Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

Cadenes de valor i mercat
d’espècies silvestres útils
i varietats tradicionals
Jornada tècnica
JORBA, diumenge 14 d’abril de 2019

Presentació
Aquesta jornada és la continuació de
la tasca iniciada durant els anys 2017 i
2018 amb l’objectiu d'establir sinèrgies
entre els projectes que treballen a
l'entorn de les espècies silvestres útils
o les varietats tradicionals, per tal de
contribuir al seu posicionament de
mercat,
viabilitat
econòmica
i
sostenibilitat.
L’objectiu concret de la jornada és el
d’abordar cinc aspectes crucials del
sistema de certificació, mitjançant la
garantia participativa que es planteja
desenvolupar en el marc del clúster,
definir les bases i identificar els punts
crítics.
Aquesta tasca col·lectiva és el
fonament sobre el qual, gràcies al
recentment atorgat grup operatiu de
l’Agència Europea de la Innovació, en
el termini d’un any s’espera tenir actiu
el mecanisme que permeti posar en
valor aquests productes, afavorint la
viabilitat econòmica, l’accés als
consumidors i la sostenibilitat.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Marc Talavera Roma, Col·lectiu Eixarcolant i doctor en biologia per
la Universitat de Barcelona.
10.15 h Plantejament dels aspectes crucials relatius al sistema de
certificació mitjançant garantia participativa
Sr. Marc Talavera Roma, Col·lectiu Eixarcolant i doctor en biologia per
la Universitat de Barcelona.
10.45 h Grups de treball
 Traçabilitat, limitació de cadenes comercials i IPOD
Sra. Julia Solé, Col·lectiu Eixarcolant.
 Definició de proximitat, minimització de residus i economia
circular
Sr. Pep Homs i Sr. Albert Solé, Col·lectiu Eixarcolant.
 Definició de silvestre i tradicional i casuística derivada
Sr. Marc Talavera Roma, Col·lectiu Eixarcolant.
 Quins altres ingredients poden conformar els productes que
s’incloguin en la certificació?
Sra. Irene Compte, Col·lectiu Eixarcolant.
 Sistemes de finançament del model de certificació mitjançant
garantia participativa plantejat
Sr. Albert Castells, Col·lectiu Eixarcolant.
12.30 h Debat conjunt dels aspectes abordats en cada grup de treball i
establiment del mínim comú denominador de la reglamentació
14.00 h Cloenda de la Jornada
Al finalitzar la jornada el Col·lectiu Eixarcolant oferirà un dinar.

Organització

Lloc de realització
Seu del Col·lectiu Eixarcolant
C/Major 47 – 49
JORBA 08719

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
www.eixarcolant.cat/jornada_tecnica
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per qualsevol consulta podeu contactar amb el Sr. Marc Talavera Roma
(Tel.: 690 373 980)

@ruralcat
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