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Responsabilitat i precaució amb les plantes

E

l dissabte 13 d’abril va tenir lloc a Igualada la
quarta edició de la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades, que va atreure més de dotze mil
persones d’arreu del territori, un rècord de visitants
respecte a les edicions anteriors. Més enllà de la xifra
de visitants, el que més valora el Col·lectiu Eixarcolant,
entitat organitzadora, és la qualitat i el rigor de les activitats desenvolupades al llarg de la Jornada. Cal destacar també la diversitat del públic assistent, ja que
cada cop és més freqüent la participació de persones
prèviament no interessades per aquest món que, de
mica en mica, prenen consciència de la importància
de reintroduir espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals a l’alimentació quotidiana.
La gran majoria de les activitats que requerien
inscripció prèvia van penjar el cartell d’aforament
complet, amb un 98% de les places ocupades, i
aquelles que eren de lliure assistència, com la fira i
les xerrades, van comptar també amb més assistents que mai. Gairebé un miler de persones van
participar en els diferents tastos i van ser 500 les
que van gaudir del dinar silvestre.
La Jornada, organitzada totalment de forma voluntària pel Col·lectiu Eixarcolant, va néixer fa quatre anys amb l’objectiu de donar eines a la societat
per descobrir i redescobrir les plantes que popularment reben l’etiqueta de “males herbes”, les plantes oblidades, donant-ne a conèixer els usos i
mostrant com poden contribuir a fomentar una alimentació saludable i una agricultura sostenible.

Aquest és un objectiu que la Jornada compleix any
rere any, difonent aquestes espècies i varietats entre
un públic cada cop més nombrós i ensenyant a utilitzar-les de forma pràctica en el dia a dia.
En aquesta quarta edició la Jornada va comptar
amb més de 90 activitats, concebudes des de la
màxima qualitat i rigor, i amb 151 ponents d’alt nivell. Es va celebrar amb el suport de l’Ajuntament
d’Igualada, la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal de l’Anoia i la Universitat de Barcelona. La
propera edició, que serà la cinquena, tindrà lloc el 4
d’abril del 2020, també a Igualada.

El Col·lectiu Eixarcolant.

Recuperant el passat, transformant el futur

El Col·lectiu Eixarcolant és una entitat sense ànim de lucre
que té com a objectiu la recuperació (i adaptació a la realitat actual) dels usos d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals com a eina per afavorir un
model agroalimentari més sostenible, saludable i just. A
part de la jornada, l’entitat realitza altres projectes de recerca científica, divulgació i assessorament.
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