
Com puc participar?

Per tal de poder portar a terme totes les acti-
vitats i preservar el nostre banc obrirem les 
portes a totes aquelles persones que vulguin:

·   Participar activament com a voluntaris en 
les diferents comissions integrades al banc de 
llavors.

·   Replantar llavors des de casa teva en col·la-
boració amb nosaltres.

·   Venir a intercanviar llavors.

·   Aportar noves llavors de varietat local.

·   Participar en les activitats lúdiques i cultu-
rals que proposem durant el llarg de l’any. Graners d’Osona

On som?

Portes obertes:

El primer dijous de cada mes a les 19 h. 
O concertant cita a través del correu 
electrònic.

El lloc físic és la El lloc físic és la Caseta del Pou, situada al peu 
del Parc de la Muntanyeta i al costat dels horts 
socials.

C/Jacint Verdaguer, s/n 
08510 Roda de Ter  (Barcelona)

Contacte

email: bancllavorsroda@gmail.com

bbancdellavorsderodadeter.wordpress.com

Facebook: Banc de Llavors de Roda de Ter

Disposem d’una parcel·la als horts socials de Roda de Ter, on sembrem 
algunes de les llavors.

Què és un banc de llavors?
El El banc de llavors de Roda de Ter és el primer 
banc de llavors d’Osona, una associació sense 
ànim de lucre format per voluntàries sensibilitza-
des en protegir la biodiversitat i les espècies 
locals, especialment aquelles conreades tradicio-
nalment fora dels circuits comercials a gran 
escala.

El banc és un espai on s’emmagatzemen les lla-
vors produïdes pels agricultors locals per tal de 
preservar-les i proporcionar-les a les persones 
interessades. 

Emmagatzemem les llavors per: protegir d’esde-
veniments catastròfics com desastres naturals, 
epidèmies de malalties, desaparició a causa 
d’espècies invasores, transgènics, espècies que 
han quedat en desús, etc. 

La preservació de les llavors és indispensable per 
atendre a la sobirania alimentària.

Com funciona el nostre banc: 
Intercanvi
El banc té la finalitat de posar les llavors a l’abast de 
tothom, donar i rebre informació i enriquir-se de 
noves incorporacions (detecció de llavors i espècies 
locals) a través de l’intercanvi.

LL’intercanvi consisteix a guardar i cedir llavors, amb el 
compromís de poder tornar una part de les llavors 
l’any següent o bé aportar-ne de noves.

Els nostres objectius són: la prospecció de 
llavors locals d’Osona, recuperar i preser-
var les llavors tradicionals, promoure 
l’agroecologia, fomentar la biodiversitat i 
reivindicar la sobirania alimentària.

Què és la sobirania alimentària?
""La Sobirania Alimentària és el dret de tots els pobles, 
comunitats i països de definir les seves pròpies políti-
ques agrícoles, alimentàries i agràries que sigui ecolò-
gica, social, econòmica i culturalment apropiades a les 
seves circumstàncies. Incloent el dret real a l’alimen-
tació i a la producció d’aliments. Tots els pobles tenen 
el dret a tenir aliments i recursos per a la producció 
d’aliments segurs, nutritius i culturalment apropiats, 
així com la capacitat de mantenir-se a sí mateixos i a 
les seves societats". Declaració política del Fòrum 
d’ONG/OSC per a la Sobirania Alimentària.

Què és l’agroecologia?
És una ciència, és l’estudi de la relació dels cultius 
agrícoles i el medi ambient, proposa una visió pel 
màxim benestar d’un agroecosistema, es qüestiona 
la productivitat, l’estabilitat, la sostenibilitat i l’equi-
tat. És l’aplicació de principis ecològics a la produc-
ció d’aliments, combustibles, fibres i productes far-
macèutics.

Què fem?
Prospecció i catalogació de llavors locals. Replan-
tem, cultivem, assequem i guardem llavors per tal 
de mantenir-les i les podem a l’abast de tothom.

Altres activitats:
Durant el llarg de l’any es porten a terme diversos 
esdeveniments que anem penjant al bloc: tasts, 
tallers pràctics, conferències amb altres associa-
cions i moviments afins i entitats sensibilitzades 
amb la temàtica.

 Durant el mes d’abril participem activament amb 
la Fira de la Llavor de Roda de Ter dins l’espai 
d’intercanvi.

Fem visites guiades al nostre banc.

Formem part de la Xarxa de Graners des d’on es 
proposen d’altres activitats.


