
 



 

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 160 socis i sòcies, vols formar 

part i ajudar a l’entitat? Al nostre 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 “Varietats locals de garroves”. 8 de febrer.   

 

 

Curs “Com cultivar plantes silvestres comestibles i 

ornamentals?”. 20 i 21 de febrer a Porreres.  

 

 

Curs “Empelt de corona d’alzina d’aglà dolç”. 29 de febrer a Llubí 

 

 

Curs “Tarongers de varietats locals”. 8 de maig en línia. 

 

 

Curs “El coneixement tradicional lligat a l’agrobiodiversitat: la 

clau de la seva conservació”.  

21 de maig en línia. 

 

 

Curs “Normativa entorn de la gestió de la biodiversitat cultivada”. 

4 de juny en línia. 

 

 

Curs “Aproximacions per a noves varietats locals de 

lleguminoses. Un nou paradigma”. 18 de juny en línia. 

 



 

Curs “Tècniques de multiplicació, neteja i conservació de la 

llavor”. 17 i 18 de juliol a Porreres i Manacor. 

 

 

Curs “Llavor i planter de varietats locals ecològiques”. 4 i 5 de 

setembre a Porreres i Manacor.  

 

 

Curs “La figuera. El seu cultiu i les varietats locals”. 12 de 

setembre a Llucmajor. 

 

 

Curs “Empelt de garrover de varietats locals” 19 de setembre a 

Randa, Algaida. 

 

 

Curs “Empelt de vinya de varietats locals”. 26 de setembre a 

Randa, Algaida. 

 

 

Curs “Tècniques de multiplicació, neteja i conservació de la 

llavor”. 20 i 21 de novembre a Porreres i Manacor. 

 

 

Curs “Plantació de fruiters de varietats locals de la Serra de 

Tramuntana”. 5 i 12 de desembre a Estellencs. 



 

“Jornades d’extracció de llavors d’hortalissa de varietats locals”. 

3 i 4 d’agost a Manacor. 

 

 

Jornada d’educació ambiental “Experiències d’horts escolars i 

varietats locals”. 17 d’octubre en línia, dins la Setmana de la 

Biodiversitat Cultivada. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



Presentació del catàleg de llavors 2020 i del web de l’Associació 

de Varietats Locals. 13 de gener a Palma. 

 

 

Conferència sobre la tasca de l’Associació de Varietats Locals. 

28 de febrer a Lloret de Vistalegre. 

 

 

Xerrada sobre la inclusió de l’albercoc de Porreres com a 

aliment tradicional. 13 de juny a Porreres. 

 

 

 Xerrada “L’experiència de l’Associació de Varietats Locals, 

Mallorca” dins converses per un post COVID19: l’alimentació 

sostenible com a garantia de futur. 15 de juny, en línia. 

 

 

 Visita a la finca cerealista des Rafal Genàs, de producció de 

blat xeixa. 3 de juliol a Ses Salines. 

 

 

 Presentació i firma del conveni de varietats locals amb 

Agromart. 6 d’agost a Porreres. 



 

 Projeccions i debat dels vídeos “Les varietats locals i la 

gastronomia tradicional per a una alimentació sostenible: 

l’albercoc de Porreres i blats antics de Mallorca”. 4, 7 i 11 de 

desembre a Porreres, Llubí i Palma. 

 

 

 Presentació de la ludoteca de varietats locals i firma del 

conveni de col·laboració amb l’IES Binissalem. 11 de desembre 

a Binissalem. 

 

 

Assistència al Rata Market de Nadal. 12 i 13 de desembre a 

Palma. 

 

 

 

 

 



 

Participació a la jornada l’intercanvi d’experiències entre 

grups operatius d’agricultura ecològica. 25 de febrer a 

Madrid 

 

Participació a la XXI Feria Estatal de la Biodiversidad 

Agrícola. 12 a 18 d’octubre, edició virtual. 

 

 

 

 

 

 



Edició del primer calendari de varietats locals, per a l’any 

2021. S’inclou informació de sembra i consum, bibliogràfica 

i culinària de 12 varietats locals, i cadascuna es relaciona 

amb una recepta inclosa al web de l’AVL. 

 

 

Realització de la Ludoteca de varietats locals, que inclou un 

joc de memòria, 3 en retxa, qui és qui i dòmino. Ajuda de la 

Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

 

 

Realització dels Reculls de llavors per als horts escolars, 

material educatiu amb fitxes explicatives de varietats locals i 

processos de planter i extracció de llavors. Ajuda de la 

Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

 

 

Col·laboració amb CERAI en la realització dels vídeos “Les 

varietats locals i la gastronomia tradicional per a una 

alimentació sostenible: l’albercoc de Porreres i blats antics 

de Mallorca”. Ajuda de la Conselleria de Medi Ambient i 

Territori. 

 

 



 

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. 

 

 

Beca d’Investigació Aplicada BIA 14/20 “Prospecció i 

caracterització d’alzines d’aglà dolç”. Ajuda de FOGAIBA. 
 

 

 

 

Estudi d’inclusió de l’albercoc de Porreres com a aliment 

tradicional dins del catàleg d’aliments tradicionals de les 

Illes Balears de l’IQUA. 

 

 

 

Estudi d’inclusió de l’arròs bombeta com a aliment 

tradicional dins del catàleg d’aliments tradicionals de les Illes 

Balears de l’IQUA. 

 

 

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. 

 

 

Oposició a la sol·licitud de registre de la marca Canoneta 

davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea 

(EUIPO), per ser la denominació varietal de la taronja 

canoneta. 

 

 

Col·laboració en el Treball Final de Màster “Estudi per a la 

creació d’una marca de qualitat per a les varietats locals de 

les Illes Balears”. Projecte d’investigació finançat pel 

FOGAIBA. 

 



 

 

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 2021 al nostre 

web varietatslocals.org, on també trobareu la botiga en 

línia per comprar llavors de 

manera ràpida i fàcil! 
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https://www.varietatslocals.org/


  

Carrer d’en Sala, 13. 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 
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