La recuperació de les varietats
locals com a possibilitat de
diversificació agrària a partir
del coneixement tradicional
Jornada tècnica
Ciutadilla, dissabte 1 d’octubre de 2022

Presentació

Recuperar les varietats locals des de la

Programa
17.00 h

comunitat, abans que desapareguin, és un

Sr. Enric Altisent, cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell del

element clau per preservar la biodiversitat

DACC.

cultivada i la memòria local. A més a més,

Sra. Natacha Filippi, Aresta Cooperativa – Territori de Vincles.

la caracterització i posada en valor de les
varietats locals també pot representar

Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Òscar Martínez, alcalde de Ciutadilla.

opcions reals per la diversificació agrària

La recuperació de les varietats locals: requisits
tècnics

d’una zona, per avançar cap a una

Sr. Santiago Álvarez, tècnic de l’Equip de Biodiversitat

sobirania alimentària triant varietats que es

cultivada del DACC.

17.10 h

poden adaptar millor al canvi climàtic.
En aquesta jornada es presentaran

17.40 h

L’impuls de la recuperació de la ceba de Ciutadilla

experiències innovadores de recuperació

Reprentant de la Comunitat de regants de Ciutadilla.

d’espècies cultivades de cebes i alls des de

Sr. Víctor Martínez, tècnic del Consell Comarcal de l’Urgell i

la visió més tècnica fins a la més aplicada,

autor d’un estudi sobre la ceba de Ciutadilla.

amb especial rellevància en la recuperació
de la ceba de Ciutadilla.

Lloc de realització

18.10 h

Processos de caracterització de les varietats locals
Sra. Sònia Campo, Fundació Miquel Agustí.

18.40 h

Un cas d’èxit a la Vall del Corb: la recuperació de
l’All de Belltall
Representant de l’Agrupació de productors d’All de Belltall.

Molí Fariner del Valls
Camí de la Buxarella, s/n
Al costat de l’antiga C-14

19.00 h

Cloenda de la jornada i degustació de tapes
elaborades amb ceba de Ciutadilla

25341 Ciutadilla

Inscripcions

Organització

Col·laboració

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Territori de Vincles
A/e: territoridevincles@gmail.com
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