20a Fira del Medi Ambient de Tàrrega

Vegetació arvense i varietats
tradicionals dels secans:
botànica, cultiu i cuina
Jornada tècnica
TÀRREGA, diumenge 6 d’octubre de 2019

Presentació
Als secans de ponent s'hi amaguen
sorpreses que faríem bé de conèixer
millor. D'una banda tenim una multitud
de varietats antigues dels cultius
d'olivera, vinya, cereals, llegums,
fruiters, etc., que es conreaven
antigament.
Recuperar
aquesta
biodiversitat cultivada és urgent en un
context de canvi climàtic, i molt útil per
a apropar-nos a una agricultura més
sostenible. A més, els secans acullen
una vegetació arvense característica,
molt
desconeguda
i
sovint
menyspreada, però amb espècies molt
singulars.
En aquesta jornada es pretén donar a
conèixer la complexitat d'aquests
agro-ecosistemes i endinsar-nos en un
ventall de sabors i textures retrobades.
Aquesta jornada està organitzada per
l’Escola Agrària de Tàrrega i
emmarcada en l’estratègia de l’Escola
d’oferir
noves
percepcions
i
aprofitaments de l’entorn a un sector
de població i a pagesos que valoren
altres oportunitats en la seva
estratègia productiva.

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

Col·laboració

Programa
10.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Lliurament de la documentació
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
10.30 h Blats antics de les comarques de ponent i els seus usos: pasta i
farines (amb tastet al final)
Sr. Artur Bòria i Minguella, membre del col·lectiu Cultures trobades.
11.15 h La importància de la flora arvense en els cultius extensius de
secà
Sr. Xavier Oriol Solé i Senan, Doctor per la Universitat de Lleida amb
una tesi titulada: "El paper de la flora arvense en els paisatges
agrícoles de secà”.
12.00 h Pausa
12.15 h Taller de cuina i tastet amb plantes arvenses i varietats antigues
dels secans de ponent
Sra. Natacha Filippi i Sr. Guillem Figueras Moreu, membres de
l’Associació Corremarges.
13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell
Carrer d'Agoders, 16
25300 TÀRREGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Escola Agrària de
Tàrrega: Sra. Mireia Piñol (Tel:973310715 - A/e: mireia.pinol@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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