Biodiversitat cultivada. El
repte per no perdre i no
dependre
Jornada tècnica
SABADELL, dijous 24 de maig de 2018

Presentació
Actualment, es considera important
preservar un actiu de la biodiversitat
vinculada als aspectes de producció
de bens orgànics com a resultat de
molta gestió feta en el passat.
La diversitat biològica pren força com
a actiu patrimonial essencial. Una part
d’aquest actiu són les espècies
cultivades. Darrera d’elles hi ha un
treball de selecció i, en cert sentit,
d’adaptació no menyspreable. També
és important, en el context actual, el
subministrament en proximitat de
productes de major valor ecològic i
ambiental.
Finalment s’ha avançat en l’aprovació
de l’Estratègia Catalana de la
Biodiversitat. La diversitat cultivada
n’és una fracció més d’aquesta
diversitat amb molt de valor des de la
perspectiva humana com a bens
orgànics d’interès.

Organització

Programa
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Joan Vallhonrat i Matalonga. Cap de l’Oficina Comarcal del Vallès
Occidental. DARP.
9.40 h Valor actual i importància de la biodiversitat
Dr. Xavier Mayor. Ecòleg.
10.15 h Conservació i ús dels recursos fitogenètics
l'agricultura catalana
Dr. Joan Casals. Fundació Miquel Agustí.

hortícoles

a

11.00 h Pausa
11.30 h Aprofitament de la biodiversitat en la silvicultura i les plantacions
forestals
Sr. Josep M. Collellmir. Consorci Forestal de Catalunya.
12.15 h Conreu i la gestió de la biodiversitat cultivada en el moment actual
Sra. Ester Casas. Enginyera Agrícola. Les Refardes.
13.00 h Taula rodona de reflexió amb els ponents
Modera: Dr. Xavier Mayor. Ecòleg.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Berlanga i Sarraseca. Regidor de Sostenibilitat. Ajuntament de
Sabadell.

Lloc de realització
Centre Cívic de la Concòrdia
Carrer de la Lusitània, 3
08206 SABADELL

Entorn, territori i urbanisme

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal del
Vallès Occidental. DARP
(Tel.: 93 727 64 90 - A/e: avoccidental.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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