L’exposició “Usos artesans i industrials de les
plantes a la Comunitat Valenciana” pretén aportar
coneixement sobre les plantes amb usos artesanals
o industrials actuals que creixen al nostre territori
com autòctones, naturalitzades o cultivades i
amb un arrelament cultural intens a la Comunitat
Valenciana. Tracta d’integrar el coneixement de les
plantes, els seus caràcters biològics i ecològics, amb
els processos necessaris en cada cas per a l’obtenció
dels productes acabats, sense oblidar les tradicions
culturals associades. A més, intenta documentar
científicament la correlació entre el material vegetal
emprat i la qualitat el producte final.
L’exposició ha sigut produida pel Vicerectorat de
Projecció Territorial i Societat de la Universitat de
València, i en ella han col·laborat Caixa Popular,
el Jardí Botànic i els Vicerectorats d’Investigació
i d’Innovació i Transferència. L’exposició ha sigut
comissariada per Isabel Mateu i José Plumed. El seu
objectiu bàsic és posar en valor els usos artesans i
industrials de les plantes, que no sempre es poden
substituir per uns altres materials.
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