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Comunicat de presă
Masă rotundă și atelier de grădinărit pe tema permaculturii la USAMV Iași
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, prin
Centrul de reușită universitară, a găzduit sâmbătă, 6 mai 2017, două dintre activitățile Colocviului
internațional «Nouveaux paradigmes du bien-être: santé, environnement, média» („Noi paradigme ale vieții
sănătoase: sănătate, natură, media”), o dezbatere pe tema permaculturii și un atelier de grădinărit urban.
Evenimentul este pentru prima dată organizat de Centrele de reușită universitară din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și Universității
de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în colaborare cu Institutul
Francez, Lectoratul Francez al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și alți parteneri locali și internaționali.
„Acest colocviu internațional este în premieră organizat între cele trei universități și ceilalți
parteneri cu teme în limba franceză și este foarte important că timp de două zile, studenții de la toate
formele de învățământ universitar au reușit să se întâlnească și să facă schimb de experiență. Este
esențial pentru dezvoltarea studenților o astfel de activitate, fiind un eveniment care ar fi de dorit să se
transforme în tradiție la Iași și să treacă dincolo de granițele Iașului, dincolo de această colaborare între
Iași și Franța, astfel încât pe viitor să se asocieze și alte universități din alte orașe ale României și din
alte țări francofone”, a precizat Roxana Țurcanu, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
În cadrul colocviului a fost organizată o masă rotundă, la care au participat peste 30 de
specialiști și studenți, ce a avut ca scop schimbul de experiențe și de bune practici, în vederea dezvoltării
conceptului de permacultură în zona județului Iași, prin implicarea în parteneriat a mediului universitar și
a celui profesional. Concept apărut în România în urmă cu 15 ani și este într-o continuă dezvoltare în
domeniul agricol.
„Permacultura vine cu o propunere interesantă, aceea de a ne cultiva propria hrană, propriul
trup și propria minte în așa fel încât să fim în armonie cu natura. Acest termen relativ nou, reprezintă
agricultura sau cultura permanentă, pe termen lung, de zeci sau sute de ani în care efectiv lucrăm
împreună cu natura pentru a ne crește hrana. Imităm natura, ecosistemele naturale pentru a crea sisteme
de cultură a plantelor care sunt sustenabile, care sunt făcute să crească fertilitatea solului și a plantelor
și să rezulte produse - legume și fructe care sunt foarte sănătoase”, a spus Radu Crăciun, Asociația
Română de Permacultură.
Colocviul a presupus îmbinarea temelor de discuție teoretice cu cele practice, motiv pentru care
după masa rotundă, în grădina Muzeului Sadoveanu s-a desfășurat un atelier de grădinărit urban prin care
studenții au descoperit conceptul de permacultură, aplicabilitatea design-ului de permacultură în diferite
domenii de activitate și au pus în practică tehnici de permacultură.
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„Am venit cu numeroase răsaduri diverse și cu semințe (fenicul, varză sălbatică, roșii sălbatice,
plante aromatice, tutun) prin care am înființat o grădină ecologică. Scopul acestui atelier este de a arăta
oamenilor cum poți să faci prin metode de permacultură, cum să produci mâncare în spații
neconvenționale și fără foarte multă muncă, prin puțină implicare din partea comunității, până la urmă
asta se dorește să existe mai multe grădini în orașe”, a mai adăugat Codrin Onofraș, Food Forest.
Colocviul se va încheia cu o expoziție de fotografie „Să avem grijă de ființe și de Terra” realizată de către
studenții universităților din Iași.
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