exposició de varietats agrícoles tradicionals 
(Plaça Espai Cívic Centre) 

Fes el cul de la teva cadira amb fibres vegetals
(Plaça Espai Cívic Centre. A càrrec de Jaume Farrés – Cistellaire)

Taller obert de 10:30 a 13:00 i de 17:30 a 19:00) (10€, IP)

Activitats infantils 
(Repartides al llarg de la Fira. Itinerari Jove) 
/Fes planter de varietats tradicionals, amb la 
Xarxa Catalana de Graners / 
/Construeix un titella amb una carbassa, 
amb Jocs Troks / 
/Fes i tasta les teves pròpies combinacions de 
sals d’herbes, amb el Parc de les Basselles / 
/Aprèn a cultivar plantes aromàtiques, amb 
herbes de l’Alt Pirineu / 
/Elabora mini entrepans silvestres d’allò més 
bons i saludables, amb Els Corremarges /



TERCERA JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES OBLIDADES06

DINAR
I com no podia ser d’altra manera, les plantes silvestres també seran les protagonistes del dinar. Com-
provareu com plats molt presents en la gastronomia tradicional catalana adquireixen una nova dimensió  
gràcies a la incorporació en la recepta de plantes silvestres comestibles. Degudament combinades i cui-
nades, el món de possibilitats que ens ofereixen és inacabable. Prepareu-vos per ser partícips d’un dinar 
digne dels millors restaurants d’avantguarda del país i amb les plantes silvestres com a protagonistes. El 
dinar està confeccionat amb la col·laboració de l’experta en gastronomia silvestre Montserrat Enrich (gas-
tronomiasalvatge.com). A les 14:00 hi haurà la presentació del menú, i entre les 14:00 i les 15:30 es podrà 
recollir el dinar. Preu 10€. Cal inscripció prèvia.      El pagament es realitzarà online en el moment de 
fer la inscripció. Amb el resguard del pagament ja podreu accedir directament a recollir el dinar. No cal 
que passeu pel punt d’informació. El dinar tindrà lloc al Passeig Verdaguer. En cas de pluja es traslladaria 
a l’Espai Cívic Centre. Tots els plats del menú són aptes per persones celíaques, intolerants a la lactosa, o 
vegetarianes.

FIRA DE PRODUCTES SILVESTRES I VARIETATS TRADICIONALS OBLIDADES
Al llarg de tot el dia podreu gaudir de la fira de productes silvestres i varietats tradicionals oblidades, amb 
una cinquantena de parades on tindreu l’oportunitat de conèixer, provar i adquirir productes ecològics, 
de qualitat i de proximitat que habitualment no trobareu ni als comerços ni a les fires generalistes; tot això 
mentre descobriu les espècies amb que s’han elaborat aquests productes i els projectes que hi ha al darrere. 
En la cinquantena de parades participants i haurà infusions, condiments, licors, verdures, dolços, conser-
ves, melmelades, cerveses, flors, i tots els productes alimentaris que us pugueu imaginar, a més a més de 
productes de cosmètica, medicinals i llibreria. Totes les parades participants tenen el denominador comú 
que les plantes silvestres, les varietats tradicionals oblidades, o els usos tradicionals d’aquestes espècies hi 
tenen un paper principal. És, se’ns dubte, una fira única, passegeu-hi i submergiu-vos-hi. Horari: de 9:30 
a 21:00. Consulteu la ubicació a la contraportada.

9ª FIRA DE LA BIODIVERSITAT CULTIVADA DE LA XARXA CATALANA DE GRANERS
Anualment la Xarxa Catalana de Graners organitza una fira per donar a conèixer les varietats agrícoles 
tradicionals conservades per les més de deu entitats que en formen part. Enguany se’n celebra la 9ª edició, 
que es desenvoluparà en el marc de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, essent part de la 
Fira de Productes Silvestres i Varietats Tradicionals. Estarà situada a la Plaça de l’Espai Cívic centre i hi 
trobareu parades dels diferents projectes que conserven i promouen les varietats agricoles tradicionals a 
Catalunya. Podreu adquirir llavors i fruiters de varietats tradicionals, descobrir la tasca dels diferents pro-
jectes de la Xarxa Catalana de Graners, gaudir de l’exposició de varietats tradicionals que es durà a terme 
a la mateixa plaça,  o aprendre a cultivar aquestes varietats. Tots som la llavor perquè un model agrícola 
més sostenible i sobirà sigui possible. Horari: de 9:30 a 21:00.

ACTIVITATS INFANTILS
Al llarg de tot el dia hi haurà repartides per diferents punts de la fira 5 activitat dirigides als més menuts 
per tal que ells també puguin descobrir de forma divertida els usos de les plantes oblidades. Fer planter 
de varietats tradicionals, construir un ocell amb una carbassa, fer i tastar les pròpies combinacions de sals 
d’herbes, aprendre a cultivar plantes aromàtiques, i elaborar mini entrepans silvestres d’allò més bons 
i saludables són les propostes pensades específicament pels més menuts de la casa. Activitats gratuïtes 
dirigides a infants de 4 a 12 anys, i incloses a l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades. Assistència lliure, no cal inscripció prèvia. Les activitats tenen una durada d’entre 10 i 15 
minuts i poden ser realitzades per entre 6 i 8 infants de forma simultània. 

EXPOSICIONS
Al llarg de tot el dia podreu gaudir de tres exposicions relacionades amb l’etnobotància, l’agroecologia i els 
coneixements tradicionals. Per tal que pugueu observar en directe la biodiversitat cultivada i les espècies 
silvestres comestibles, i perquè a través de la fotografia viatgeu a uns temps en els quals els usos tradi-
cionals que avui tractem de recuperar (i actualitzar) eren el pa de cada dia. Assistència lliure. Horari de 
10:00 a 21:00

TROBADA SECTORIAL (DIUMENGE 8 D’ABRIL)
Jornada matinal de treball dirigida a professionals del sector. Establint les bases per al desenvolupament 
d’una estratègia que permeti visibilitzar i donar valor afegit als productes elaborats amb espècies silvestres 
i varietats tradicionals i garantir-ne la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Representants de dife-
rents iniciatives de caràcter similar a la que es planteja desenvolupar compartiran les seves experiències. 
A continuació es presentaran les bases inicials de l’estratègia proposada i es realitzaran grups de treball per 
tal d’abordar-ne els diferents aspectes. A partir de les conclusions que s’extreguin d’aquest treball col·lectiu 
es definiran les línies mestres a seguir, configurant grups de treball que seran els qui en els propers mesos 
hauran de donar cos al projecte. La Jornada de treball clourà amb un dinar popular per a tots els assistents 
elaborat amb espècies silvestres i varietats tradicionals. 
Aquesta activitat tindrà lloc el diumenge dia 8 d’abril a la Masia de Can Mercaderet (a 5 km d’Igualada) i 
està dirigida a tothom que d’una forma o altra treballi professionalment amb espècies silvestres i varietats 
agrícoles tradicionals. L’activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia. 
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IMATGE GRÀFICA DE LA JORNADA EIXARCOLANT 2018

L’Estela de Arenzana és il·lustradora, viu prop d’Igualada en una masia. Generalment  treballa per vàries empreses 
dins del sector del pàckaging, també per editorials com La Galera i de vegades aporta les seves il·lustracions per car-
tells i altres formats on la il·lustració sigui ben vinguda. 
/Com va ser la teva trobada amb el grup Eixarcolant?/ A través del Marc Talavera, ja hi havia participat com a 
ajudant a la paradeta de Ecomercaderet, però l’any passat em van demanar un dibuix pel cartell de la jornada 2017/
Com va ser la teva experiència?/ Doncs, va ser molt enriquidora, entre el Marc i jo vàrem fer una miqueta d’equip, 
ell posava la part més tècnica i jo intentava posar la part més creativa i artística. Semblava que la gent estigués con-
tenta amb el resultat, em deien “sembla un cartell com els d’abans” deien les dones grans. No sé si és bo o dolent, 
però també em van comentar que la gent es quedava els cartells a casa. /Vau seguir col·laborant plegats?/ Sí. Aquell 
mateix any també els vaig dibuixar la rosella per la samarreta, i aquest any doncs hem repetit. Però aquesta vegada 
és una dent de lleó. 
/Què t’inspira per fer un dibuix per Eixarcolant?/ Bàsicament l’ambient de la jornada, i m’agrada molt la implicació 
de la gent gran i dels seus coneixements, ja que n’hem d’aprendre molt. Un bon camí cap al futur és tornar a la ma-
nera que feien els nostres avis, recuperar tradicions i sobretot canviar el nostre sistema alimentari i de consumir. /
Quins projectes tens entre mans?/ Ara per ara, estic començant un nou conte infantil amb una editorial (de moment 
és secret), un còmic, un mapa... i el que m’agradaria reprendre i que té una filosofia semblant a Eixarcolant és el ca-
lendari del bon consumidor. Crec que em fa falta un calendari per organitzar tot el que vull fer.
Podeu veure més il·lustracions de l’Estela a les xarxes socials F i Inst @esteladearenzana

SAMARRETA

Roger Costa, Igualada, 1997. Tinc 20 anys i aquest text l’escric, ja que sóc el responsable del cartell de la tercera jor-
nada gastronòmica de les plantes oblidades 2018.
Des de petit he tingut molt clar que m’agradaria dedicar-me al món de la creativitat, i després de passar pel batxi-
llerat artístic a l’Institut Joan Mercader, fa 3 anys que vaig començar a cursar el grau de Disseny a la Universitat de 
Barcelona, on per sort, puc dir que gaudeixo molt estudiant el que estudio. L’art m’apassiona però no sóc un artista. 
Em fascina la tipografia, l’animació, el Disseny editorial, la il·lustració i en definitiva, qualsevol mitjà que permeti 
comunicar idees gràficament.
Actualment també treballo en un restaurant, i durant el poc temps lliure que tinc sóc monitor de l’Agrupament Es-
colta Torxa i casteller de la colla dels Arreplegats de la zona universitària. M’avorreix no fer res, i tot i que actualment 
inverteixo la major part del meu temps en projectes de la universitat, sempre estic obert a tot, fet que ha provocat, 
per exemple, que realitzés el Disseny de la jornada Eixarcolant d’enguany.
El cartell que proposo consta d’un marc amb 8 colors que ressalten la part central, on sobre el fons blanc hi ha tota la 
informació de la jornada. També podem veure diverses plantes “oblidades” que es poden utilitzar per cuinar al costat 
d’elements comuns en la gastronomia i fins i tot en el nostre dia a dia com les forquilles o una copa de vi. La idea és la 
d’apropar i normalitzar la utilització d’aquestes mateixes plantes, poc conegudes, en plats perfectament comestibles. 
(Ja que penso que és una mica l’essència de la jornada)
És una imatge que pretén transmetre un equilibri entre plantes i cuina, donant una sensació salvatge o silvestre con-
trarestada amb una composició elegant i ben estructurada en l’espai. Que cridi l’atenció i desperti curiositat a tothom 
que visualitzi el cartell, de manera que apropi el públic a la jornada que el col·lectiu Eixarcolant ja fa tres anys que 
organitza amb molt d’esforç i dedicació.
Finalment, m’agradaria donar les gràcies al Col·lectiu Eixarcolant per la confiança dipositada en mi a l’hora de dema-
nar-me el cartell, i la llibertat creativa que m’han deixat a l’hora d’abordar l’encarreg. Per acabar, m’agradaria convidar 
a tothom que hi estigui interessat, a veure i conèixer altres treballs que he realitzat i que es poden trobar a la pàgina 
d’instagram @rogercostacampo
rogercostacampo@gmail.com

CARTELL
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COM ARRIBAR A IGUALADA?
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I EN TRANSPORT PÚBLIC
Des de Barcelona: - Línia R6 FGC fins a Igualada  
                               - Hispano Igualadina des de Maria Cristina 

Activitats infantils (Repartides per la fira)

Espai Chill Out

Fira de productes silvestres i varietats agrícoles tradicionals

Casal del passeig
- Tallers
- Espai Cultural
- Exposició (Espècies silvestres comestibles)

Espai Cívic Centre
- Tasts
- Xerrades Tècniques
- Exposició fotogràfica

Plaça Espai Cívic Centre
- Etnobotànica en directe
- Taller (Fes el cul de la teva cadira)
- 9a Fira de la Biodiversitat cultivada
-Exposició de varietats agrícoles tradicionals
- Inici i final sortida etnobotànica

WWW.EIXARCOLANT.CAT


