NOTA DE PREMSA
JARDÍ BOTÀNIC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Segona trobada d'intercanvi de llavors de varietats locals
Llavors d’Ací és una associació que es dedica a la promoció i conservació de la diversitat
agrària en terres valencianes. Aquest cap de setmana celebrarà la seua segona trobada
d'intercanvi de llavors de varietats locals en el Jardí Botànic de la Universitat de València,
en el marc d’un projecte de construcció de la sobirania alimentaria juntament amb
l’organització Acsud-Las Segovias. També contarem amb un mercat de productors
ecològics i de proximitat, on es podran adquirir verdures fresques i de temporada.
L'entrada serà gratuïta de 10 a 11 del matí. De 11 a 13 h només costarà 2 euros.
La pèrdua de varietats de plantes conreades és una amenaça per a la seguretat i
sobirania alimentàries. Els intercanvis de llavors són una estratègia local que ha mostrat
una gran eficàcia per a frenar una de les principals amenaces contra la humanitat: Les
pèrdues de biodiversitat. En aquestes trobades, els agricultors i persones interessades de
l'entorn de València podran aportar llavors de varietats antigues que es conreen només a
nivell familiar o ja no es conreen en absolut.
A més, podran abastir-se i disposar d'algunes de les llavors que Llavors d’Ací ha
recuperat, per a poder utilitzar-les en els seus horts. Compartir les llavors i intercanviar-les
és la millor manera que aquestes varietats no es deterioren i caiguen en l'oblit. El seu cultiu
és la millor forma de conservació perquè les varietats poden continuar adaptant-se a les
noves condicions climàtiques i de cultiu, és una forma senzilla que manca de la
vulnerabilitat dels bancs de germoplasma i escapa del control que les grans empreses de
llavors pretenen fer dels recursos fitogenètics.
Gràcies a aquests intercanvis de llavors, l'associació ja ha assolit recuperar i catalogar
algunes varietats poc abans que foren arrasades per la uniformitat genètica que imposen
les grans multinacionals. Aquest tipus d'actes són molt necessaris ja que fomenten la
recuperació d'una cultura popular que s'està perdent i contribueixen a difondre l'agricultura
ecològica com una bona alternativa econòmica per a plantar cara a la crisi de l'agricultura
convencional. Al seu torn, serveixen per a conscienciar als consumidors que comprant
productes ecològics a escala local fomenten un treball sostenible mediambientalment i la
producció d'aliments de major qualitat.
Si perdem les nostres varietats tradicionals, perdrem els sabors i olors que amb nostàlgia
recorden els nostres majors. Conscienciats i rebels volem invertir aquesta tendència
conservant, utilitzant i promocionant el patrimoni que encara ens queda. Per això us
convoquem a l'intercanvi del pròxim dissabte 12 de març en el Jardí Botànic de la
Universitat de València. Allí trobareu tècnics de l'associació que us podran proporcionar
algunes de les varietats que hem assolit recuperar. Igualment, si disposeu de llavors de
varietats antigues que voleu compartir i evitar que es perden, no us podeu perdre aquesta
trobada.
Per a més informació podeu entrar en la web: www.llavorsdaci.org o cridar al telèfon:
646136184.

