Saviesa i experiències de
les llavors tradicionals
Jornada tècnica
ARGENÇOLA, diumenge 4 de març de 2018

Presentació
Les llavors contenen un patrimoni
genètic que l'home ha tardat milers
d'anys en modelar. Des que les llavors
comercials han entrat de ple en el món
de l'agricultura, aquest patrimoni s'ha
vist escapçat quasi en la seva totalitat.
Aquesta jornada tècnica pretén
aportar saviesa i experiències al
voltant de les llavors ancestrals, amb
l’objectiu de posar en valor les que
encara sobreviuen.
Aquestes llavors que any rere any són
l'element aglutinador de la matinal
d'intercanvi de llavors, que enguany
compleix set anys, vol ser un espai on
els amants, aficionats i professionals
del món de l'agricultura intercanvien
llavors, experiències i coneixements, a
més de retornar al cicle de cultiu,
llavors de varietats que tenen el perill
de quedar en l'oblit.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. Astrid van Ginkel, El trill, Fitomón.
9.30 h Banc de Llavors del Vallès Oriental, presentació, origen d’aquest
projecte i activitats que duen a terme
Sra. Carme Garrido López, tècnica de desenvolupament local i
responsable de dinamització del sector agroalimentari del Consell
Comarcal del Vallès Oriental. Banc de Llavors del Vallès Oriental.
11.00 h Pausa
11.30 h Recuperació de varietats d’herba remeiera i culinària de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. Prospecció etnobotànica, valoració
agronòmica i comercial de granes ecològiques i locals
Sr. Lisette Vall i Ontiveros, llavors a grapats.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ramon Cuadros Claria, director de l’Escola Agrària de Tàrrega.
DARP.
Aquesta activitat està inclosa dins de la Matinal d’Intercanvi de llavors

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Lloc de realització
Sala de plens de l’Ajuntament
Pl. de Lluís Maria Xirinacs, s/n
ARGENÇOLA

Ajuntament d’Argençola

Per a mes informació: www.eltrill.org

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
-

Escola Agrària de Tàrrega. Sra. Mireia Piñol (Tel.: 973 310 715 - A/e:
mireia.pinol@gencat.cat )
Associació el trill: A/e: associacioeltrill@gmail.com

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

@ruralcat

180688 / 3,00

