
JORNADA TÈCNICAPROGRAMA

09,00 h Inauguració i presentació de la Jornada
Ramon Terricabras. Gerent del Parc Agrari del Baix
Llobregat
Núria Cuch. Enginyera agrònoma. Tècnica de l’ADV de
Fruita

09,30 h El treball de l’hort
Vicent Martí. Horticultor ecològic de l’Horta de València

10,30 h Esmorzar
11,00 h Pràctiques de camp amb cavall

Vicent Martí. Horticultor ecològic de l’Horta de València
14,00 h Dinar
15,00 h Eines tradicionals de cavall al Baix Llobregat

Albert Bou. Horticultor del Baix Llobregat
16,30 h Taula rodona: L’horticultura amb cavalls

Lloc: Masia de Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari
del Baix Llobregat.

Inscripcions: La jornada és gratuïta però cal formalitzar la inscripció al
Parc Agrari abans del dia 10 de desembre de 2010 enviant un correu a
l’adreça parcagrari@diba.cat o trucant al telèfon 93 378 81 90.

Organitza Col·laboren
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Pot semblar estrany que, a l’inici del segle XXI, es vulgui
retornar a la tracció animal en les labors del sòl i del
mateix maneig del conreu. És un retrocés?

Tot depèn de la visió que es té d’una explotació agrària i
del que es vol oferir al consumidor. Si el que s’ofereix, per
part de la pagesia i el que demanen els mateixos
consumidors, és simplement una hortalissa, fins i tot pot
semblar exagerat i fora de lloc i de temps. Però si el que
s’ofereix és una hortalissa saludable, però sobretot
obtinguda a partir de malmetre l’entorn tan poc com sigui
possible (des del sòl on es produeix fins al transport amb
el qual se subministra), potser aquest plantejament no és
tan absurd.

Des del Parc Agrari estem fent esforços per promocionar i
incentivar els circuits curs de comercialització i, en
concret, el circuit de proximitat, aquell que aporta al
consumidor productes frescos, que li permet gaudir del
factor temporalitat i, a més, fa possible la relació social i
afectiva amb el pagès o pagesa que produeix l’hortalissa
que consumirà. En definitiva, un circuit curt amb el valor
afegit que aporta el que tenim al nostre voltant, el que ens
és proper.

Aquesta visió de circuit curt comporta necessàriament
tenir una visió holística de la producció, que s’inicia en el
moment que es concep el que es vol sembrar o plantar i
culmina en el moment del consum. D’aquesta manera
podem afirmar que menjar és un acte agrícola, el darrer de
tot un procés.

La decisió de sembrar o plantar per part de la pagesia és el
resultat de l’observació de la demanda del mercat i de la
informació que els mateixos consumidors aporten, ja sigui
per comentaris o per un acte conjunt de programació dels
conreus, resultat d’un pacte explícit entre ambdues parts.

El consumidor i la consumidora, sigui quin sigui el grau de
participació en l’acte de presa de decisions del pagès o de la
pagesa, espera en darrer terme un producte de qualitat,
reflectida en el seu valor nutricional, en la textura, en el
sabor, en l’olor i, fins i tot, en l’aspecte visual. En aquesta
qualitat, que passa pel garbell dels sentits i les sensacions,
té com la base el sistema de producció i el saber fer de la
pagesia.

Aquest saber fer i el funcionament de l’explotació agrícola
en el sòl és l’element determinant en la salut d’un conreu i
en l’estalvi de l’energia fòssil utilitzada. Per tant, una gestió
acurada minimitza l’efecte negatiu sobre el medi ambient.

Des d’aquesta perspectiva es pot entendre la importància, i
fins i tot la necessitat, d’incorporar la tracció animal en el
maneig del conreu hortícola, no amb una visió romàntica,
sinó amb una visió de modernitat. Una modernitat entesa
com l’opció per aquella gestió de l’explotació agrària que
minimitza la despesa energètica i l’emissió de gasos
contaminants, en lloc de l’opció per la maquinària amb més
cavalls de vapor.

En aquesta jornada tècnica, a partir de la teoria i sobretot
de la pràctica, es podrà aprofundir en les possibilitats que
ofereix la tracció animal per al conreu hortícola actual.


