Programa:
Del 4 d’octubre al 25 de novembre
Concurs · Endevina les plantes silvestres
Dissabte 5 d’octubre a les 11 h
Passejada botànica · Mira el teu voltant
Dissabte 19 d’octubre a les 11 h
Taller d’etnobotànica gastronòmica · Plantes silvestres
comestibles
Dissabte 16 de novembre a les 16 h
Escambellada silvestre · Juguem amb plantes
Dissabte 16 de novembre a les 18 h
Conferència · Espècies silvestres comestibles: passat,
present i futur.
Dissabte 16 de novembre a les 21 h
Sopar silvestre · Menú degustació amb plantes

Aquest divendres 4 d’octubre a les 19 h el Centre
Cívic de Porqueres presenta una exposició
participativa i un programa d'activitats
complementàries al voltant de la flora local. La
mostra expositiva ha estat comissariada per
Maria Benavente i Pilar Herrera, compta amb les
il·lustracions de Marta Bellvehí i disseny
expositiu de Marta Montenegro.
“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 natural 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 iniciativa podem
contribuir de manera participativa i compartida a
no menystenir el llegat popular de les nostres
comunitats i reivindicar-lo en una societat que
necessita la memòria col·lectiva per poder florir.

Dissabte 23 de novembre a les 17 h
Taller d’etnobotànica remeiera · Plantes silvestres
medicinals
Divendres 29 de novembre a les 19 h
Cloenda · Solucionari del concurs
Exposició participativa
PLANTES SILVESTRES
La flora local oblidada
Centre Cívic de Porqueres
Del 4 d’octubre al 20 de desembre del 2019
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.
Galderic Sanmartí
Direcció del Centre Cívic de Porqueres
672264010 a/e: cciporqueres@gmail.com

