Col·lectiu Eixarcolant

Trobada sectorial diumenge 8 d’abril

Establint les bases per al desenvolupament d’una estratègia que permeti
visibilitzar i donar valor afegit als productes elaborats amb espècies
silvestres i varietats tradicionals i garantir-ne la sostenibilitat ambiental,
social i econòmica.
Quan i on
Diumenge dia 8 d’abril a la Masia de Can Mercaderet (A 5 km d’Igualada. a peu de
carretera, accés molt fàcil. Proporcionarem coordenades exactes i indicacions precises
a tot els inscrits)
Objectius i contingut
Objectiu
Treballar en el desenvolupament d’una estratègia concreta, realitzable i aplicable a
curt – mig termini que permeti identificar i dotar de valor afegit els productes
elaborats amb espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals que hagin estat
elaborats de forma sostenible en termes ambientals i socials. Jornada dirigida
exclusivament a professionals del sector.
Contextualització
En base als resultats obtinguts en experiències realitzades en altres sectors i en d’altres
països de l’àmbit europeu, aquest projecte ha de servir per una banda per visibilitzar i
afavorir-ne la sostenibilitat econòmica. Per una altra banda ha de servir per garantir
que els productes comercialitzats elaborats amb espècies silvestres i varietats agrícoles
tradicionals s’elaborin de forma sostenible en termes ambientals i socials, contribuint
així al desenvolupament d’un sistema agroalimentari més sostenible que fomenti el
desenvolupament rural i la preservació del patrimoni natural i sociocultural del país.
Punt de partida i contingut de la trobada.
La idea de partida és treballar en el desenvolupament d’un certificat (basat en els
Sistemes de Garantia Participativa o altres opcions) que permeti identificar i dotar de
valor afegit els productes descrits anteriorment.
La Jornada comptarà amb la presència dels responsables de diferents iniciatives que
presenten certes similituds amb la que es planteja desenvolupar, per tal de poder
conèixer els pros i contres amb que s’han trobat experiències de caire similar. A
continuació es presentaran les bases inicials de l’estratègia proposada per part d’un
representant del Col·lectiu Eixarcolant.
Tot seguit, es realitzaran grups de treball per tal d’abordar diferents aspectes de la
proposta embrionària plantejada. A partir de les conclusions que s’extreguin d’aquest
treball col·lectiu es definiran les línies mestres de treball d’ara en endavant,
configurant grups de treball en els quals tothom qui ho desitgi podrà prendre’n part i
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que seran els qui en els propers mesos hauran d’anar donant cos al projecte. L’objectiu
és realitzar un projecte el màxim col·laboratiu, inclusiu i útil des del primer moment.
La Jornada clourà amb un dinar popular per a tots els assistents elaborat amb espècies
silvestres i varietats tradicionals obtingudes de la mateixa finca de Can Mercaderet,
gràcies a la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Can Mercaderet
(www.ecomercaderet.cat)
Programa
10:00 – 10:30 Presentació de la Jornada per part d’en Marc Talavera , impulsor del
Col·lectiu Eixarcolant i investigador de la Universitat de Barcelona. Benvinguda a tots
els assistents i cafè.
10:30 – 11:00 L’estat de les SPG en l’àmbit peninsular, i experiència concreta del
desenvolupament d’un projecte de certificació via SPG dels productes agroalimentaris
obtinguts a la Serra d’Espadà. (a càrrec de David Navarro, impulsor de la SPG de la
Serra d’Espadà i investigador de la Universitat de Barcelona)
11:00 – 11:30 Experiències dutes a terme per afavorir la sostenibilitat i la qualitat dels
productes elaborats amb PAM (a càrrec de Roser Cristóbal i Eva Morè, investigadores
del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya)
11:30 – 12:00 La menció de Nature & Progrès, quaranta anys de certificació de
productes agroalimentaris a França mitjançant el sistema SPG i incorporant criteris
ambientals i també socials. (a càrrec de Simon Carraz, membre de l’organització
Nature & Progrès)
12:00 – 12:30 Bases embrionàries per al desenvolupament d’una estratègia que
permeti visibilitzar i donar valor afegit als productes elaborats amb espècies silvestres i
varietats tradicionals, i garantir-ne la sostenibilitat ambiental, social i econòmica (a
càrrec de Marc Talavera Roma, impulsor del Col·lectiu Eixarcolant i investigador de la
Universitat de Barcelona)
12:30 – 13:30 Grups de treball per debatre les bases embrionàries plantejades. La
dinamització dels diversos grups de treball anirà a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant
13: 30 – 14: 15 Posada en comú de les conclusions extretes en els diferents grups de
treball i definició de les properes actuacions a dur a terme, en termes de contingut i de
calendari.
14: 15 – 14: 30 Cloenda de la Jornada i inici del dinar popular.
Qui hi pot participar
Tothom que d’una forma o altra treballi professionalment amb espècies silvestres i
varietats agrícoles tradicionals.
Inscripció
La participació a la Jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia
www.eixarcolant.cat
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