Etnobotànica al Parc
Natural de l’Alt Pirineu:
horta, flors, cuina i futur
Jornada tècnica en línia
Dissabte 21 de novembre de 2020

Presentació
L’etnobotànica del Parc Natural de l’Alt
Pirineu, i en especial els aspectes
referents a l’horta, les espècies
emprades com a ornamentals, i la
gastronomia associada han estat per
primer cop abordats en profunditat,
gràcies a la realització de de trobades
i entrevistes amb una seixantena
d’informants.
S’han obtingut més de 750 cites
referents a varietats tradicionals
d’horta, cereals, llegums, farratges, i
també fruiters; i més de 230 referents
a espècies i varietats emprades
tradicionalment com a ornamentals;
amb les corresponents informacions
sobre els seus usos i maneig.
Es tracta d’un patrimoni natural i
cultural de gran singularitat i alhora
extremadament fràgil, que un cop
documentat cal poder conservar,
retornar al conjunt de la societat
pallaresa, i transformar en un element
de
desenvolupament
social
i
econòmic.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Parc Natural de l’Alt Pirineu i Col·lectiu Eixarcolant.
10.15 h La prospecció etnobotànica al PNAP: radiografia general d’un
patrimoni extremadament fràgil i de gran valor
Sr. Marc Talavera Roma, Col·lectiu Eixarcolant.
Sr. Albert Cereza, Salvatgines.
11.00 h Varietats tradicionals (horta, cereals, llegums i fruiters): estat de
conservació i usos associats
Sra. Jana Peters, Col·lectiu Eixarcolant.
11.30 h Espècies i varietats ornamentals tradicionals: què, quan, on, i
implicacions per la biodiversitat
Sra. Carine Nicot, Col·lectiu Eixarcolant.
12.00 h I ara què? Pot aquest patrimoni ser un element de dinamització
social i econòmica?
Sr. Marc Talavera Roma, Col·lectiu Eixarcolant.
12.30 h Torn de preguntes
13.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el Sr. Marc Talavera Roma
(A/e: info@eixarcolant.cat )
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1234
// 3,00
1234/ 3,00
3,00
200921

