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Passejades etnobotàniques

Infants
Herbari de plantes companyes
Ens iniciarem en la botànica agafant mostres
representatives de diferents espècies per poder
catalogar-les. A més d’aprendre a identificar les
plantes, també descobrirem que algunes d’elles
havien tingut molta importància en la vida rural
tradicional i que d’altres han servit d’exemple
pels invents més ingeniosos!

Bombes de llavors
Les plantes es poden multiplicar de diferents
formes. En aquest taller veurem tres maneres
divertides de donar olor i color al nostre entorn
més proper: murgons i esqueixos d’aromàtiques
pel balcó i bombes de llavors per fer explotar la
biodiversitat dels nostres carrers i places.
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En aquestes passejades us ensenyarem una nova
manera de relacionar-vos amb les plantes que us
envolten. Aprendreu a reconèixer i a utilitzar les
més interessants: plantes comestibles,
aromàtiques, remeieres i màgiques, plantes útils al
camp i a la llar.

Cuina silvestre
Provarem les herbes i els fruits de temporada,
aprendreu diverses maneres d’utilitzar-los i
descobrireu un nou món de sabors i textures. El
taller de cuina es pot combinar amb una sortida de
reconeixement de plantes. Pel nen de P3 i per
l’àvia apassionada, pel cuiner de microones i per la
gastrònoma més experimentada.
Fem tallers de conserves, cuina participativa, show
cooking i molt més!

Degustacions i maridatges
Presentem de manera pràctica el coneixement
al voltant de les plantes espontànies
comestibles i ho vinculem amb altres temes com
el canvi de model agrícola, la gestió ambiental
de marges, la investigació etnobotànica i molts
altres.

Adults

Xerrades i formacions

Realitzem xerrades i formacions destinades a
tot tipus de públic al voltant de la millora de la
biodiversitat, la importància dels marges en el
paisatge, la custòdia agrària o diversos àmbits
de l'etnobotànica.

I moltes altres activitats!
Cicle de tallers Art i Ciència, tallers en idiomes,
tallers per millorar la biodiversitat, accions de
voluntariat ambiental, etc.

Tints medievals
A partir de les plantes que ens envolten,
elaborarem pintures vegetals i tints medievals.
Rematarem les nostres obres d’art amb diferents
substàncies reactives que modificaran el color, com
si fos màgia, iniciant-nos en els processos químics
del color.

Treballem per la recuperació i difusió dels usos populars de la vegetació

