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L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
divulga l’aplicació en el món rural i agrari de conce
renovables. Els seus objectius principals són:
 
• Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

l’agroecologia.  
 
• Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions. 
 
• Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

biodiversitat agrícola local.  
 
Entre els projectes principals de L’Era figuren
 
 

 
 
Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat C ultivada 
 
Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, lleguminoses i cereals que ha ob
mitjançant les prospeccions realitzades en diverses comarques catalanes
pagesos. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears.
 
Esporus cultiva les seves varietats a la finca ecològica de Can Poc Oli
Manresa. 
 
 
 

Aquest document s’ha redactat com a part 
amb la col·laboració de la Fundación Biodiv

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011
 
 
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Avinguda Universitària 4 - 6 
08242 Manresa 
Tel: 93.878.70.35 
www.associaciolera.org 
 
 
 

Obra subjecta a una llicència Creative Commons: 
 

 

Reconeixement 
No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s’ha de fer amb 

L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics  és una associació cívica sense ànim de lucre que fomenta i 
divulga l’aplicació en el món rural i agrari de conceptes com l’agricultura ecològica, l’agroecologia o les energies 
renovables. Els seus objectius principals són: 

Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions. 

Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

de L’Era figuren Esporus i l’edició de la revista Agrocultura. 

Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat C ultivada  

Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, lleguminoses i cereals que ha ob
mitjançant les prospeccions realitzades en diverses comarques catalanes i gràcies a la cessió de llavors per part de 

. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears.

a la finca ecològica de Can Poc Oli, propietat de l’Escola de Capacitació Agrària de 

Aquest document s’ha redactat com a part del projecte de consolidació d’Esporus executat durant els anys 2010
amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad. 

VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. La base de dades Germen. Associació L’Era. Manresa.

Espai de Recursos Agroecològics 

a una llicència Creative Commons: www.creativecommons.org   

Reconeixement – No Comercial Compartir Igual  (by-nc-sa):
No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original

és una associació cívica sense ànim de lucre que fomenta i 
ptes com l’agricultura ecològica, l’agroecologia o les energies 

Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions.  

Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, lleguminoses i cereals que ha obtingut 
i gràcies a la cessió de llavors per part de 

. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears. 

propietat de l’Escola de Capacitació Agrària de 

d’Esporus executat durant els anys 2010-2011 

. Associació L’Era. Manresa. 

sa):  
No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la 

una llicència igual a la que regula l’obra original 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. La base de dades Germen 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La base de dades Germen (BDG) 
 
És una base de dades relacional que pretén donar 
resposta a les necessitats de gestió de les dades 
que es generen en un petit banc de llavors. A 
l’hora de dissenyar-la s'ha tingut en compte els 
protocols d’Esporus però també s’ha intentat 
contemplar les necessitats dels bancs que integren 
la Xarxa Catalana de Graners. 
 
L’aplicació s’ha implementat utilitzant programari 
lliure MySQL, pensat per funcionar en entorns 
internet. Les taules i relacions de la base de dades 
s’han creat utilitzant el programa MySql 
WorkBench. Per a la construcció de pantalles s’ha 
utilitzat el programa WaveMaker. 
 
El fet que la base de dades estigui realitzada amb 
codi obert, permet que pugui ser modificada per 
qualsevol usuari que la vulgui adaptar a les seves 
necessitats.  
 
 

Podeu accedir a la BDG a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/ 
 
té una part pública i una part reservada a 
determinats usuaris dels diferents bancs. 
 
A continuació podeu trobar un esquema del 
funcionament de la base de dades i el disseny 
comentat de cada mòdul que l’integra. 
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Esquema de la BDGermen 
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Mòdul Varietats 
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El mòdul Varietats  és a la base de la BDG i tots 
els mòduls en depenen. Gestiona tota la 
informació referida als noms de cultius i varietats. 
 
Les dades entrades, fins a nivell d’espècie, són 
comuns a tots els bancs i només poden ser 
modificades per l’administrador de la BDG. 
 
La taula Subtaxa  permet, dividir cada cultiu en 
compartiments diferenciats. Aquests 
compartiments poden ser necessaris per 
diferenciar cultius d’una mateixa espècie (cas de 
la col, bròquil i demés). També poden ajudar a 
gestionar les llavors d’un determinat cultiu (per 
exemple en cultius amb moltes varietats, com el 
tomàquet, poden crear divisions que ens 
permetin treballar amb grups més petits).  
Cada banc entra els noms de les seves varietats. 
Ho pot fer el gestor del banc o un prospector. El 

prospector només pot donar d’alta vaietats però 
no pot modificar les existents. Si algun altre banc 
ja ha entrat una varietat de la qual nosaltres 
també tenim mostra, podem utilitzar la entrada 
però no podem modificar-la. El nom de varietat 
serà el que ens ha indicat el pagès que ha cedit 
la llavor. Si la varietat no té nom, entrarem un 
guió (‘-‘). 
 
Pel que fa a la taula Varietat Diferenciada ens 
permet separar mostres amb el mateix nom de 
varietat però que per algun motiu (procedència, 
característiques,...) considerem diferents. També 
ens permet atorgar un nom a una varietat que no 
en tingui i diferenciar-la de totes les altres de 
nom ‘-‘. 
 
La taula Font documental  ens permet recollir 
dades bibliogràfiques de documents impresos 

que proporcionen referències a cultius i varietats. 
De cada una d’aquestes fonts podem entrar 
fragments que parlin de determinades varietats o 
determinats cultius. 
 
Des del mòdul Varietats  podem consultar tota la 
informació que la BDG emmagatzema de la 
varietat. Tan les dades de passaport (que 
provenen bàsicament de prospecció), com la 
informació cultural (que prové de prospecció i de 
referències bibliogràfiques) com la informació 
agronòmica i morfològica (que es pot haver 
obtingut durant la multiplicació o la 
caracterització). 
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Mòdul Prospecció 
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En el mòdul Prospecció  es pot introduir i 
consultar les dades obtingudes en prospecció. 
 
La taula Prospecció  ens permet recollir dades 
genèriques de la prospecció. 
 
En les taules Informant  i Prospector  hi recollim 
les seves dades personals.  
 

Des de la taula Entrevista  podem associar 
informació sobre les varietats que té o les que 
recorda cada informant. Podem codificar les 
entrevistes i catalogar les fotos obtingudes. 
 
Finalment podem confeccionar la Fitxa  de la 
varietat amb tota la informació agronòmica i 
cultural que hem obtingut en la prospecció. 
 

Tot i que BDG està pensada, sobretot, per la 
gestió de dades de varietats hortícoles, el mòdul 
també conté una Fitxa de fruiters .  
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Mòdul Inventari 
 
 
 

 

Des del mòdul podem documentar la sortida i entrada de 
llavor del banc i conèixer, en tot moment, la quantitat i 
qualitat de la llavor disponible. 
 
Podem registrar el pes de les llavors i la tara dels pots i 
imprimir etiquetes per identificar-los. 
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Mòdul Multiplicació 
 
 
 

 

 
El mòdul permet gestionar la renovació llavors i la informació 
que es genera durant el procés de multiplicació. 
 
La taula Multiplicador  recull informació sobre les persones 
que reprodueixen llavor del banc i ajuden a mantenir-la viva. 
La Fitxa de Multiplicació  permet fer un seguiment dels 
cultius i aportar informació a la varietat cultivada. 
 
Des del mòdul es pot imprimir el llistat de varietats a 
multiplicar durant la temporada (les que presenten 
problemes, les que tenen la viabilitat compromesa,..). Per 
cada varietat seleccionada per a multiplicar es pot imprimir la 
Fitxa de multiplicació  i tota la informació que hi ha sobre la 
varietat a la BDG (passaport, informació cultural, 
caracterització) per tal de tenir-la present a l’hora de 
seleccionar les plantes parentals. 
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Mòdul Caracterització 
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Les dades recollides durant la caracterització es 
gestionen a través d’aquest mòdul (pel que fa a 
les dades morfològiques) i del de multiplicació 
(pel que fa a les dades agronòmiques i 
d’avaluació). 

Cada cultiu té la seva fitxa de caracterització i, a 
partir d’ella, es poden imprimir les fitxes de camp 
que permetran la recollida de dades. A l’hora de 
sintetitzar aquestes dades la BDG permet 
l’entrada de la desviació (a part de la mitjana, per 

a dades quantitatives) i el percentatge del valor 
més freqüent (moda) per a les dades 
qualitatives.
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Mòdul Fotografies 
 
 
 

 

 
És un mòdul auxiliar utilitzat per Prospecció , 
Multiplicació  i Caracterització  però que també pot 
ser utilitzat independentment per gestionar altres 
fotografies del banc.  
 
Fa funcions de catalogador de fotografies. 
 
Permet agrupar les fotografies en àlbums i assignar 
una descripció, un autor i paraules clau. Es tracta 
d’omplir els camps de metadades IPTC de les 
fotografies, de manera que aquesta informació no 
quedi tan sols a la BDG si no que passi a formar part 
de la fotografia mateixa i pugui ser consultada des de 
qualsevol programa de tractament fotogràfic. 
 
Per més informació sobre les dades IPTC i la 
catalogació d’imatges consulteu els documents Gestió 
de fotografies adjunt a aquest manual. 
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Mòdul Localitats 
 
 
 
 

 

 
 
És un mòdul auxiliar utilitzat per Prospecció , 
Multiplicació , Caracterització i Fotografies . Permet 
obtenir tot un seguit de dades geogràfiques només 
seleccionant una localitat. 
 
La taula Localitat  conté un llistat de les localitats de l’Estat 
amb el seu CP, longitud, latitud i altitud (calculada a partir 
de les coordenades anteriors). Les localitats són entitats de 
població d’un nivell inferior al de municipi. 
 
Està relacionada amb les taules de Província  i Comunitat  
a nivell estatal, i amb les de Comarca  i ATP Per 
Catalunya. 
 
Els noms de les localitats catalanes s’han normalitzat 
segons el Nomenclàtor oficial catalài. Caldria fer una feina 
semblat per a la resta de localitats. 
 
 

 
                                                 
i Institut d'Estudis Catalans (IEC). 2010. Nomenclàtor de toponímia major de Catalunya. 
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Mòdul Seguretat 
 
 

 

 
El mòdul garanteix la seguretat de les dades emmagatzemades a 
la BDG. 
 
La BDG està preparada per atendre les demandes de la Llei de 
Protecció de Dades. Hi ha quatre mòduls que recullen dades de 
caràcter personal de nivell bàsic. El seu accés està restringit a 
usuaris amb contrasenya individual. 
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Mòdul Recursos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mòdul es recullen recursos 
relacionats amb els bancs de 
llavors. Es troba a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/
recursos/ 
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Mòdul Eines 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mòdul hi podem trobar eines 
útils a l’hora de gestionar Esporus, 
com podrien ser els diferents tipus 
d’etiquetes que s’utilitzen o les 
taules contingudes als annexos 
dels protocols. Es troba a l’adreça: 
 
http://www.esporus.org/bdgermen/
eines/ 
 

 
 


