Biodiversitat cultivada a
l’hort, conservem les
varietats tradicionals
Jornada tècnica
LA MORERA DE MONTSANT, dimecres 28
de novembre de 2018
Presentació
Us convidem a la primera jornada
divulgativa
i
participativa
de
biodiversitat cultivada a Montsant.
Volem posar en valor les varietats
tradicionals hortícoles trobades a
l’entorn del la Serra, difondre el seu
coneixement i decidir amb els
assistents les futures línies de treball
del projecte de recerca, conservació,
multiplicació i caracterització iniciat
des del Parc Natural de Montsant.

Programa
16.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. David Iturria i Sra. Mireia Vilamala. Director i tècnica del Parc Natural
de la Serra de Montsant.
17.10 h Conservació de la biodiversitat cultivada a Catalunya
Sr. Joan Casals. Director executiu de la Fundació Miquel Agustí.
17.20 h Projecte de recerca de biodiversitat cultivada a Montsant
Sr. Ferran Mestres. Geògraf i coordinador del Fòrum Agrari del Priorat.
17.40 h Caracterització i multiplicació de varietats tradicionals provinents
de col·lectes realitzades al Parc Natural de la Serra de Montsant
Sra. Sílvia Sans. Tècnica de la Fundació Miquel Agustí.
18.20 h Pausa cafè
18.40 h Casos pràctics:
Els espigalls del Garraf
Sra. Montse Marcè. Presidenta de l'Associació Espigalls del Garraf.
L’Almàixera, projecte Social de conservació in situ
Sr. Xavi Jiménez. Biòleg i membre de l’Almàixera.
19.30 h Col·loqui amb els assistents, línies de futur del projecte de
biodiversitat cultivada a Montsant

Organització

Lloc de realització
Seu del Parc Natural de la Serra de Montsant
Plaça de la Bassa, 1
43361 - LA MORERA DE MONTSANT

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Parc Natural de
Montsant:
(Tel.:977827310 - A/e: alexandre.espanol@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

180764 / 2,75

