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Les varietats tradicionals de plantes cultivades

també formen part de la biodiversitat !!



Estratègia Mundial per a la Conservació (UICN, 1980)
La finalitat de la qual és contribuir a assolir un desenvolupament sostenible mitjançant la 
conservació dels recursos vius, va plantejar tres objectius bàsics, fortament 
interrelacionats: el manteniment dels processos ecològics essencials i els sistemes vitals, 
la preservació de la diversitat genètica i l’aprofitament sostenible de les espècies i dels 
ecosistemes. 

Conveni sobre la diversitat biològica (Rio de Janeiro, 1992)
Conté un conjunt de disposicions destinades a assolir tres objectius bàsics: 

- La conservació de la biodiversitat
- L’aprofitament sostenible dels seus components 
- La distribució justa i equitativa dels beneficis procedents de la utilització dels 
recursos genètics 

Estratègia espanyola de la biodiversitat (1999)
Manté com un dels seus objectius la cooperació activa entre totes les parts implicades, tant 
de les diferents institucions públiques i privades com dels diferents col·lectius socials i 
econòmics, per assolir un compromís de tota la societat amb la conservació de la diversitat
biològica a través del seu ús racional i, per tant, sostenible.

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la 
biodiversitat
Un dels àmbits d’actuació preveu ASSEGURAR L’ÚS SOSTENIBLE DELS RECURSOS 

GENÈTICS I EL REPARTIMENT EQUITATIU DELS BENEFICIS QUE EN RESULTEN, per 
això cal protegir les races autòctones d'animals domèstics i les varietats autòctones de 
plantes cultivades. 



- L’agrobiodiversitat no sempre és considerada en els grans
programes de conservació del patrimoni natural

- Tampoc existeix una política decidida, ni una estratègia
planificada, que doni suport a les espècies i varietats
tradicionals. No n’hi ha prou amb les denominacions
d’origen protegit.

- La homogenització de la producció i la globalització del
mercat influeixen negativament en el cultiu d’espècies i
varietats locals

- Les espècies i varietats locals no gaudeixen de molta
atenció per part dels centres de recerca agroalimentària



- El sector productiu té difícil mantenir la producció, per
diverses raons: propietat de la terra, envelliment del sector,
pressions urbanístiques i construccions d’infraestructures,
fluctuacions en el mercat, polítiques agràries globals, etc.

- S’accepten i promouen models agraris que interfereixen
directament amb la conservació del patrimoni genètic local
com són per exemple els OMG i el conreu de
biocombustibles.

- No hi ha coordinació entre les diferents iniciatives de
conservació que existeixen actualment a Catalunya.



Principals valors de les varietats tradicionals de plantes 
cultivades

Històric

Cultural

Biològic

Científic

Ecològic

Paisatgístic

Gastronòmic



Estrategia agraria del Parc Natural de la Zona volc ànica de la Garrotxa
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1989 Primera prospecció etnobotànica de varietats velles 
d’arbres fruiters de la comarca de la Garrotxa
(Guillem Arribas – Beca Ciències Naturals Ciutat d’Olot).

Resum històric. Fruiters

Prospeccció de varietats tradicionals de fruiters  (Arribas, 1989)
Beca Investigació Ciències Naturals Ciutat d’Olot

Espècie Número de varietats localitzades

Pomera 19

Perera 7

Prunera 8

Cirerer 5

Figuera 9

Presseguer 3

Noguera 1

Codonyer 1



1990 Plantació dels primers exemplars de fruiters a la finca de 
can Jordà (Santa Pau)

1992 Primers empelts



El Centre de Conservació de Plantes Cultivades de c an Jordà
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1991 Sembra dels primers conreus herbacis

Resum històric. Conreus herbacis



1995 Prospecció etnobotànica de varietats velles de plantes 
hortícoles de la comarca de la Garrotxa.
(Guillem Arribas – PNZVG)

Resum històric. Conreus herbacis

Prospeccció de varietats de plantes hortícoles (Arri bas, 1995) PNZVG

Espècie Número de varietats localitzades

Blat de moro ( Zea mays) 6

Bitxo ( Capsicum annuum) 2

Carbassa ( Cucurbita sp.) 2

Carbassó ( Cucurbita pepo) 1

Ceba (Alium cepa) 5

Cogombre ( Cucumis sativus) 1

Col (Brassica oleracea) 5

Escarola ( Cichorium endivia) 1

Enciam ( Lactuca sativa) 7

Herba col ( Cynara cardunculus) 1

Fava (Vicia faba) 3

Fajol ( Fagopyrum sculentum) 3

Fragues ( Fragaria sp.) 1

Meló (Cucumis melo) 1

Mongeta ( Phaseolus vulgaris) 9

Nap (Allium cepa) 1

Nyàmera ( Helianthus tuberosum) 1

Patata (Solanum tuberosum) 1

Síndria ( Citrullus vulgaris) 1

Tabac (Nicotiana tabacum) 2

Tomàquet ( Lycopersicum esculentum) 8



2003 Plantació de fruiters, amb finalitat 
divulgativa, en una parcel·la de can 
Passavent, en l’itinerari d’accés a les 
grederes del volcà del Croscat

 



2004 Segona prospecció etnobotànica de varietats velles 
d’arbres fruiters de la comarca de la Garrotxa.
(Guillem Arribas – PNZVG)

Prospeccció de varietats tradicionals de fruiters (A rribas, 2004) PNZVG

espècie número de varietats

ja trobades en la prospecció de 1989 noves conegudes noves no conegudes total noves

pruneres 2 6 6 12

pomeres 6 9 2 11

pereres 5 2 6 8

cirerers 1 1 5 6

figuera 3 3 3 6

tarongers 0 0 2 2

aranger 0 2 0 2

magraner 0 0 2 2

codonyers 1 1 1 2

presseguers 3 1 0 1

noguera 1 1 0 1

taronger amarg 0 0 1 1

vinya 0 1 0 1

figa de moro 0 1 0 1

nespler 0 1 0 1

caquier 0 1 0 1



2004 Ampliació del CCPC



1992-2013 Manteniment 
i gestió de les 
parcel·les
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�Potenciar l’ús de l’agricultura ecològica en el marc d’un 
entorn natural protegit.

�Millorar el coneixement agrobiològic d’aquestes varietats 
(adaptació al medi, sensibilitat a plagues i malalties, 
productivitat, etc.).

�Obtenir una experiència pràctica en fruticultura 
ecològica.

�Contribuir a la conservació de varietats tradicionals de 
plantes cultivades.



�Fomentar el seu cultiu en finques col·laboradores com a 
millor sistema de conservació.

�Oferir la possibilitat de realitzar estudis especialitzats en 
un àmbit de recerca aplicada.

�Difondre els usos i les possibilitats d’aquestes varietats i 
implicar diferents agents socials en la seva conservació.
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-Situat a la finca de can Jordà, propietat de la Diputació de Girona, terme 
municipal de Santa Pau.

- 4 hectàrees de superfície total cultivada.

- 9 espècies d’arbres fruiters: 

pomeres, pereres, pruneres, cirerers, nesplers, presseguers, albercoquers, 
codonyers i caquiers.

- 130 varietats diferents i 242 exemplars
- Pressupost anual mig: 7.000 euros

- Components
- Fruiterar de Salvaguarda
- Fruiterar de Demostració
- Conreus Herbacis Tradicionals

Característiques tècniques



El CCPC està inscrit en el:

- Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (des de 1998)

- Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal (des de 2001)

L’Ordre de 28 de setembre de 1998 per la qual es crea el Registre Oficial de Proveïdors de Material 
Vegetal, modificada per l’Ordre de 29 de març de 2001, obliga a la inscripció ala Registre de tots els 
proveïdors de material vegetal que produeixin, reprodueixin, protegeixin, tractin, emmagatzemin, 
comercialitzin o posin al mercat determinat material vegetal.

Característiques tècniques



Personal responsable:

Emili Bassols (biòleg)
Responsable de l’Àrea de Patrimoni Natural del PNZVG
Coordinació i planificació

Kilian Sampol (enginyer tècnic agrícola)
Assessor finques col·laboradores

Eva Calm
Administració

Santi Juanola (agricultor)
Treballs de manteniment

Cooperativa La Fageda
Treballs de manteniment
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El Fruiterar de Demostració

Constituït per un recull de varietats tradicionals de fruiters que, en alguns 
casos, mantenen encara un cert interès per a la fructicultura en general i 
per a l’ecològica en particular.

L’objectiu és conèixer l’adaptació d’aquestes varietats a les condicions 
ambientals de la Garrotxa

Poma reineta gris

Pruna clàudia violeta

Pruna clàudia verda 



El Fruiterar de Demostració

(Data actualització llistat 15/9/2012)

CIRERERS
B.Géant d'Hedelfingen (1 ex.)
B.Morreau (1 ex.)
B.Reverchon (1 ex.)
B.tardana de Vignola (1 ex.)
Cor de colom (1 ex.)
Montmorency de cua llarga (1 ex.)
Pentacosta de Revemont (1 ex.)
Picota primerenca Rivers (1 ex.)
Primarenc Burlat (2 ex.)
Primarenca anglesa (1 ex.)

PERERES
Conference (3 ex.)
Decana d'hivern (3 ex.)
Duquessa de Bererd (1 ex.)
Perer de rectoria (3 ex.)
Primerenca de Trevoux (1 ex.)
Royale (1 ex.)

PRUNERES
Anna Spath (1 ex.)
Berudge (2 ex.)
Doble pell (2 ex.)
Mirabella de Nancy (1 ex.)
Pruna d'Agen (1 ex.)
Quetsche d'Alsàcia (2 ex.)
Reina Clàudia d'Althan (2 ex.)
Reina Clàudia tardana (2 ex.)
Reina Clàudia verda (1 ex.)
Reina Clàudia violeta (2 ex.)

POMERES
Astrakan vermella (3 ex.)
Bella de Boscop (2 ex.)
Blanca d'Espanya (4 ex.)
Calvilla blanca d'hivern (1 ex.)
Carabilla (1 ex.)
Coqueta (5 ex.)
Duchessa d’Angulema (1 ex.)
Fenouillet gris (3 ex.)
Golden deliciosa (4 ex.)
Gravestein (1 ex.)
Gravestein vermella (5 ex.)
Morro de llebre (2 ex.)
Pay bou (1 ex.)
Poma raïm (2 ex.)
Pomme cloche (2 ex.)
Primarenca de Croncels (1 ex.)
Reina de reinetes (1 ex.)
Reineta d'Amboulne (1 ex.)
Reineta d'Anglaterra (5 ex.)
Reineta de Bauman (1 ex.)
Reineta de Canadà (3 ex.)
Reineta de Xampanya (1 ex.)
Reineta grisa antiga (3 ex.)
Reineta grisa de Saintogne (2 ex.)
Reineta del terròs (4 ex.)
Rosa de Berna (2 ex.)
Winterbanana (3 ex.)
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El Fruiterar de Salvaguarda

L’integren varietats locals de fruiters.

Inclou aquelles varietats més properes a l’extinció i que, per tant, 
necessiten d’una urgent intervenció per a la seva conservació.

També s’han seleccionat les varietats que poden tenir un major interès de 
cara a la seva comercialització.



El Fruiterar de Salvaguarda
ALBERCOQUERS
Puntí (1 ex.; Montagut) 

CAQUIERS
Roig brillant (1 ex.; Bàscara)

CIRERERS
Aiguardent (2 ex.; La Vall d'en Bas) 
Barregana (3 ex.; La Vall d'en Bas) 
Blanca (2 ex.; Riudaura) 
Cor de colom (1 ex.; La Vall d'en Bas) 
Cor de colom ( 1 ex.; Olot)
Jordà (2 ex.; Santa Pau) 
Petita (1 ex.; Puig de Begudà)
Sant Isidre (2 ex.; Olot) 
Sant Isidre (1 ex.; Arbúcies)

CODONYERS
Del país (3 ex.; Joanetes) 

NESPLERS
Del país (2 ex.; Santa Pau) 

PERERES
Aigua (2 ex.; La Vall d'en Bas)
Bastons (3 ex.; Riudaura) 
Castells (1 ex.; Bàscara) 
Coure (4 ex.; Olot) 
Cuixa de dama (4 ex.; Les Preses) 
Hivern (1 ex.; Les Preses)
Hivern (4 ex.;  
Pell de galàpet (4 ex.; Les Preses) 
Sant Jaume (2 ex.; Oix) 
Sant Joan (1 ex.; Tortellà) 
Verda (1 ex.; Alta Ribagorça)
Xata (2 ex.; Les Preses) 

POMERES
Aiguardent (1 ex.; Montagut) 
Aulines (1 ex.; La Vall de Bianya
Camosa (2 ex.; Riudaura) 
Camosa agre (2 ex.; Les Preses) 
Ciri groc (4 ex.; Olot) 
Ciri vermell (2 ex; Olot) 
Cor glaçat (3 ex.; La Vall de Bianya) 
Cua llarga vermella (2 ex.; La Vall de Bianya) 
De cutràs (1 ex. Vall d’Aran)
Eugènia (3 ex.; Les Preses) 
Gaia gran (1 ex.; Alta Ribagorça)
Gavatxa (2 ex.; Arbúcies) 
Gòfia (2 ex.; Les Preses) 
Llistada (1 ex.; Arbúcies) 
Manyaga (1 ex.; Sta. Coloma de Farners) 
Marge (2 ex.; La Vall de Bianya) 
Morro de llebre (1 ex. ; Alta Ribagorça)
Morro de vedell (1ex.; Arbúcies) 
Palau del bisbe (1 ex.; La Vall de Bianya) 
Passavent (1ex.; Santa Pau) 
Pic de pedrís (2 ex.; Beuda) 
Quadres (1 ex.; Arbúcies) 
Reineta (3 ex.; Les Preses) 
Reineta (1ex.; Riudaura)
Reineta daurada (2 ex.; Riudaura) 
Sant Jaume àcida (3 ex.; Olot) 
Sant Joan (3 ex.; La Vall de Bianya) 
Sant Miquel (2 ex.; Santa Pau) 
Sucre (2 ex.; La Vall de Bianya) 
Terrera (3 ex.; Les Preses) 
Totxa (2 ex.; Riudaura) 
Ull de nespre (3 ex.; Les Preses) 

PRESSEGUERS
Gavatx (3 ex.; Bàscara) 
Melicotó groc (2 ex.; Santa Pau) 
Mollar vermell (1 ex.; Olot) 
Préssec vermell (1 ex.; Olot) 
Vinya (2 ex.; Bàscara) 

PRUNERES
Clàudia (2 ex.; Sant Salvador de Bianya. 1 ex.; 
Riudaura) 
De segar (1 ex.; Monatgut) 
Falsa clàudia (1 ex.; Sant Joan les Fonts)
Falsa Clàudia (1 ex.; Les Preses)
Frare negre (4 ex.; Riudaura. 
Frare negre (1ex.; Olot)
Groga (2 ex.; Riudaura. 1ex.; Sant Joan les 
Fonts) 
Llarga (2 ex.; Oix) 
Sant Joan (2 ex.; Olot) 
Sant Joan (1 ex. Terrades)
Sant Miquel (4 ex.; Olot)
Sant Pere (1 ex.; Sales de Llierca) 
Sant Pere verda (2 ex.; La Vall de Bianya)

(Data actualització llistat 15/9/2012)
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3. Línies d’actuació actuals



Conreus Herbacis Tradicionals

Es cultiven varietats tradicionals de plantes que han entrat en regressió 
com ara:

� Fajol (Fagopyrum esculentum) varietats pota de gall i arracada
� Blat de moro (Zea mays) varietats de la creu, del queixal i blanca
� Fesols (Phaseolus vulgaris) varietat tavella brisa
� Patata (Solanum tuberosum) varietat mora



Centre de Conservació de Plantes 
Cultivades de can Jordà (PNZVG)

Parcel·la de mostra de
Can Passavent (volcà del Croscat)

botànics
ecòlegs

agrònoms

escolars
visitants
turistes

població en general

etnòlegs
historiadors

cooperatives agrícoles
agrobotigues
elaboradors
restauradors
turisme rural

finques particulars

prospecció etnobotànica

recol·lecció de material vegetal

finques col·laboradores

Viveristes professionals

SIGMA
banc de llavors
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Línies d’actuació actuals

�- Continuació de la prospecció



�- Caracterització varietal

Poma cua llarga vermella



�- Creació d’una base de dades de gestió i maneig del 
CCPC de can Jordà



�- Rèplica de les varietats mitjançant la distribució de varietats 
en espais públics o finques privades





Xarxa de finques col·laboradores del PNZVG



�- Promoció d’usos (gastronòmics, licors, confitures, 
melmelades, sucs, etc.), seria interessant un suport tècnic a 
les iniciatives que puguin aparèixer



El Centre de Conservació de Plantes Cultivades de can JordàEl Centre de Conservació de Plantes Cultivades de can JordàEl Centre de Conservació de Plantes Cultivades de can JordàEl Centre de Conservació de Plantes Cultivades de can Jordà

Jornades sobre producció, transformació i comercialització de productes agraris locals. Olot 14 i 15 de desembre de 2005Jornades sobre producció, transformació i comercialització de productes agraris locals. Olot 14 i 15 de desembre de 2005Jornades sobre producció, transformació i comercialització de productes agraris locals. Olot 14 i 15 de desembre de 2005Jornades sobre producció, transformació i comercialització de productes agraris locals. Olot 14 i 15 de desembre de 2005



�- Divulgació dels valors patrimonials associats a aquestes 
varietats



Centre de Conservació de Plantes 
Cultivades de can Jordà (PNZVG)

Finques col·laboradores

Coordinació altres entitats o institucions locals

Projecte de creació d’una xarxa de centres 
de conservació en ENP de Catalunya

Assessorament 
tècnic

Duplicats en bancs de 
germoplasma oficials

SIGMA, banc de llavors

Ecollavors, xarxa intercanvi

Associació Cultivadors fesols de Santa Pau

Associació Garrotxa, cuina i territori

Dispersió del 
material

Fundació Garrotxa Líder

Fundació Turisme Garrotxa

Relació amb altres centres de 
conservació de Catalunya



Xarxa de centres de conservació de
l’agrobiodiversitat de Catalunya



La conservació de la diversitat de 
plantes cultivades és una necessitat 

que cal afrontar si no es vol 
malversar un valuós patrimoni 

natural i cultural.



Mantenir-se al marge d’aquesta 
conservació i ús és perdre 

l’oportunitat de donar autenticitat a 
qualsevol iniciativa de promoció de 

productes locals.



Moltes gràcies !
Emili Bassols i Isamat
Correu electrònic: webassol@gencat.cat
Tel: 972264666

Web: www.gencat.cat/parcs/garrotxa
Facebook: https://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa


