
 

Tasts                       
(Espai Cívic Centre) 

Xerrades Tècniques                                    
(Espai Cívic Centre) 

Sortida 
Etnobotànica 

Tallers  
(Casal del Passeig) 

Tallers  
(Casal del Passeig) 

10:00–
10:30 

Inauguració  i presentació de la Jornada                                        
Col·lectiu Eixarcolant 

 
Passejada per descobrir 

aquelles plantes útils 
que tenim a tocar i que 

moltes vegades ens 
passen desapercebudes 

(de 10 a 12:30) 
(Esteve Padullés – Guia 
d'espais naturals expert 
en usos del patrimoni 

natural. Amb la 
col·laboració d’ Helena 

Parera i Xavier Barberà). 
 

(5€, IP)  
  
  

Infusions: 
retrobament amb la 

saviesa interior de les 
plantes medicinals  
(Gemma i Pedro- 

Herbes de l'Alt Pirineu) 
(5€, IP) 

Fem Xampanyet de saüc: 
la beguda refrescant del 

bonarbre per l'estiu 
 

10:30–
11:00 

Pans (torn  1) 
(Glòria Llenas i Natacha 

Filipi- L'Aresta) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

El saber popular 
globalitzat: plantes de 

fora en la tradició 
catalana 

 
(Joan Vallès Xirau-UB-

Institut Botànic) 

(Rofer Gusach)  
(7€, IP) 

11:00–
11:30 

Vols aprendre a guarir 
picades d'ortigues o 

d'insectes? O la 
urticària de la  

 

La massa mare 

11:30–
12:00 

Pans (torn  2) 
(Glòria Llenas i Natacha 

Filipi- L'Aresta) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Perquè conservem 
algunes varietats locals 

cultivades? El pèsol negre 
a la Vall de Gósol 

 
(Carles Riu Bosoms-
Etnoecòleg i pagès) 

processionària? 
(Núria Baucells-Som 

Orgànics)  
(5€, IP) 

(Jaume Teixé-Forn de Jorba)  
(8€, IP) 

12:00–
12:30 

Espai Cultural  
(Casal del Passeig)  

Descobrint i degustant 
els secrets de la ratafia 

Salsa d'oruga i altres salses 
medievals d'indole vegetal 

 

(Laura de Castellet-
Historiadora i divulgadora 

medievalista)  
(5€, IP) 

12:30–
13:00 

Batuts (torn  1) 
(Sandra Galvé-Naturòpata 

i nutrició) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Vegetals perennes 
desconeguts. Possibilitats 

de cultiu i consum 
 

(Roser Casellas Ribas) 

 
Les Champaneles tenen 

convidats - Xerrada i 
(tastet) sobre menús 
silvestres en format 

cafè-teatre 

(Xavi Amat-Confraria 
de la Ratafia)  

(5€, IP) 

13:00–
13:30 

Cuinant les males 
herbes en cru Taller de magdalenes 

salades elaborades amb 
farines de cereals antics i 

plantes silvestres 
 

(Glòria Llenas i Natacha 
Filipi-L'aresta)  

(9€, IP) 

13:30–
14:00 

Batuts (torn  2) 
(Sandra Galvé-Naturòpata 

i nutrició) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Una nova eina per la 
divulgació de 

l'etnobotànica: Web i 
revista de Flora Catalana 

(Marisa benavente i Pilar 
Herrera-Les 

Champaneles) 

(Marta Pons-Wild Food 
Caravan)  
(8€, IP) 

14:00–
14:30 

(Francesc Caralt Rafecas i 
Roser Casellas Ribas-Flora 

Catalana) 
   

14:30–
16:00 

Dinar Silvestre (Passeig Verdaguer) 

1r. Sopa de farigola amb carbassa / 2n. Trinxat amb salsa de ravenissa /  3r. Bunyol de fonoll / Postres: peres al vi amb ginebró / 
Infusió de plantes autòctones / Pa ecològic de varietats tradicionals / Vi de vinyes antigues de la comarca de l’Anoia / 

 

(Montserrat Enrich-GastronomiaSalvatge. Amb la col·laboració de l’Aresta, Petits Viticultors de la Conca d'Òdena, i TeGust) 
(10€, IP) 

16:00–
16:30 

Flors (torn  1) 
(Airy Gras-Universitat 

Barcelona) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Les herbes en la cuina i 
els oficis de  l'edat 

mitjana 

Documental: Plantes 
que apareixen i creixen 
a l'hort. Reconeixement 

i usos 
 

(Astrid van Ginkel- 
Fitomón) 

Fem una crema 
hidratant amb 

plantatge, malva i 
calèndula 

Elaboració de diferents 
tipus de formatge fresc 

utilitzant herbacol com a 
quall 

16:30–
17:00 

(Laura de Castellet- 
Historiadora medievalista i 
divulgadora de la història) 

(Marta Dubreuil-Fem 
Arrels) 
 (8€. IP) 

(Associació el Cingle 
Vermell)  
(5€, IP) 

17:00–
17:30 

Flors (torn  2) 
(Airy Gras-Universitat 

Barcelona) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Ús d'infraestructures 
ecològiques per al 

control biològic en els 
cultius Els colors de la Ratafia 

 
(Anna Selga i Martí) 

Tapetes silvestres 
 

(Sandra Galvé-
Naturòpata i Assessora 

Nutricional)  
(8€, IP) 

Garrofa: els quirats 
comestibles 

 
(Clara Martín Riu-

Menjamiques)  
(8€. IP) 

17:30–
18:00 

(Neus Rodriguez Gasol- 
Universitat de Lleida-

IRTA) 

18:00–
18:30 

Salses (torn  1) 
(Miquel Gironès-

Dietista,nutr. i cuiner) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

Un viatge per les plantes 
medicinals de Costa Rica, 

jamaica i brasil 

L'horticultura i les 
varietats locals del 

nostre país, una via per 
una agricultura més 

 

L'ús dels hidrolats o 
aigües florals a la 

cuina 

Elaboració de vi de nous: 
una beguda tradicional de 

les Garrigues 
(Andreu Culleré i Anna 

Maria Capdevila-Coop. Tres 
Cadires)  
(7€, IP) 

18:30–
19:00 

(Astrid van Ginkel- 
Fitomón) 

Presentació del llibre: 
L'hort del segon origen  

(Jordi Puig Roca) 
(Roser Casellas Ribas) 

(5€, IP) 

19:00–
19:30 

Salses (torn  2) 
(Miquel Gironès-

Dietista,nutr. i cuiner) 
 

(Gratuït però cal IP)  
Itinerari Jove 

CSA: Un model agrícola 
basat en la cooperació 

entre productors i 
consumidors 

(Adrià Solé Cantero i 
Bernat Trèmul - 
Ecomercaderet) 

Documental: La voz del 
viento. Semillas de 

transición. 

La utilització de 
l'ortiga en cru: batuts, 

salses i molt més 

Elaboració de galetes amb 
cereals antics i plantes 

silvestres 

19:30–
20:00 

(Jean Luc Danneyrolles i 
Carlos Pons) 

(Albert Fonseca i 
Mandarine Sky) 

(6€, IP) 

(Associació el Cingle 
Vermell) 
(5€, IP) 

20:00–
20:30 

          

 

Itinerari Jove: activitats incloses en l’Itinerari Jove de la Jornada Gastronòmica de les plantes Oblidades, que és 
possible gràcies al programa Impuls de l’Ajuntament d’Igualada  
 

IP: activitats (gratuïtes o de pagament) que requereixen Inscripció Prèvia.                                              
Inscripcions i informació detallada a www.eixarcolant.cat. Totes  les activitats on no cal IP són gratuïtes   
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http://www.eixarcolant.cat/


TERCERA JORNADA GASTRONÒMICA DE LES PLANTES OBLIDADES

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 /

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS
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