Dinamitzant les varietats
locals. El projecte Terra,
Cuina i Tradició
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 17 de setembre de 2019
Presentació
Les varietats locals són aquelles que els
nostres avis van conservar al camp i les
nostres àvies als horts i les cuines. Al
voltant
d’elles
rescatem
cultura
tradicional agrària i gastronòmica i
retrobem saber d’ahir en els plats d’avui.
El projecte Terra, Cuina i Tradició és un
projecte en el que hi participen 3 entitats
amb un mateix objectiu: revalorar les
varietats agràries i recuperar la cuina
tradicional, sempre tenint com a camins
a seguir la producció ecològica i els
horts socials.
En aquesta jornada podreu conèixer de
primera mà la tasca que es fa al banc de
llavors d’Esporus per a recuperar i
conservar aquestes varietats locals
d’horta, com en fan la producció des dels
horts socials de Càritas Arxiprestal de
Manresa treballant amb persones
migrades
que
busquen
noves
oportunitats i nous projectes a casa
nostra, i aprendre quins usos es donen a
les diferents varietats d’horta i diverses
maneres de cuinar-les amb un
showcooking de mà del restaurant de
Cal Magre.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
17.00 h Benvinguda i lliurament de la documentació
17.15 h Les varietats locals del Bages
Sra. Xènia Torras, responsable del banc de llavors d’Esporus.
17.35 h Els horts de Càritas el projecte social rere el cultiu
Sr. Pau Collado, responsable del projecte social Activa’t a l’hort.
18.00 h Visita als horts de la Casa Cosatfreda
Sr. Xevi Coma, responsable dels horts de la Casa Costafreda.
18.45 h Showcooking de diversos plats amb varietats locals
Sra. Eva Oliva, cap de cuina del restaurant Cal Magre.
20.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Casa Costafreda
C/ Alcalde Joan Selves
08243 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Escola Agrària de
Manresa:
(Tel.: 93 874 90 60) o bé a través el següent enllaç
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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