


 

L’Associació de Varietats Locals som una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2002 

a partir de la proposta de pagesos, tècnics i estudiosos de l’agrobiodiversitat de les Illes 

Balears, i treballam majoritàriament a Mallorca. 

Feim feina per a la recuperació de les varietats locals d’hortalissa, llegums, cereals i 

fruiters, així com dels coneixements pagesos que hi van associats. 

Promovem el foment de la producció i de la conservació de la biodiversitat cultivada, i 

la gestió col·lectiva de l’agrobiodiversitat com a patrimoni del poble. 

Forma part de Red de Semillas: Resembrando e Intercambiando, xarxa d’entitats amb 

objectius comuns en l’àmbit estatal. 

 

Associar-se a l’AVL és una forma de participació 

que ens ajuda econòmicament, suposant un gran 

suport social a l’hora de mantenir l’activitat.  

Actualment som 148 socis i sòcies, vols formar 

part i ajudar a l’entitat? A la nostra nova web 

varietatslocals.org trobareu tota la informació 

sobre nosaltres, com col·laborar i els avantatges que 

suposa fer-se soci! 

 

 

També ens trobareu a xarxes socials amb el 

perfil @varietatslocals  

 

 

 

 

http://www.redsemillas.info/
https://www.varietatslocals.org/


Curs “La multiplicació del fruiter”. Seguiment i pràctica 

d’empelts. 22 i 23 de març a Algaida i Randa  

 

 

Curs “Empelt i varietats locals de vinya”. 26 i 27 d’abril a Randa, 

Algaida i Son Macià  

 

 

Curs “El viver de fruiters ecològic i en varietats locals. Pautes i 

seguiment”. 10 i 11 de maig a sa Pobla 

 

 

Curs “Empelt de garrover i olivera”. 24 i 25 de maig a Son Real, 

Santa Margalida 

 

 

Curs “Tècniques de multiplicació, neteja i conservació de la 

llavor ecològica”. 20 i 21 de juny a Porreres i Manacor 

 

 

Curs “Tècniques de multiplicació, neteja i conservació de la llavor 

ecològica”. 8 i 9 de novembre a Porreres i Manacor 

 

 

Curs “Ús i varietats locals dels aglans com a aliment”. 29 i 30 de 

novembre a Llubí, Inca i Costitx 

 

 

Taller de planter als horts socials de la UIB, amb els usuaris d’horts 

de Creu Roja i UIB 

 



 

Jornades d’extracció de llavors d’hivern i estiu, i tast d’albercocs 

de Porreres i tomàtigues. Juliol i agost al viver d’Estel de Llevant, 

Manacor 

 

Jornada d’educació ambiental “Com introduir l’agrobiodiversitat 

als centres escolars”. 17 d’octubre a Palma, dins la Setmana de la 

Biodiversitat Cultivada 

 

 

Tallers d’educació ambiental a escoles per introduir-los en 

l’agrobiodiversitat i les varietats locals de llegums. Centres de 

Palma, Binissalem i Llucmajor 

 

 

Tallers als centres escolars de Palma sobre la introducció de 

varietats locals a l’hort escolar i tast de varietats locals, en el marc 

del programa Palma Educa, de l’Ajuntament de Palma 

 



Assistència a la XIII Diada d’Agricultura Ecològica de Porreres  

 

Assistència a la Fira del meló amb 

exposició de melons de varietats locals, 

Vilafranca 

 

Assistència a la V Fira del Mercat Social, Palma 

 

Assistència a la Fira de la Terra i taller de 

planter, Inca 

 

Assistència a la Fireta de Valldemossa 

 

Assistència a la Fira de la carabassa, taller 

d’extracció de llavors de carabasses i xerrada, Muro 

 

Assistència a la Fira tradicional i taller de planter, Llubí 

 

 

Assistència al Rata Market de Nadal, Palma 

 

Visita a la col·lecció de cirerers de varietats locals de Can 

Monserrat (Estellencs) 

 



 

Jornades de Reflexió de la Red de Semillas, Madrid  

 

 

Assistència a la XX Feria Estatal de la Biodiversidad 

Agrícola, Cuevas del Becerro (Màlaga)  

 

 

Participació al workshop “Soluciones a las problemáticas en 

el uso de semillas ecológicas”, organitzat per SEAE, a Madrid 

 

 

Viatges formatius: 

- LIVESEED Cross-Visit Itàlia. Del 5 al 8 de juny a Bologna, Florence i Pisa 

- CERERE European Diversity Cereal Festival. Del 26 al 28 de juny a Dinamarca 

- Erasmus + 2019-2021. Bones pràctiques per l’aprenentatge en llavors pageses. 

Del 4 al 9 de novembre, a Occitània, França 

- Visita a la Cooperativa de Les Refardes. 8 de setembre a Mura, Catalunya 

    

 



 

Servei d’actualització del banc de llavors de l’IRFAP, de la 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca . 

 

 

 

 

Beca d’Investigació Aplicada BIA 06/18 “Caracterització de 

la ceba blanca mallorquina i el pebre ros”, en col·laboració 

amb la Cooperativa Agrícola de Sant Joan. Ajuda de 

FOGAIBA. 

 

 

 

Prospecció d’aglans dolços a Mallorca, a través del conveni 

amb l’empresa Bell-agro S.A. 

 

 

 

Projecte Pilot “Innovació pel desenvolupament de nous 

processos de gestió i noves pràctiques de neteja de gra de 

varietats locals i ecològic”, realitzat amb la Cooperativa de 

Camp Mallorquí i Apaema. Ajuda de FOGAIBA. 

 

 

 

“Foment de la prospecció, multiplicació, conservació, ús i 

intercanvi dels recursos fitogenètics de Mallorca i la seva 

inscripció en el catàleg de varietats locals de les Illes 

Balears”. Ajuda de FOGAIBA. 

 



Tastos d’enciams i tomàtigues amb els multiplicadors de la 

xarxa de varietats locals 

 

 

 

Gràcies a l’ajuda del voluntariat, podem dur a terme feines com són l’estoc de la càmera 

de llavors i l’extracció de les llavors de les diferents varietats multiplicades. 

     

 

Podeu descarregar-vos el nou catàleg de llavors 2020 a la 

nostra web varietatslocals.org, on també trobareu la botiga 

en línia per comprar llavors de 

manera ràpida i fàcil! 
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Carrer d’en Veiet, 17. 07260 - Porreres 

General: info@varietatslocals.org 

Comandes: comandes@varietatslocals.org 

Cursos: cursos@varietatslocals.org 

Web: www.varietatslocals.org 

Telèfons: 693 066 858 / 722 782 536 

 

mailto:info@varietatslocals.org
mailto:comandes@varietatslocals.org
mailto:cursos@varietatslocals.org
http://www.varietatslocals.org/

