Conservar el Coneixement
Agroecològic Tradicional (CAeT)
Seminari tècnic
VIC, dilluns 20 de febrer de 2017

Presentació
El
coneixement
agroecològic
tradicional (CAeT) es refereix a
coneixements i pràctiques relatives a
la
gestió
sostenible
de
l’agrobiodiversitat
i
dels
agroecosistemes i transmesos de
generació en generació. Exemples de
CAeT són els coneixements sobre les
varietats tradicionals millor adaptades
al context local, les pràctiques de
gestió dels sòls o de transformació
dels aliments que tracten d’aprofitar
les dinàmiques pròpies del medi
natural.
Degut a causes diverses com ara la
industrialització de l’agricultura i els
canvis demogràfics i socioeconòmics
que pateix el món rural, els CAeT
s’estan perdent ràpidament.
Aquest seminari servirà per a avaluar
de
forma
conjunta
l’estat
de
conservació de aquest coneixement a
la comarca d’Osona i per presentar
una eina innovadora que permetrà als
custodis del CAeT (agricultors, xarxes
de patrimoni etc.) compartir i preservar
aquest ben immaterial tan important.

Organització

Programa
15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
15.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la Càtedra d’Agroecologia
de la UVic – UCentral de Catalunya.
15.30 h Els valors del CAeT
Sra. Victoria Reyes García, investigadora ICREA.
16.00 h Pèrdua i conservació del CAeT a Osona
Espai de diagnòstic participatiu. Dinàmica DRAFPO.
17.30 h Pausa
18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservació de CAeT
Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.
19.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Sala Mercè Torrents (CS104)
Campus Miramarges Edifici C - Universitat de Vic
C/ Miquel Martí i Pol
VIC

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través d’aquest enllaç
o trucant al 93 586 86 49.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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