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Benvolguts amics i amigues de Llavors d'ací:
Desprès de l'èxit dels intercanvis que hem organitzat els tres últims anys, volem convidar-vos a participar
al nou Intercanvi de llavors locals que Llavors d'ací organitzarà el pròxim diumenge 20 de Febrer a Turballos
(prop de Muro), comarca del Comtat.
El programa de la jornada serà el següent:




10h: esmorzar: Porta’t l’entrepà. Hi haurà vi ecològic.
11h: presentació d’iniciatives locals relacionades en l’agroecologia i el desenvolupament rural.
12h: intercanvi de llavors entre els participants (fins a les 14h).

Com a novetat respecte als intercanvis anteriors, engany hi haurà un mercat de productes ecològics
organitzat per la Xarxa agroecològica d’Alcoi.
Quan organitzem un intercanvi, és molt important que porteu les vostres llavors per mantindre viu el fluix
de biodiversitat als horts del País. L’associació conserva unes poques varietats en un xicotet banc de llavors, però
el nostre objectiu no és conservar les varietats en pots de vidre dins d’una nevera (conservació ex situ), sinó
conservar les varietats en els horts, en les prestatgeries dels llauradors i hortolans per a que siguen ells mateixos
els que s'intercanvien les llavors i les utilitzen (conservació in situ). L’acte del diumenge és, per tant, una bona
ocasió de reunir-se per a conèixer-nos i ampliar la xarxa de persones interessades en compartir coneixements i
mantindre vives les varietats locals seleccionades pels nostres avis. També és un bon moment per als que volen
conèixer millor l'associació ja que serà l’espai perfecte per a apropar-se i preguntar.
No volem oblidar-nos de donar les gràcies a la Comunitat de Turballos y a la colla ecologista La Carrasca
per les seues col·laboracions en l’organització i la difusió de la jornada.
Esperem que vos animeu a vindre i participar el pròxim diumenge en esta trobada de lluita i reivindicació
d’un dret bàsic dels agricultors: el poder intercanviar llavors.
Salut i varietat!
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