
ALLOTJAMENT:
Alberg de la Joventut de Manresa, preu de dues nits i esmorzar: 25,2 €
Informació ciutat Manresa:  93 878 23 01 www.ajmanresa.org

INSCRIPCIÓ (abans del 25 de setembre de 2004)
Directament a la seu dels Amics de l’Escola Agrària de Manresa (Edifici
FUB, c/ Ramon Iglesies, 5-7-Manresa), o bé a través del banc (indicant nom o
entitat que representes; pagès, tècnic, estudiant; idioma i d’on vens) a:  2041-
0122-34-0040001844

Cost assistència a les jornades: 20 €;  Cost dels àpats dels 3 dies: 42 €
Cost diari d’allotjament a l’alberg de la joventut: 12,6 €

ACCÉS :

A 50 km de Barcelona per la C-58 abans de la 1a sortida a Manresa,
trenqueu a l’esquerre per la indicació d’Estació de tren. Just després de creuar
el pont veureu indicat « Escola Agrària de Manresa ». (vegeu mapa a la weh).

 Estació de RENFE a 2km de la finca de Can Poc Oli. (línia Lleida-
Manresa i Barcelona- Manresa) www.renfe.es

 Estació Autobusos: 938044451 (Manresa-Tarragona) 972204868
(Manresa-Girona)

MÉS INFORMACIÓ:        www.agrariamanresa.org

COL·LABORA:  Escola Agrària de Manresa

PATROCINADORS:      

5a FIRA BIODIVERSITAT
CULTIVADA

Red de semillas «Resembrando e Intercambiando » i
“Amics de l’Escola Agrària de Manresa”

del 22 al  24 d’octubre
Finca de Can Poc Oli (Manresa)

“Les llavors són el primer graó de la seguretat alimentària. Representen
la continuïtat i la capacitat de renovació de la vida, de la diversitat

biològica i cultural de la vida. Les llavors no són merament la font de
futures plantes/aliments; són el lloc on s’emmagatzema la cultura i la

història.

L’intercanvi lliure de llavors entre la pagesia ha servit per
mantenir la biodiversitat i la seguretat alimentària. Aquest intercanvi es
fonamenta en la cooperació i la reciprocitat, doncs l’agricultor que vol

intercanviar llavors sol donar una quantitat de llavors del seu camp igual
a les que reb”.

Vandana Shiva (Protegir o espoliar?)

AEAM:  93 878 7035 o bé 93 874 9060

Can Poc Oli: 93 872 4074



MATÍ
9-11:30  Acollida, inscripció participants i inauguració

11:30 -14:00 2a Trobada per l’intercanvi de coneixement sobre
casos pràctics estatals de multiplicació i recuperació de varietats
locals. Tallers simultanis:  Cultius extensius; Cultius hortícoles;
Arbres fruiters. Posada en comú dels diferents tallers.

TARDA
16:00 17:30 h Legislació sobre multiplicació de llavors i viverisme.
Carles Folch, DARP.

18:00 – 19:00  Taller d’empelt de fruiters

19:00 – 21:30 Reunió Red de Semillas

Totes les activitats de dissabte es realitzaran a la fira d’Ecoviure
MATÍ
10:00-12:00. Experiències internacionals sobre conservació i ús de
varietats antigues Gilles (Membre de Kokopelli, França); Chirs Sunt
(Membre de Fruits oubliés de Conféderation paysanne & Réseau
Semences Paysannes, França); Juan Bureo (Membre de Slow Food a
Espanya); Panagioti Sainatoudi (Membre de l’Associació Peliti,
Grècia); Membre de l’Associació “Irish seed savers”, Irlanda

12:30-14:00. Del material silvestre als conreus. Etnobotànica de les
plantes medicinals i alimentàries a Catalunya Membre del Laboratori
d’etnobotànica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

TARDA
16:00-17:30. Taula rodona sobre la situació actual dels transgènics a
Catalunya Xavier Ferrer (Responsable de la Comissió Bioseguretat
DARP); Alexis Inglada (Membre d’Assemblea Pagesa); Gregorio
Álvaro (Professor de Bioquímica UAB); Enric Melé (IRTA); C.
Descombes (moderador)

18:00-19:30 Conreus tradicionals de lleguminoses  Higinio Pascual

19:30- 20:00 Resultats de la cata i valoració de les varietats locals i
clausura de la jornada.

Activitats paral·leles durant el dia: Exposició de diferents iniciatives
sobre recuperació de biodiversitat cultivada,  publicacions, pòsters,
fotografies, etc; Cata i valoració de diferents varietats locals i al final
del dia fer públics els resultats.

Visita guiada a diferents experiències de conservació i ús de la
biodiversitat en agricultura ecològica a la comarca de la Garrotxa.

Ecollavors, Sant Eudald de Jou.
Iniciativa de conservació de varietats de cultius herbacis, portada a
terme per una vintena de masies de la zona. Aquesta organització
permet la renovació de llavor anualment i el manteniment del graner on
es conserva una mostra de cadascuna de les varietats treballades.

Centre de conservació de plantes cultivades del Parc Natural de la
zona volcànica de la Garrotxa Col·lecció de varietats antigues de
fruiters recollides a la comarca.

Divendres  22 d’octubre

Dissabte 23 d’octubre
journée - 25 Juin

Diumenge 24 d’octubre
urnée - 25 Juin


