Registre de varietats
vegetals agràries
Jornada tècnica
MANRESA, dijous 16 de novembre de 2017

Presentació
La natura és diversa per a la seva
pròpia supervivència i tots els éssers
vius que la conformen també ho són.
Intentar
reduir
i
etiquetar
la
biodiversitat agrària no és tasca fàcil i
cal preservar el que la nostra herència
agrària ens ha brindat, alhora que
garantir al consumidor un producte de
qualitat. Són aquests coneixements
tradicionals agraris dels nostres cultius
i varietats, els que cal que es preservin
al igual que les seves característiques
fenotípiques.
En aquesta jornada volem explicar tant
als pagesos i pageses que han
conservat les seves varietats locals de
tota la vida, com als tècnics que en fan
millora, quines diferents opcions de
registre tenen, per a preservar-les i
mantenir-ne la seva identitat, alhora
que donen a conèixer el tresor agrari
que han sabut conservar. Posant a
l’abast de tota la societat la feina feta.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Xènia Torras, projecte Esporus.
17.30 h Registre de varietats vegetals: Inscripció de les varietats als
Registres oficials
Sr. Pere Oromí, tècnic del Servei d’Ordenació Agrícola. DARP.
18.00 h Pla de la Biodiversitat Cultivada: Catàleg de varietats locals
d’interès agrari de Catalunya. Banc de llavors de la Generalitat
Sra. Rosa Mari Pedrol, tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola.
DARP.
18.30 h El registre participatiu de varietats locals. Casos reals
Sr. Joseba Ibargurengoitia, Red de semillas de Euskadi.
19.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Edifici FUB
Av. Universitària, 4-6
08242 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de
l’enllaç https://goo.gl/CYZTdS
(Tel.: 938749060 - A/e: ccagrariamanresa@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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