NOVES SIGNATURES
D'ACORDS DE CUSTÒDIA AGRÀRIA
A L'ALT EMPORDÀ

Fa uns mesos que a l'Alt Empordà s'està promovent una campanya de custòdia agrària
en el marc de del projecte “Cultivant sinergies” un pla pilot de desenvolupament
rural del GOB Menorca amb la col·laboració de IAEDEN, cofinançat pel Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER.
En els darrer mes s'han anat signant nous acords de custòdia agrària
IAEDEN, GOB Menorca i explotacions, en aquest cas es tracta de:

entre

- La finca de Baussitges està situada al municipi d'Espolla i part d'aquesta forma part
del Paratge Nacional d'Interès Natural de l'Albera. Aquesta finca manté diversos ramats de
vaca de l'Albera (raça autòctona). És una de les poques finques que tenen aquesta
raça a la comarca.
La finca ven carn dels vedells amb certificat ecològic, així com també oli propi.
- La finca de la Teulera està situada al municipi de Lladó, en un espai molt tranquil just
al costat del riu Manol. La Teulera es dedica a l'horta ecològica de la que fa cistelles
setmanals. Si voleu més informació podeu consultar:
http://lateulera.pagesosagroecologics.com/
- Vessana situada a Castelló d'Empúries és una horta ecològica que es troba just al
límit del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La Vessana distribueix els seus
productes a través de cistelles setmanals. Si voleu més informació podeu consultar:
http://vessana.pagesosagroecologics.com/
- Can Salva produeix llegums i horta ecològica majoritàriament a Torroella de
Fluvià. I també té un obrador on elabora llegums, cremes de verdures, així com
també confitures i sucs, tot a partir de productes ecològics certificats etiquetats sota
el nom de VITRA. La finca també produeix oli ecològic, procedent d'oliveres de les
quals són centenàries.
Els seus productes es distribueixen a cooperatives de consum i a diverses botigues i
també es poden trobar a l'agrobotiga Baix Fluvià de Torroella de Fluvià. A més, la finca
disposa d'una casa de turisme rural anomenada Can Salva a Torroella de Fluvià.
Per a més informació podeu consultar la web http://www.conservesvitra.com/
En definitiva, a través de la custòdia agrària es pretén impulsar la conservació de les
activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com
a verdaders modeladors del paisatge empordanès i refugi de la biodiversitat.
Per a fer el seguiment de les novetats http://agroterritori-iaeden.blogspot.com/
Enviem adjunt la fotografia de la signatura de l'acord amb cada una de les finques, on es
pot observar la presidenta de la IAEDEN signant l'acord amb els gestors.
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