Festa del Tomàquet del Bages

Les varietats locals de
Catalunya. Des de les
entitats a la ciutadania

Jornada tècnica
Manresa, dijous 21 de juliol de 2022

Presentació
Una de les principals conseqüències de
l’anomenada revolució verda va ser deixar en mans de les grans empreses de
llavors i agroquímiques el nostre “saber
fer pagès”, aquest saber tradicional, de
transmissió oral, que ha anat passant de
generació en generació els últims segles.
Un salt d’una generació en aquesta
transmissió ens ha fet perdre moltíssima
informació que hem d’anar recollint i
conservant, de forma metòdica i
constant per a poder-la recuperar i
aprofitar-la en els ja patents canvis en el
clima que estem patint.
Aquesta recerca del saber es fa, en gran
part, des d’entitats i institucions i en
aquesta jornada, emmarcada en la
Festa del Tomàquet del Bages, que
enguany arriba a la seva 5a edició, us
en volem acostar algunes iniciatives.

Lloc de realització
Finca Can Poc Oli de l’Escola Agrària de
Manresa
Ctra. vella Manresa-Barcelona, km 23,6
08242 Manresa
Ubicació

Programa
17.30 Presentació de la jornada
Sr. Ernest Valls. Director de l’Escola Agrària de Manresa.
17.40 El Catàleg de Varietats Local d’Interès Agrari de Catalunya
Sra. Xènia Torras. Coordinadora d’Esporus i membre de la Red de
Semillas.
17.55 Visita a l’hort d’Esporus
Sra. Teresa Korol. Banc de llavors d’Esporus.
18.25 Classificació de les varietats tradicionals de tomàquet: resultats
de l’experimentació i proposta metodològica
Sr. Pol Cordon i Sr. Joan Casals. FMA-EEABB.
18.45 Selecció participativa de varietats tradicionals de tomàquet:
el projecte Harnesstom.
Exposició de varietats tradicionals de tomàquet europees
Sr. Joan Casals. FMA-EEABB.
19.25 Ciència ciutadana: projecte Connect-e
Sra. Xènia Torras. Coordinadora d’Esporus i membre de la Red de
Semillas.
19.40 Torn obert de preguntes
20.00 Fi de la jornada

Organització

Inscripcions
Cal inscripció prèvia.
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Joana Amador
Tel.: 938 749 060

Col·laboració

A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
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