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1 - ESPÈCIES I VARIETATS TREBALLADES  

Finalment s’ha pogut ampliar notablement el nombre d’espècies silvestres 

comestibles considerades en el projecte, atès que amb els recursos disponibles ha 

estat possible treballar amb un nombre superior d’espècies de les previstes 

inicialment.  

Per contra, diferents incidències climatològiques en el procés de cultiu, així com la 

manca de mobilitat derivada del Covid-19 durant la primavera 2020, han fet que 

no hagi estat possible treballar en condicions òptimes amb les varietat tradicionals 

previstes. En conseqüència, i per evitar mostrar un recull massa estret de varietats, 

que no hauria fet sinó esbiaixar la realitat i devaluar l’interès potencial que les 

varietats tradicionals en conjunt tenen, s’ha decidit optar per incloure només 

espècies silvestres en el material resultant del projecte. 

Concretament, les espècies silvestres comestibles treballades s’han ampliat fins a 

44. Per totes elles se n’ha obtingut material gràfic, s’ha realitzat un buidatge 

bibliogràfic de tota la literatura científica disponible. Aquesta informació s’ha 

complementat en alguns casis amb dades pròpies. També s’ha procedit a 

l’avaluació sensorial de les diferents espècies, i la definició del maneig i potencial 

gastronòmic de cadascuna d’elles. Per últim, s’ha definit el maneig agronòmic més 

adequat per cada espècie, en ares de fomentar-ne un cultiu altament sostenible i 

econòmicament viable.  

A la Taula 1 es mostra la relació de les espècies treballades, i també a quins 

materials comunicatius han donat lloc. Diferenciant entre les fitxes tècniques en 

format divulgatiu (elaborades per totes les espècies), i els vídeos divulgatius i les 

publicacions a xarxes socials (elaborades per aproximadament la meitat de les 

espècies)  

Taula 1. Espècies treballades i materials divulgatius als quals han donat lloc 

Nom científic  Nom popular  
Fitxa tècnica 
en format 
divulgatiu    

Vídeo 
divulgatiu 

Xarxes 
socials    

Allium roseum  All rosa   Sí  Sí 

Amaranthus 
retroflexus  

Blet negre  
 

Sí Sí Sí 
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Apium nodiflorum Api cavallard  Sí Sí Sí 

Arbutus unedo Cirera de pastor  Sí   

Atriplex halimus Salat blanc   Sí Sí  

Beta vulgaris Bleda silvestre  Sí   

Borago officinalis Borratja, 
borraina  

Sí   

Calendula officinalis Boixac, calèndula  Sí Sí Sí 

Chenopodium album  Blet blanc  Sí Sí Sí 

Chondrilla juncea  Enciam de tronc Sí  Sí 

Diplotaxis reucoides Ravenissa blanca  Sí Sí Sí 

Diplotaxis tenuifolia Rúcula silvestre Sí Sí Sí 

Foeniculum vulgare Fonoll Sí Sí Sí 

Glycyrrhiza glabra Regalèssia  Sí Sí  

Hyoseris radiata Cuscullera  Sí   

Juniperus communis Ginebró  Sí   

Lepidium draba Bàbol  Sí  Sí 

Malva sylvestris  Malva  Sí Sí Sí 

Mantisalca 
salmantica  

Escombrera Sí  Sí 

Melissa officinalis Tarongina  Sí Sí Sí 

Mentha suaveolens Menta borda  Sí   

Oxalis sp. Pa i peixet  Sí Sí Sí 

Papaver rhoeas Rosella Sí Sí Sí 

Parietaria officinalis Morella roquera Sí Sí  

Pistacia lentiscus  Llentiscle, Mata  Sí Sí  

Plantago coronopus Corn de cérvol  Sí   

Plantago lanceolata Plantatge de 
fulla estreta 

Sí  Sí 

Portulaca oleracea  Verdolaga Sí Sí Sí 

Reichardia picroides Cosconilla  Sí   

Roripa nasturtium-
aquaticum 

Crèixen Sí  Sí 

Rosa canina sub. sp 
canina  

Gratacul  Sí Sí  

Rosmarinus 
officinalIS 

Romaní  Sí Sí Sí 
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Rubus ulmifolius Esbarzer  Sí  Sí 

Rumex pulcher Romàs Sí  Sí 

Salvia officinalis Sàlvia  Sí  Sí 

Sanguisorba minor Pimpinella  Sí Sí Sí 

Satureja montana Sajolida  Sí Sí Sí 

Scolymus hispanicus Cardillo, 
tagarnina 

Sí   

Silene vulgaris  Colitx  Sí  Sí 

Sinapis alba subsp 
mairei 

Mostassa   Sí   

Sonchus oleraceus  Lletsó Sí  Sí 

Taraxacum officinale Dent de lleó, 
pixallits  

Sí  Sí 

Urtica dioica Ortiga  Sí Sí Si  

Yuca sp. Yuca  Sí Sí Sí 

 

També cal posar de relleu que s’ha treballat, de forma complementaria i addicional 

amb 22 espècies silvestres comestibles més (taula 2), per les quals s’ha obtingut 

tot el material gràfic, i realitzat parcialment el buidatge bibliogràfic, l’avaluació del 

potencial gastronòmic i la definició del maneig agronòmic més adequat. Tanmateix 

es tracta d’uns materials que queden ja fora de l’abast del present projecte i que no 

s’inclouen en la present memòria ja que resten a l’espera de poder ser completats 

en futures actuacions per tal de donar lloc així als corresponents materials 

divulgatius.  

Taula 2. Espècies treballades parcialment i de forma complementària que no han 

donat lloc a materials divulgatius en el moment de finalitzar el projecte.  

Nom científic  Nom popular  
Althaea rosea Malva reial  

Aphyllanthes monspeliensis Jonça  

Asparagus acutifolius Esparraguera  

Cichorium intybus Xicòria  

Cynara cardunculus Herbacol 

Helichrysum stoechas Sempreviva  

Humulus lupulus  Llúpol  

Lamium amplexicaule Morró  
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Lavatera arborea  Malva reial  

Matricaria recutita Camamilla  

Origanum vulgare Orenga 

Prunus spinosa  Aranyoner 

Quercus ilex Alzina  

Robinia pseudoacacia Acàcia borda  

Sambucus nigra Saüc 

Satureja calamintha Rementerola  

Scandix pecten – veneris  Pinte de Venus 

Scorzonera laciniata Barba de cabra   

Sonchus tenrrimus  Lletsó menut  

Sorbus domestica  Servera  

Thymus vulgaris sub sp. vulgaris Timó, farigola  

Urospermum dalechampii Amargot  

 

Tota la informació obtinguda / recopilada és la base a partir de la qual es dotarà de 

contingut al material divulgatiu generat, tant en format fitxa com en format 

audiovisual (veure apartats corresponents per conèixer-ne l'estructura)  
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2 – FITXES TÈCNIQUES EN FORMAT DIVULGATIU   

Com a materials resultants del projecte per a cadascuna de les espècies i varietats 

s’ha confeccionat una fitxa tècnica, amb una finalitat clarament divulgativa, que 

inclou de forma gràfica i atractiva informació corresponent als àmbits que 

s’exposen a continuació:  

 Nom popular (català, castellà, anglès)  

 Nom científic  

 Part emprada 

 Forma de consum  

 Usos etnobotàncis (en l’àmbit alimentari)  

 Tipologia de cultiu  

 Necessitat de reg  

 Ambient en el qual creix  

 Distribució a nivell català  

 Fertilitat necessària per al seu creixement / cultiu  

 Moments de plantació i recol·lecció  

 Valor organolèptic 

 Composició nutricional  

 Perfil sensorial  

 Mètode de cultiu  

 Receptes 

 Imatges: tant de l’espècie com de les receptes.  

 

En total s’han elaborat fitxes divulgatives per 44 espècies (veure taula 1), 

cadascuna de 4 pàgines, amb una informació molt condensada, accessible i visual, 

per tal de facilitar-ne la lectura i comprensió per tots els usuaris, i alhora amb una 

informació del màxim rigor científic.  

El conjunt de les fitxes, ordenades segons el nom de científic de l’espècie, es poden 

consultar l’espai web creat per acollir i difondre aquesta informació: 

https://eixarcolant.cat/pagines/fitxessilvestrescomestibles 

https://eixarcolant.cat/pagines/fitxessilvestrescomestibles
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A continuació es mostra un esquema de l’organització dels continguts que 

contenen les fitxes de cadascuna de les espècies: 
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Alhora, per tal de no deixar de banda els encara molts agricultors i agricultores, i 

públic general que digitalment difícilment podran accedir als continguts i resultats 

d’aquest i de qualsevol projecte, o que simplement prefereixen consultar el 

material en format paper, s’han editat i maquetat, en col·laboració amb el Col·lectiu 
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Eixarcolant, dos llibres en format paper, cadascun dels quals recull informació de 

22 espècies silvestres comestibles. Es tracta d’un material complementari al 

projecte que no fa sinó reforçar la difusió i impacte transformador dels resultats 

obtinguts, i permet fer-los accessibles i visibles al conjunt de la ciutadania. Els 

punts on adquirir aquests llibres es poden consultar a 

https://eixarcolant.cat/pagines/punts-de-venda 

 

 
  

3 – VÍDEOS DIVULGATIUS  

En relació al material audiovisual s’han elaborat vídeos per 22 de les espècies 

treballades (veure taula 1), on de forma molt breu i sintetitzada, i en un format 

pensat especialment per les persones que encara no coneixen aquestes espècies i 

el seu potencial, es mostren les característiques més rellevants i el seu potencial 

agronòmic i gastronòmic. Són materials molt sintètics, de durada inferior al minut, 

i pensats per captar l’atenció de noves persones ver aquest camp. Estan pensats 

per ser difosos a través de les xarxes socials (veure punt 4), i també com a 

elements de suport gràfic / audiovisual a les ponències i fornades PATT que es 

diguin a terme.  

Degut a les dificultats i restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia, no ha 

estat possible realitzar la difusió dels vídeos elaborats abans de la finalització del 

projecte, ja que la impossibilitat d’obtenir mostres de motles de les espècies durant 

la primavera ha fet que s’haguessin d’acabar de confeccionar al llarg de setembre 

(on afortunadament gràcies a les pluges d’agost ja hi havia disponibles la major 

part d’espècies necessàries).  És per això que la difusió dels diferents vídeos a 

través de les xarxes socials està prevista entre l’octubre 2020 i el maig 2021, ja que 

d’acord amb tots els manuals de comunicació, per maximitzar l’impacte és 

recomanable una presentació gradual dels materials més que no pas una 

publicació conjunta.   

Alhora, i a banda del llançament previst a xarxes, els 22 vídeos poden visualitzar-se 

a  https://eixarcolant.cat/pagines/videossilvestrescomestibles 

https://eixarcolant.cat/pagines/punts-de-venda
https://eixarcolant.cat/pagines/videossilvestrescomestibles


Trasllat al sector agroalimentari de l’interès gastronòmic de 15 espècies silvestres i 15 varietats tradicionals 

11 
 

4 – DIFUSIÓ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS   

La comunicació del projecte s’ha hagut d’adaptar a les dinàmiques establertes per 

la pandèmia, ja que per motius obvis no ha estat possible dur a terme la 

transferència mitjançant les Jornades PATT inicialment previstes. 

Davant d’aquest escenari, i essent conscients de la dificultat per adreçar-nos al 

sector sense disposar de les plataformes habituals, s’ha apostat per reforçar i 

apostar de forma clara per la comunicació a través de les xarxes socials, ja prevista 

inicialment al projecte i que ara s’ha vist reforçada.  

Després de consultar amb experts en comunicació, s’ha decidit canalitzar i 

difondre la informació a través de les xarxes socials i plataformes web 

(degudament adaptades) del Col·lectiu Eixarcolant (@eixarcolant), amb el doble 

objectiu de maximitzar-ne la visibiltizació vers el públic objectiu i garantir que un 

cop finalitzat el projecte la informació generada no quedi arraconada en unes 

xarxes que si fossin de creació exclusiva pel projecte difícilment seguirien 

dinamitzant-se un cop aquest finalitzes. L’elecció d’aquest canal és deu al fet que es 

tracta d’un projecte consolidat i referent a nivell català en matèria de la 

valorització de les espècies silvestres comestibles, amb un ampli ventall de 

seguidors d’arreu del territori. Aquest ha estat un fet clau per poder fer arribar la 

informació i materials generats en el projecte al públic objectiu.  

Concretament, les xarxes emprades han estat Instagram (amb més de 7.000 

seguidors): https://www.instagram.com/eixarcolant/ , Facebook (amb prop de 

4.000 seguidors): https://www.facebook.com/eixarcolant/ , i Twitter (amb més de 

2.000 seguidors, https://twitter.com/eixarcolant , i en aquest cas vinculant-ho al 

blog: https://eixarcolant.cat/blog/)  

En total s’han realitzat 59 impactes  (corresponents a 29 espècies, veure taula 1) 

en cadascuna de les xarxes, que en conjunt han obtingut 579.600 visualitzacions i 

209.730 interaccions, xifra que seguirà creixent ja que es tracta d’uns perfils 

dinàmics, actualitzats permanentment, i que dia a dia atrauen l’atenció de nous 

usuaris.  

https://www.instagram.com/eixarcolant/
https://www.facebook.com/eixarcolant/
https://twitter.com/eixarcolant
https://eixarcolant.cat/blog/
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A través dels enllaços a les respectives xarxes socials els poden consultar totes les 

publicacions realitzades.  

Alhora, per tal de compensar les presentacions no realitzades de forma presencial 

a reu del territori, s’han dut a terme 9 presentacions en format digital i en diferents 

canals, que han permès arribar a participants d’arreu del territori Català. 

Concretament s’ha realitzat una presentació en el marc de la Fira de la Llavor de 

Roda de Ter, una sessió en el marc d’un cicle formatiu de la Biblioteca de Lliçà 

d’Amunt, una presentació en el marc de la Festa de les Flors de Vidreres, una 

presentació via You Tube – Canal Eixarcolant, quatre sessions d’Instalive, i una 

Jornada PATT també online. Bona part d’aquestes presentacions es poden 

recuperar al canal de You Tube del Col·lectiu Eixarcolant, emprat com a plataforma 

de recull / difusió d’aquestes sessions: 

https://www.youtube.com/channel/UCloxWKLP-7C1pWb22sywbVg/videos . En 

conjunt, tenint en compte la participació en directe (online), com les 

visualitzacions a posteriori dels materials penjats, s’ha arribat a 1.760 persones. 

Per últim, s’han pogut dur a terme, amb les corresponents mesures sociosanitàries, 

tres presentacions presencials, una en el marc de la Jornada Gastronòmica de les 

Plantes Oblidades, l’altra en un cicle de presentacions de la Biblioteca d’Òdena, i al 

darrera en una sessió organitzada directament pel Col·lectiu Eixarcolant. En 

aquestes tres activitats hi ha participat un total de 76 persones.  

Analitzant l’impacte d’aquesta estratègia es pot afirmar que ha estat altament 

efectiva per fer arribar els resultats del projecte al públic, amb un impacte de ben 

segur molt superior al que s’hauria assolit emprant tant sols canals de difusió 

convencionals.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCloxWKLP-7C1pWb22sywbVg/videos
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5 – CONCLUSIONS  

Podem afirmar que el projecte a assolit amb escreix, tot i les dificultats i 

modificacions derivades de la pandèmia i de la meteorologia, l’objectiu de mostrar 

als agricultors i al conjunt de la població l’interès de les espècies silvestres com a 

font de diversificació, innovació, sostenibilitat i viabilitat econòmica; bo i donant a 

conèixer de forma amena, accessible però també rigorosa el seu potencial 

gastronòmic, com a font de qualitat, innovació i reforçant les primeres baules de la 

cadena de valor dels productes agroalimentaris. Resta pendent per a futurs 

projectes poder ampliar el nombre d’espècies silvestres treballades i valoritzades, i 

sobre tot dur a terme el mateix exercici amb les varietats agrícoles tradicionals, 

que pels motius ja exposats finalment no han pogut ser abordades en el present 

projecte. 

 


