
XII FIRA ESTATAL DE  LA

AGRÍCOLA

X UNIVERSITAT D’ESTIU DE L’HORTA

VIII JORNADES TÈCNIQUES SOBRE LLAVORS I
RECURSOS GENÈTICS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA:
LES TOMAQUES TRADICIONALS

MERCAT DE PRODUCTES LOCALS

INTERCANVI DE LLAVORS

EXPOSICIÓ I DEGUSTACIÓ DE VARIETATS LOCALS

Quart de Poblet, València
21, 22, 23 i 24 de juliol de 2011

Organitzen Col·laboren

Lloc/Lugar: Quart de Poblet (València)

Estands de la Fira de la Biodiversitat Agrícola / Stands de la Feria de la Biodiversidad Agrícola: 
El parque, Av. San Onofre

Conferències, taules redones i tallers / Conferencias, mesas redondas y talleres: 
Col·legi Públic Ramón Laporta, C/ Adolfo Giménez del Rio i Tasso nº12

Mes informació / Más información
www.llavorsdaci.org
llavorsd@llavorsdaci.org
638125693

www.redsemillas.info
correo@redsemillas.info
954406423 / 650102339

www.perlhorta.info
universitatdestiu@perlhorta.info
655520291

Divendres 22 de juliol / Viernes 22 de julio Diumenge 24 de juliol / Domingo 24 de julio

 9 h 
Recepció dels alumnes i presentació de la Universitat d’Estiu 
de l’Horta / Recepción de los alumnos y presentación de la 
Universitat d’Estiu de l’Horta

10h 
Conferència sobre la realitat de l’Horta / Conferencia sobre la 
realidad de l’Horta.

12 h 
Conferència a càrrec d’Enric Durà: Les cooperatives integrals, 
com, per què i per a què? / Conferencia a cargo de Enric Durà: 
Las cooperativas integrales, ¿como, porqué i para qué? 

14 h 
Dinar / Comida

17 a 18.30 h 
- Taller pràctic de memòria amb dones de l’Horta / Taller 
práctico de memoria oral con mujeres de l’Horta.

19 h 
- Pràctiques d’agricultura tradicional / Prácticas de agricultura 
tradicional.

10.30 h 
Inscripcions a les JT sobre Tomaques Tradicionals / Inscripcio-
nes a las JT sobre Tomates Tradicionales. 

11 a 12 h 
El cultiu ecològic de la tomaca / El cultivo ecológico del 
tomate. 

12 a 13 h 
Caracterització de varietats de tomaques / Caracterización de 
variedades de tomates. 

13 a 14 h 
Degustació de varietats tradicionals de tomaques/ Degusta-
ción de variedades tradicionales de tomates. 

17 a 18.30 h 
- La qualitat dels aliments ecològics i de les varietats tradicio-
nals / La calidad de los alimentos ecológicos y de las varieda-
des tradicionales. 
- Taller de creativitat per a l’ACCIÓ. 

19 a 20.30 h 
- Estat de les varietats locals al País Valencià / Estado de las 
variedades locales en el País Valenciano. 
- Dimensió internacional de la lluita per la Sobirania Alimenta-
ria / Dimensión internacional de la lucha por la Soberanía 
Alimentaria. 

10.30 a 13.30 h 
- Exposició de varietats locals de les xarxes de llavors de 

diferents llocs de l’Estat espanyol / Exposición de 
variedades locales de las redes de semillas de diferentes 
lugares del Estado español. 

- Intercanvi de llavors tradicionals / Intercambio de 
semillas tradicionales.. 

- Mercat de productors locals amb una interessant mostra 
de varietats tradicionals / Mercado de productores 
locales con una interesante muestra de variedades 
tradicionales. 

- Tallers pràctics simultànis / Talleres prácticos simultá-
neos:

> Els cereals i l’elaboració de pa / Los cereales y la 
elaboración de pan. 
> Elaboració de vermicompost a casa / Elaboración de 
vermicompost en casa. 
> Elaboració de veles de cera / Elaboración de velas de 
cera. 

12.30 a 13.30 h 
Degustació de varietats tradicionals / Degustación de 
variedades tradicionales. 

13.30 h 
Declaració �nal de la XII Fira Estatal de la Biodiversitat 
Agrícola  / Declaración �nal de la XII Feria de la Biodiversidad 
Agrícola y Clausura.

Dissabte 23 de juliol / Sábado 23 de julio

10.30  a 21 h 
Exposició de varietats locals de les xarxes de llavors de 
diferents llocs de l’Estat espanyol i zona d’intercanvi de llavors 
/ Exposición de variedades locales de las redes de semillas de 
diferentes lugares del Estado español y zona de intercambio 
de semillas. 

10 a 12 h
- Metodologia de cates dirigides i maridatge amb oli ecològic 
/ Metodología de catas dirigidas y maridaje con aceite 
ecológico. 
- Taller A: Multiplicació i extracció de llavors / Multiplicación y 
extracción de semillas.  
- Taller B: Xarxes d’Intercanvi i Ressembra / Redes de Intercam-
bio y Resiembra. 

12 a 14 h
La importància de la conservació de les varietats locals, el 
perill de les pèrdues de biodiversitat i l’erosió genètica / La 
importancia de la conservación de variedades locales, el 
peligro de las pérdidas de biodiversidad y la erosión genética. 

17 a 18.30 h 
- Legislació, us i accés a les varietats locals / Legislación, uso y 
acceso a las variedades locales. 
- Presentació d’iniciatives de conservació de llavors al País 
Valencià / Presentación de iniciativas de conservación de 
semillas en el País Valenciano. 

19 a 20.30 h
Viure de la terra. Trobada d’agricultors savis / Vivir de la tierra. 
Encuentro de agricultores sabios. 

Dijous 21 de juliol / Jueves 21 de julio


