La biodiversitat de
bràssiques com a
element de valor
afegit
Jornada tècnica en línia
Dijous, 15 de juliol de 2021

Presentació
Les bràssiques constitueixen un grup
d’hortalisses important en el sector
hortícola a Catalunya. No obstant, la
diversitat de varietats d’aquesta família
es troba infrautilitzada, doncs el seu
cultiu es limita a uns pocs tipus varietals.
En aquesta jornada s’exposaran els
resultats de l’assaig de camp amb una
selecció de 18 varietats fet al Masnou
(Maresme) i s’en valorarà el potencial
tant des d’un punt de vista culinari, a
través del receptari elaborat per el grup
de recerca en Cuina i Gastronomia del
CETT; com des de la visió del productor
col·laborador en el projecte.
Aquesta jornada forma part del projecte
demostratiu “Ús de la biodiversitat de
bràssiques en la cadena de valor de
l’agricultura ecològica” finançada a
través de l’operació 01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Programa
18.00 h

Benvinguda i presentació de la jornada.

18.10 h

L’antecedent: Selecció participativa de Bràssiques al
Baix Llobregat (2016-2020).
Fundació Miquel Agustí (ponent a determinar).

18.25 h

Presentació de varietats de bràssiques d’alt valor
afegit i resultats de l’assaig de camp.
Sr. Ernest Aymerich, Fundació Miquel Agustí.

18.45 h

Experiències en la producció agroecològica de
bràssiques al baix Maresme.
Sr. Gilad Buzi, Aurora del Camp.

19.00 h

Agrogastronomia. Una eina de sinergia entre el Camp i
la Gastronomia. L'exemple del receptari de bràssiques.
Sra. Montserrat Saperas, CETT.

19.30 h

Torn obert de preguntes i Cloenda de la jornada

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.

Organització
Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sr. Ernest Aymerich
Tel: 93 552 11 01
A/e: recerca@fundaciomiquelagusti.cat

Col·laboració
Aurora del Camp SCP
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