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“TREBALLEM AMB VARIETATS TRADICIONALS  

DE L’HORTA DE LLEIDA” 
AGENDA 21 ESCOLAR curs 2013-2014 

 
 

Les varietats tradicionals locals 
 

Les varietats tradicionals locals  són varietats que han estat conreades pels agricultors 
durant segles, que s'han adaptat a les condicions de la seva àrea d'utilització tradicional i 
que han sobreviscut al pas del temps a base de traspassar el material de sembra de pares 
a fills. Malgrat això, en molts casos aquestes varietats s'han vist desplaçades per altres 
varietats comercials intensives. 
 

Les varietats locals presenten molts avantatges:  
• Més adaptades a les condicions de cultiu de Lleida. 
• Tenen usos i qualitats específics que diversifiquen la base alimentària. 
• Tenen diferent sabor, aroma i gust. 
• Són altament nutritives. 
• Contribueixen a mantenir els coneixements agrícoles tradicionals. 
• Augmenten la biodiversitat de l'agrosistema.  
• Afavoreixen el desenvolupament de l'economia local. 

 
A Lleida, les varietats locals són un recurs de gran valor ambiental i un element d'identitat 
del territori , de la cultura , la història  i la gastronomia  de l’Horta de Lleida.  
 
 
Les varietats de l’Horta de Lleida  
 

A Lleida, s’ha realitzat un estudi de recuperació de les varietats hortícoles locals. L’estudi 
ha estat realitzat per la Universitat de Lleida, per encàrrec de la Regidoria de Medi Ambient 
i Horta de l’Ajuntament de Lleida i la Fundació Lleida 21. 
 

L’estudi ha estat dirigit per la Dra. Astrid Ballesta i la Dra. Cristina 
Chocarro. S’ha comptat amb la participació 65 hortolans de Lleida, 
que han estat entrevistats sobre les pràctiques tradicionals i els 
cultius i les varietats.   
 
 
El treball realitzat durant el curs 2012-2013 
 
Durant el curs 2012-2013 es van realitzar les següents 
activitats: 

o Sessió de formació sobre les varietats tradicionals i 
específicament sobre el bròquil llucat. 

o Repartiment de planter de bròquil llucat entre els centres 
interessats i entre els centres participants en la 
Signatura de Compromís de l’Agenda 21 Escolar. 
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o Sessió de formació sobre les varietats tradicionals i específicament sobre la 
maduixa de Lleida. També es van compartir les experiències dels centres que 
havien plantat bròquil llucat.  

o Repartiment de planta de maduixa entre els centres interessats- 
 
Trobareu tots els documents de formació, propostes,...: 
http://sostenibilitat.paeria.cat/agenda-21/agenda-21-escolar-de-lleida/treballem-amb-
varietats-tradicionals-de-lhorta-de-lleida-1213 
 

 
 
 
La proposta per el curs 2013-2014 
 
Aquest curs continuem oferint-vos: 

o Planter de bròquil llucat (tardor) 
o Planta de maduixa de Lleida (primavera) 
o Sessió d’intercanvi d’experiències (a concretar, abril o maig). 

 
 
 
 
 


