
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: Exposa :

Del 21 de gener

al 25 de febrer de 

2023 a la Sala de

Can Roure

(Llagostera)



“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.

CONCURS OBERT

fins el

20 de febrer!



Taller d’etnobotànica remeiera 

PLANTES
SILVESTRES
MEDICINALS 

Diumenge, 29 de gener de 10 a 13 h

Teresa Puértolas i en Joan Puig  ens 
parlaran 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 faran una demostració de com 
elaborar aquests remeis populars.

Lloc: Casa de les vídues
Edat: a partir de 16 anys
Preu: 5 €

Inscripcions a: www.culturallagostera.cat

Del 21 de gener al 20 de febrer de 2023

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 
l’exposició i converteix-te en l’Homo 
sylvestris de Llagostera. El guanyador 
o guanyadora del concurs s’emportarà 
un lot de llibres de flora catalana.

El termini per participar en el 
concurs finalitza el 20 de febrer.



Diumenge, 5 de febrer d’11 a 12.30 h Diumenge, 5 de febrer de 10 a 13 h

Taller per adults

TALLER
D’IL·LUSTRACIÓ 
BOTÀNICA 

Taller familiar

FES EL TEU
HERBARI +  6

Taller de dibuix on aprendrem a observar la 
natura i a transmetre la bellesa de les flors 
i les plantes dels nostres boscos al paper.
No és necessari tenir un nivell alt de 
dibuix per participar al taller

A càrrec de:  Marta Bellvehí, autora de 
les il·lustracions de l’exposició “Plantes 
silvestres. La flora local oblidada”

Lloc: Escola Municipal d’Art Pere Mayol
Edat: a partir de 16 anys
Preu: 5 €

Inscripcions a: www.culturallagostera.cat

Treballarem amb fruits i fulles, i 
farem la nostra pròpia premsa. Basat 
en l’herbari d’Emily Dickinson.

Lloc: Escola Municipal d’Art Pere Mayol 
Edat: a partir de 6 anys
Preu: 3 €
A càrrec de: Lourdes Ral

Inscripcions a: www.culturallagostera.cat



Diumenge, 19 de febrer a les 11 h Dissabte, 25 de febrer 

Passejada botànica en família

MIRA
EL TEU
VOLTANT 

Cloenda

SOLUCIONARI
DEL CONCURS

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. Hi ha qui es pensa que 
són males herbes, però no us ho cregueu 
pas. Veniu i descobrireu un món oblidat! 
Passejada guiada per Llagostera en flor.

Punt de trobada: Casa de les Vídues

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 Llagostera.

Dissabte, 25 de febrer es publicarà el 
guanyador/a a les xarxes socials.



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

Del 21 de gener al 25 de febrer de 2023
a la Sala de Can Roure (Llagostera)
—
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
(Demanar clau a la Casa de les vídues) 
Dissabtes d’11 a 13 h
—
Segueix les activitats i
consulta la informació a:
www.culturallagostera.cat


