
 

El Col·lectiu Eixarcolant presenta nou programa d'activitats a l’Alt Urgell, Solsonès, 

Berguedà, Cerdanya i Andorra per descobrir els usos etnobotànics de les plantes 

oblidades. 

Les activitats proposades pel node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant, entitat 

sense ànim de lucre, que va començar a treballar a la zona el passat mes de març vol 

apropar als veïns i veïnes els diferents usos etnobotànics de les plantes silvestres. Per 

això, durant aquest mes d’octubre ha programat dues noves activitats que es faran a 

la Seu d’Urgell, per a tothom que hi estigui interessat. 

La programació està enfocada a donar a conèixer les plantes silvestres comestibles i 

les varietats agrícoles tradicionals que tenim a tocar de casa i que sovint desconeixem, 

així com tot el potencial i usos associats a aquestes, ja siguin gastronòmics o 

medicinals, i també els beneficis que aporten en termes de biodiversitat. 

La primera activitat de les previstes aquest mes d’octubre es realitzarà el dijous dia 20 

d’octubre a les 20h a l’Ateneu de l’Alt Urgell, situat al c/Capdevila número 6 i, 

consistirà en un taller gratuït a càrrec de la Daylí Remuiñan que ens ensenyarà com 

elaborar fermentats vegetals i begudes fermentades.  

La segona activitat del programa organitzat pel node territorial Pirineu Central 

consistirà en una activitat de caire més cultural, ja que serà una presentació d’un llibre, 

el llibre titulat “Des de les Golfes” escrit pel president del Col·lectiu Eixarcolant, el Marc 

Talavera. La presentació tindrà lloc, el proper dijous 27 d’octubre a les 19h a la llibreria 

Critica, el Refugi, situada al c/ Canonges número 9.  

Cap de les dues activitats proposades requereixen d’inscripció prèvia, són gratuïtes per 

a tothom i fetes amb la voluntat d’ajudar a descobrir de primera mà la importància de 

les plantes, dels seus múltiples usos i també de la gastronomia associada a aquestes 

que podem trobar present en aquests territori, però també vol ser una font per poder 

compartir coneixements i activitats que girin al voltant d’un nou model de producció, 

distribució i consum d’aliments molt més sostenible, ètic i just. 

 

Nota de premsa 

Col·lectiu Eixarcolant - www.eixarcolant.cat - info@eixarcolant.cat 

Tota la informació es troba disponible a la web de l’entitat 

www.eixarcolant.cat/agenda. 


