Finques col·laboradores

On estem?
Can Jordà
17811 Santa Pau (La Garrotxa). Catalunya.
Tel: (+34) 972 264 666. c/e: webassol@gencat.cat

Per aconseguir que la conservació de les varietats de
fruiters sigui realment efectiva cal assegurar-ne el
manteniment en el major nombre d’indrets possibles.
Al llarg dels anys en què ha funcionat el centre,
nombroses persones s’han mostrat interessades en
poder plantar varietats d’arbres fruiters en les seves
finques. Així va néixer el projecte de finques
col·laboradores del qual, avui, en formen part 30
finques situades a la comarca de la Garrotxa.

Situació de les finques col·laboradores a la
comarca de la Garrotxa

Si vols més informació...
Secció sobre el CCPC al web del Parc:
bit.ly/CCPC_CanJorda
facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa
Centre de Documentació, físic i virtual, del Parc
https://bitly.com/CDPNZVG
Visites concertades i consultes:
Tel: (+34) 972 264 666. c/e: wgrabolo@gencat.cat
•

Si ets de la Garrotxa, tens una finca i vols conservar
varietats tradicionals d’arbres fruiters, posa’t en
contacte amb nosaltres!

Casal dels Volcans [Oficines de Gestió / Centre
d’Informació / Minibiblioteca/ Punt Doc].
Av. Sta. Coloma, 47. Ap. 298. 17800 Olot. Catalunya.
Tel: (+34) 972 266 012. c/e: pnzvg@gencat.cat

Amb la col·laboració de:

ca

Què volem aconseguir?

Qui som?
La pèrdua de diversitat de plantes cultivades ha
generat una greu erosió genètica i una rarificació de
les varietats tradicionals. Aquestes varietats han
estat pacientment seleccionades pels nostres
avantpassats durant centenars d’anys.
Per contribuir a la seva conservació, a l’entorn de la
masia de can Jordà (Girona, Catalunya), es va crear
el Centre de Conservació de Plantes Cultivades
(CCPC) que ocupa una superfície aproximada de 4
hectàrees.
El CCPC, actualment esta format per un Fruiterar de
Salvaguarda (varietats locals de fruiters) amb 69
varietats i 164 peus que inclouen albercoquers,
caquiers, cirerers, codonyers, nesplers, pereres,
pomeres, presseguers i pruneres i un Fruiterar de
Demostració (varietats antigues i clàssiques) amb 54
varietats i 99 peus que inclouen cirerers, pereres,
pomeres i pruneres.
El CCPC està gestionat pels serveis tècnics del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

El Fruiterar de Salvaguarda

•

Contribuir a la conservació de varietats tradicionals
de fruiters.

L’integren varietats locals de fruiters. En el procés de
recollida s’ha tingut en compte:

•

Desenvolupar una experiència de producció
ecològica de fruita a la comarca de la Garrotxa.

•

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

•

Fomentar la pràctica de l’agricultura biològica en el
marc d’un entorn natural protegit.

•

Seleccionar les varietats que poden tenir un major
interès de cara a una futura comercialització.

•

Millorar el coneixement agronòmic d’aquestes
varietats.

•

Oferir la possibilitat a centres d’estudis
especialitzats de treballar en un àmbit de recerca
aplicada.

•

Estendre el cultiu d’aquestes varietats en finques
col·laboradores de la Garrotxa, amb orientació
d’autoconsum i productiva.

•

Servir material vegetal a les persones interessades
en reproduir i conservar fruiters tradicionals.

•

Promoure el coneixement i ús d’aquestes fruites en
diferents àmbits socials; escoles, restauració,
comercialització en mercats locals, mitjans
informatius.

Nombre de varietats

Pereres
11

Pruneres
10

Pomeres
32

Cirerers
8
Albercoquer, caquier, codonyer i nespler
1

El maneig que es fa en aquesta finca pública és
ecològic (registre CCPAE: CT/0391/P).

Presseguers
4

El Fruiterar de Demostració

Préssec vermell

Pera d’hivern

Constituït per un recull de varietats antigues i
clàssiques que, en alguns casos, mantenen encara un
cert interès per a la fructicultura en general i per a
l’ecològica en particular. Es pretén conèixer l’adaptació
d’aquestes varietats a les condicions ambientals de la
Garrotxa.
Pruneres
10

Pomeres
27

Pruna del Frare Negre

Cirerers
10

Poma Sant Jaume àcida

Cartografia i gràfics elaborats pel serveis tècnics del Parc i fotos amb llicències de Kilian Sampol (Dipositades al #CDPNZVG).

Pereres
7

Nombre de varietats

