
PLANTES
SILVESTRES
LA FLORA LOCAL OBLIDADA

E x p o s i c i ó  p a r t i c i p a t i v a

Amb el suport de:

Del

4 d’octubre al

20 de desembre 

del  2019



“Plantes silvestres. La flora local oblidada” 
té com objectiu treure de l’oblit els usos 
tradicionals de la flora local i recuperar un 
coneixement ancestral que es relaciona de 
manera més sostenible amb el seu entorn. 
Una exposició per fer valer el patrimoni na-
tural i cultural de les nostres contrades, i 
recuperar i popularitzar els usos que els 
nostres avantpassats donaven a les plantes 
silvestres. Creiem que amb aquesta inicia-
tiva podem contribuir de manera participa-
tiva i compartida a no menystenir el llegat 
popular de les nostres comunitats i reivin-
dicar-lo en una societat que necessita la 
memòria col·lectiva per poder florir.

INAUGURACIÓ

Divendres 

 4 d’octubre a

les 19 h



Passejada botànica

MIRA EL TEU
VOLTANT

Dissabte 5 d’octubre a les 11 h

Esbatanem els ulls perquè el nostre entorn 
quotidià està ple de petits tresors silvestres. 
En aquesta passejada us volem descobrir 
aquelles plantes silvestres que conviuen amb 
nosaltres i que moltes vegades ens passen 
desapercebudes. Alguns es pensen que 
són males herbes, però no us ho cregueu 
pas. Veniu i descobrireu un món oblidat!

Passejada guiada per membres de Flora 
Catalana del grup local del Pla de l’Estany.

Punt de trobada: Davant l’església 
de Sant Andreu de Mata.

Des del 4 d’octubre fins al 25 de novembre

Concurs

ENDEVINA
LES PLANTES
SILVESTRES

En aquesta exposició volem que gaudeixis 
d’una experiència participativa. Per això 
et proposem que endevinis quines són les 
plantes silvestres que ha il·lustrat Marta 
Bellvehí en aquest mural expositiu. Són 
trenta-dues plantes, que trobem en el nostre 
entorn, acompanyades d’una pista que ens 
explica per a què s’han utilitzat popularment.

Omple la butlleta que trobaràs a secretaria 
i converteix-te en l’Homo sylvestris de 
Porqueres. El guanyador o guanyadora del 
concurs s’emportarà un menú degustació per 
a dues persones al restaurant Can Xapes.



Dissabte 19 d’octubre de les 11 a les 13 h Dissabte 16 de novembre a les 16 h

Escambellada silvestre

JUGUEM AMB
PLANTES

Taller d’etnobotànica
gastronòmica

PLANTES
SILVESTRES
COMESTIBLES

En aquesta escambellada poc convencional, 
ensenyarem als més petits com poden 
jugar amb les plantes. Sí, sí: hi ha un 
munt de jocs que creixen pel nostre 
voltant amb els quals no sabem que 
podem jugar i que són ben divertits. 
Per a infants des de 2n de 
primària fins a 2n d’ESO.

A càrrec de l’Associació d’Educació 
en el Lleure Escambell.

Marisa Benavente i Pilar Herrera faran 
un repàs de les plantes més habituals 
del nostre entorn: les seves propietats 
nutricionals i les múltiples aplicacions 
gastronòmiques. Al final ens prepararan 
un tastet elaborat amb plantes silvestres.

A càrrec de Marisa Benavente i Pilar 
Herrera, membres de Flora Catalana i autores 
del llibre La gastronomia dels camins.



Dissabte 16 de novembre a les 18 h Dissabte 16 de novembre a les 21 h

Sopar silvestre 

MENÚ
DEGUSTACIÓ
AMB PLANTES

El restaurant Can Xapes de Cornellà del 
Terri ens prepararà un menú degustació 
en el qual les plantes silvestres seran les 
protagonistes de cada plat, des dels entrants 
fins a les postres. Un menú, a més, maridat 
amb vins de cooperatives de Catalunya. No us 
perdeu aquesta experiència gastrosilvestre!

Lloc: Restaurant Can Xapes 
de Cornellà del Terri
Preu: 40 €
Places: 40 persones

Per a aquesta activitat cal inscripció prèvia i 
presencial a la secretaria a partir del dilluns 
7 d’octubre a les 17h. En cada inscripció 
només es pot reservar per a dues persones.

Conferència

“ESPÈCIES
SILVESTRES
COMESTIBLES:
PASSAT,  PRESENT
I  FUTUR”

Analitzarem com han evolucionat al llarg 
del temps els usos gastronòmics atorgats 
a les espècies silvestres, quins han estat 
els factors que en el seu moment van 
propiciar-ne l’abandonament, i quin és el 
potencial que aquestes espècies tenen per 
ser introduïdes (de nou) com a ingredients 
quotidians a la nostra cuina, tot contribuint a 
transformar el model agroalimentari actual. 
 
A càrrec de Marc Talavera, doctor en 
Biologia per la Universitat de Barcelona 
i president del Col·lectiu Eixarcolant 



Dissabte 23 de novembre de les 17 h a les 19 h Divendres 29 de novembre a les 19 h

Taller d’etnobotànica remeiera

PLANTES
SILVESTRES
MEDICINALS

Cloenda

SOLUCIONARI
DEL CONCURS

Joan Puig ens parlarà de remeis per als 
refredats, el mal de coll, la grip, la febre i per 
prevenir les malalties que ens acompanyen 
a l’hivern, i farà una demostració de com 
elaborar aquests remeis populars.

A càrrec de Joan Puig, membre de Flora 
Catalana i de Remeiers i Remeieres de Girona.

Després de totes aquestes setmanes intentant 
endevinar quines plantes formen el mural 
de flora local descobrirem el solucionari 
del concurs i el més important: desvelarem 
qui és la persona que ha identificat més 
plantes silvestres i es converteix, així, 
en l’Homo sylvestris de Porqueres. 

En aquest acte comptarem amb la 
participació de la il·lustradora Marta 
Bellvehí i la dissenyadora Marta 
Montenegro, que presentaran el catàleg 
expositiu que es regalarà a tothom qui 
hagi encertat un mínim de deu plantes. 

ESCOLES SILVESTRES 

Durant aquesta tardor, volem que l’alumnat de 
les escoles l’Entorn i el Frigolet conegui una 
mica més la flora oblidada del nostre entorn a 
través d’una programa educatiu pensat perquè 
les plantes silvestres entrin a les escoles.

Octubre
Visita a l’exposició i treball a 
classe del dossier educatiu.

Novembre
Menús silvestres al menjador de l’escola.



Comissàries
Marisa Benavente i Pilar Herrera,
amb el suport del grup local del
Pla de l’Estany de Flora Catalana

Coordinació i producció
Centre Cívic de Porqueres

Disseny expositiu
Marta Montenegro

Il·lustracions
Marta Bellvehí

L’espai expositiu ha estat
possible gràcies a
Sastres Paperers, 7 Vetes i
Impremta Can Mateu

Segueix les activitats i
consulta la informació a:

www.centrecivicporqueres.cat


