PRESENTACIÓ DEL MARC DE COL·LABORACIÓ DEL BANC DE LLAVORS DEL VALLÈS
ORIENTAL-MARESME
Projecte de recuperació i difusió de varietats locals
El passat 2015 el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona, en el marc del
programa “Xarxa Productes de la Terra”, va presentar “L’Estudi de prospecció de varietats locals
d’horta al Maresme”. Gràcies a aquest estudi es van detectar varietats típiques de productes
d’horta que s’han deixat de conrear o que es cultiven en poca proporció i que requereixen
d’accions de recuperació i promoció per evitar la seva desaparició.
Altres territoris com la comarca del Vallès Oriental porta a terme des de fa uns anys un projecte
de recuperació i difusió de les seves varietats locals d’horta que dinamitzen exitosament a través
del Banc de Llavors del Vallès Oriental. Per aquest motiu, aprofitant l’experiència, el bon
funcionament, la proximitat territorial i el fet de compartir algunes de les varietats d’horta, el
Consell Comarcal del Maresme presenta en aquest acte la proposta de treball conjunt amb el
Banc de llavors del Vallès Oriental per tal de dotar al nostre territori i als nostres productors
d’uns recursos que els permeti conservar i promocionar les varietats locals pròpies de la nostra
cultura agrícola.
Dia: Dimarts 19 d’abril de 2016

Lloc: Hotel Vila Arenys (Riera Bisbe Pol, 89 Arenys de Mar)

PROGRAMA DE L’ACTE
18:30h. Benvinguda
Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme
18:35h. El Banc de Llavors: L’experiència del Vallès Oriental
Jordi Puig, membre de l’ Associació de Llavors Orientals i Dr. En ciències ambientals
Pep Salsetes, expert en gastronomia local
Quino Ortí, Productor de varietats locals del Vallès Oriental
Carme Garrido, Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Presenta i modera: Alicia Rodriguez Luna, Consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Maresme.
19:20h Torn obert de paraula
19:30h Tancament de l’acte amb la degustació dels plats elaborats amb varietats locals del
Vallès Oriental i el Maresme a càrrec dels cuiners del col·lectiu Cuina VO.
Per assistir a aquest acte és imprescindible inscriure’s indicant nom i cognoms al correu
electrònic productesdelaterra@ccmaresme.cat

