II Jornades d’aprofitament i
cultiu de plantes aromàtiques
i medicinals dels Pirineus
Jornada tècnica
ARAÓS (ALINS), 21 i 22 d’octubre de 2017

Presentació

Programa

Aquestes segones jornades que
realitzarem a Araós pretenen fer una
mirada al cultiu silvestre de les plantes
aromàtiques i medicinals (PAM) del
Pirineu Català en el passat i en
l’actualitat. Es debatrà sobre l’opció de
reproducció en cultiu intensiu i la seva
transformació en producte final.

Dissabte 21 d’octubre

La finalitat principal d’aquestes
jornades és aportar a través de les
experiències dels professionals la
informació i motivació per obrir noves
vies en el camp de l’aprofitament i
cultiu d’espècies silvestres.

10.15 h Una experiència de generacions en recol·lecció de plantes
silvestres d’alta muntanya
Sra. Pilar Gavarra, Especialista autodidacta en recol·lecció de plantes
silvestres.

170899 / 4,50

10.00 h Presentació de les jornades
Sr. Josep Poch, President de l’EMD d’Araós.
Sr. Marc Garriga, Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Sra. Marian Rius, Gerent del Consorci Leader Pirineu Occidental.
Sr. Pedro Zurita, President de l’Associació Centre de Conservació de
Plantes Aromàtiques i Medicinals de l’Alt Pirineu.

11.15 h Pausa – Tast d’infusions i melmelades artesanals
11.45 h Extractes de plantes com a matèries primeres cosmètiques:
marc regulador
Sra. Núria Gavaldà, Essències de Tuixent.

Organització

13.15 h Presentació de l’Associació Centre de Conservació de Plantes
Aromàtiques i Medicinals de l’Alt Pirineu
Sr. Pedro Zurita, President de l’Associació.
14.00 h Dinar
16.00 h Cultiu de plantes medicinals d’alta muntanya
Sra. Anna Sirvent, TaüllOrgànics.

EMD d’Araós

Col·laboració

17.00 h Des de la recol·lecció sostenible sobre la vegetació espontània, a
la reproducció i cultiu d’algunes espècies
Sr. Juan Vicente Botella, Professor especialitzat en plantes
aromàtiques i medicinals.

Diumenge 22 d’octubre

179124 / 3,00

10.00 h Redescobriment de les plantes oblidades. Conreu de plantes que
ara són silvestres. Què hi ha ara al bosc? Recuperació de
varietats antigues
Sr. Esteve Padulles, Guia d’espais naturals.
13.00 h Cloenda de les jornades

Lloc de realització
Saló d’Araós, Plaça de l’Ajuntament
25573 - ARAÓS (ALINS)

@ruralcat
@parcscat

Inscripcions
Les jornades són gratuïtes, però cal inscriure’s prèviament a través de:
Tel. 699 002 957 - A/e: info@ccpam.cat
Nota: places limitades, les inscripcions s’atendran per ordre d’inscripció

