Les varietats tradicionals
i els conreus hortícoles
Jornada tècnica
REUS, dimarts 29 d’abril de 2014
Imatge: Edicions La Terra

Presentació

Programa

La preservació de les varietats locals
en horticultura representa un valor
incalculable per l’agrodiversitat dels
nostres ecosistemes. La pagesia,
tradicionalment, ha estat l’encarregada
de
conservar,
generació
rere
generació, no només les varietats sinó
també tot un coneixement local de
pràctiques culturals associades a
aquestes.

17.00 h Acreditació

Tant a nivell català com a nivell
internacional, s’estan promovent una
sèrie
d'estratègies
per
a
la
conservació i ús d'aquestes varietats.
A nivell català, a través del Decret
131/2012, s’ha volgut fer un pas més i
regular el Catàleg de les varietats
locals d’interès agrari de Catalunya,
amb la finalitat de vetllar per a la tutela
del patrimoni fitogenètic autòcton.

18.15 h Xarxa Catalana de Graners. Associació Almàixera
Sr. Xavi Jiménez. Biòleg i membre de l’Almàixera.

En aquesta jornada es presenta una
mostra d’aquestes iniciatives.

17.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Boada. Cap del Servei de Coordinació d’Oficines
Comarcals dels Serveis Territorials del DAAM a Tarragona.
17.30 h Pla d’Acció per a la Biodiversitat Cultivada a Catalunya
Sr. Joan Barniol. Secretari de la Comissió Varietats Locals de
Catalunya. DAAM.

19.00 h La recuperació de varietats tradicionals des del punt de vista
dels planteristes
Sr. Àngel Cañellas. Mas Pastoret.
Sr. Joan Guasch. Mas Valent.
19.30 h Taula Rodona
Amb la participació dels ponents.
Modera: Sr. Josep Maria Coll. Responsable de sectors vegetals de la
Unió de Pagesos.
20.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització

Organització

Oficina d’Unió de Pagesos
Av. Països Catalans, 25
43206 REUS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del 27 d’abril a
través de la Unió de Pagesos (Tel.: 977 333 232 xabello@uniopagesos.cat
o Tel.: 608 503 764 – A/e: emorera@uniopagesos.cat). Persones de
contacte: Xesca Abelló i Eva Morera.

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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