Formació per a artesans
elaboradors amb plantes
aromàtiques:

projecte ERASMUS+ HERBARTIS
Seminari tècnic
BARCELONA, dimarts 27 de juny de 2017
Presentació
La zona Mediterrània està plena de petites
explotacions degut en gran part a causa del
seu relleu muntanyós. Molts emprenedors
veuen les plantes aromàtiques i medicinals
com una producció alternativa als cultius
tradicionals, o be com una nova forma
d’activitat econòmica en àmbits rurals. Però
quan se enfronten a la realitat veuen que
aquestes petites produccions no són
suficients per distribuir a l’engròs i
decideixen elaborar productes per vendre
directament al consumidor. Llavors han de
enfrontar-se amb diferents aspectes
(processat, seguretat i higiene, tràmits,
màrqueting…) que van més enllà de només
produir plantes.
El projecte ERASMUS+ HERBARTIS ha
desenvolupat una guia metodològica per
que es pugui realitzar una formació
professional de qualitat a persones adultes
havent
implementat
un
curs
pilot
transnacional (Espanya, França, Itàlia i
Portugal) de producció artesana de
productes alimentaris a base de plantes
aromàtiques.
En
el
seminari
es

presentaran els resultats obtinguts.

Organització

Programa
9.00 h Recepció de participants
9.30 h Benvinguda
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona.
10.00 h Presentació del Seminari i del projecte Erasmus+ HERBARTIS
Sra. Eva Moré, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya-CTFC.
10.30 h Pausa
11.00 h Marc formal per a la formació HERBARTIS: Qualificació de certificat de
professionalitat
Sra. Manuela Merino, Institut Català de Qualificacions Professionals,
Departament d’Educació.
11.30 h Projectes europeus d’aprenentatge a Espanya: Erasmus+ Good Herbs –
LifeCitrus Life+project i Leonardo Herbalmed.net
Sra. Ana Belén Morales, Agrofood Cluster Murcia.
Sr. José Luis Moreno, Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

12.30 h Dinar
14.00 h Curs pilot HERBARTIS: Producció artesanal de productes alimentaris a
base de plantes aromàtiques
Diseny del programa i materials. Sr. Olivier Bagarri, UESS y Sra. Clara
Lourenço, ADCMoura.
Resultats del curs pilot a Portugal. Sra. Clara Lourenço, ADCMoura.
Resultats del cus pilot a Francia. Sr. Olivier Bagarri, UESS.
Resultats del curs pilot a Espanya. Sra. Eva Moré, CTFC.
Resultats del curs pilot a Itàlia. Sra. Elena Cerutti, Terre dei Savoia.
16.30 h Pausa
17.00 h Presentació de la guia de metodologies de formació i recomanacions
polítiques per al reconeixement de la formació HERBARTIS
Sra. Barbara Ruffoni, CREA.
18.00 h Futur de curs HERBARTIS i possibilitats pels centres de formació
Sr. Eva Moré, CTFC.
18.30 h Cloenda del Seminari

Lloc de realització
Col·laboració

Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya
Av. Diagonal, 525 – 08029 BARCELONA

Inscripcions
El seminari és gratuït però cal inscriure’s prèviament a través de:
 CTFC (Tel.: 973481644 – A/e: serveis@ctfc.cat )
 RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
El present projecte ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta comunicació és
responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació
aquí difosa
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