Producció professional de
plantes aromàtiques i
medicinals:
obtenció d’herba seca
Jornada tècnica
MONELLS, divendres 4 d’octubre de 2019
Presentació
Les Plantes Aromàtiques i Medicinals
(PAM) s’utilitzen en sectors com
l’alimentari (infusions, condiments),
medicinal (herboristeria i fitomedicaments) o perfumer (decoracions),
habitualment en forma d’herba seca.
Cal fer una producció professional que
va del cultiu al processat per obtenir
una matèria primera de qualitat. El
territori català té diferents condicions
edafoclimàtiques que el fan molt apte
per al cultiu de les espècies
demandades, i una important indústria
utilitzadora i mercat consumidor, que
cada cop més valora el producte de
proximitat i de qualitat.
Aquesta jornada està dirigida a
emprenedors que han estat valorant
dedicar-se a les PAM i a agricultors
que volen diversificar-se. Aquesta
jornada els permetrà tenir les nocions
bàsiques
dels
condicionants
necessaris per a produir herba seca,
gràcies a l’aportació d’experts i
productors que debatran els reptes i
les oportunitats. La jornada es
complementarà amb una visita a un
productor de la zona.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Teresa Colell i Rulló, directora de l’Escola Agrària de l’Empordà
del DARP.
9.45 h Els condicionants per a produir herba seca: aspectes tècnics i
comercials
Sra. Eva Moré i Palos. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC).
11.00 h Pausa
11.30 h Taula rodona: reptes i oportunitats de la producció de plantes
aromàtiques i medicinals com herba seca
Modera: Sra. Eva Moré i Palos (CTFC).
Intervenen:
Sr. Pere Coll i Llorens, EMPORAROM - Parc de les Olors del Surolí
(Palamós).
Sr. Guillem Castañé i Brunsó, EMPORAROM - Parc de les Olors de
l’Escala-Empúries.
Sr. Jordi Fortuny i Giménez, EL DRAC VERD - Agrícola Fortuny
(Torruella de Fluvià).
Sr. Fèlix de Pedro i Arasa, Bernau Herbes (Cervera).
13.30 h Conclusions de la taula rodona
Sra. Eva Moré i Palos, CTFC.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Eva Moré i Palos, CTFC.
16.00 h Visita al Parc de les Olors del Surolí
Producció de marialluïsa, assecador i processat.
Camí Ral s/n - Plans de Torremirona
Palamós (Baix Empordà) mapa

Lloc de realització
Escola Agrària de Monells
Finca Camps i Armet s/n,
17121 MONELLS (Girona)
https://goo.gl/maps/4xwWNziDevrBK8op9

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament al següent enllaç del
CTFC: https://forms.gle/CLzTq7LV2cA3oC1y7
Cal confirmar també l’assistència a la visita de la tarda.

@ruralcat

El dinar és lliure.
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