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Redacció | Actualitzat el 18/12/2012 a

El Vallès Oriental recupera la mongeta d
Carai
Un estudi constata l'existència de 25 varietats d'aquesta llavor que es cultiven a la nostra comarca

Consulta aquí l'estudi complet
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Presentació del procés de re
les varietats de mongeta del Carai al Vallès. Foto: CCVO

El Centre Tecnològic i Universitari de Granollers va acollir dilluns la presentació del procés de recuperació de les diferents va
de mongeta del Carai al Vallès Oriental. Durant l'acte, organitzat per Consell Comarcal i l'Associació Llavors Orientals, Pep S
Ricard Alcojor i Carme Garrido van informar als assistents del procés de promoció de diferents varietats de mongetes per ac
posar aquestes varietats als cultius dels pagesos del Vallès i donar-les a conèixer al públic, afavorint així la biodiversitat cult
procés similar al que ja s’està duent a terme amb les varietats antigues de tomàquets.
Per la seva banda, Jordi Puig Roca va presentar l'estudi Les varietat locals de mongetes del Vallès Oriental, que ha permès
determinar quin és l'estat de situació del cultiu de mongeta a la nostra comarca i rodalia. En concret, de la prospecció realit
n'ha després que abans de 1960 hi havia unes 53 varietats cultivades de les que, encara avui, 25 es cultiven. Aquest estud
possibilitat identificar, catalogar i quantificar la diversitat de mongetes de la comarca del Vallès Oriental, i determinar quine
d'aquestes varietats tenen potencialitat per a ser reintroduïdes als sistemes productius d'escala comercial. La sessió es va a
amb un tast de diferents varietats complementat per les explicacions del cuiner Pep Salsetes.
Un medi rural viu
La recuperació de varietats locals autòctones és una més de les línies d'actuació de promoció del sector agroalimentari que
s'impulsen des del Consell Comarcal en col·laboració amb altres administracions. Altres accions amb el mateix objectiu són
promoció de menjadors escolars ecològics i de proximitat, la promoció de productes locals i productors a través de rutes tu
amb visites a productors de la nostra comarca i la formació i assessorament a les empreses agroalimentàries.
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José Orive, després de destacar que "el sector agroalimentari contribu
també a la creació de la identitat local", va recordar als presents que "el compromís de la institució és donar suport als prod
agroalimentaris i artesanals de la comarca per afavorir el desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible de la comarca,
per un Vallès amb un medi rural viu".
Notícies relacionades

03/12/2012 17:10
Llerona es converteix per segon any en la capital de la mongeta del ganxet
Afegeix un comentari

02/11/2012 12:15
Les glaçades malmeten gran part de la collita de la mongeta del ganxet al Vallès Oriental
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Afegeix un comentari

05/12/2011 13:30
La primera Festa de la Mongeta del Ganxet a Llerona atrau centenars de persones
Afegeix un comentari

21/11/2011 19:00
Fotonotícia: Carles Gaig, padrí de la collita 2011 de mongetes del ganxet
Afegeix un comentari
Navega per les etiquetes
mongetacaraipep salsetesconsell comarcalrecuperarestudi
Referències a Internet
mongetacaraipep salsetesconsell comarcalestudirecuperar
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