Demostració de collita i
destil·lació d’aromàtiques a
petita escala
Jornada tècnica en línia
Dimarts 28 de juliol de 2020

Presentació

Programa

En el marc de les activitats de
demostració
de
transferència
tecnològica, s’ha elaborat una base de
dades d’equipaments i maquinària per
al processat de plantes aromàtiques i
medicinals, que es complementa amb
una sèrie de jornades per veure el seu
funcionament.

10.30 h Benvinguda
Sra. Eva Moré, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC).

Degut a la situació de la COVID-19, es
proposa fer la demostració en línia.
Durant el matí, Cal Margarit, productor
de lavanda a Montant de Tost (Alt
Urgell) ens mostrarà el funcionament
d’una recol·lectora de la casa Clier i el
procés de desti·lació amb una
destil·ladora mòbil de la casa
Lavergne,
tot
explicant-nos
les
característiques tècniques de la
maquinària i equipament, passant-nos
un vídeo on es podrà veure com es
cull i es destil·la la lavanda.

11.10 h Vídeo de la collita i destil·lació de lavanda
Sr. Joan Cerdanya, Cal Margarit.

Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Demostració
d’innovació
en
equipaments
i
maquinària per al processat de plantes
aromàtiques i medicinals”, operació
01.02.01 del PDR de Catalunya 20142020.

Organització

10.40 h Presentació de l’equipament per obtenir oli essencial de lavanda:
recol·lectora CLIER i destil·ladora mòbil LAVERGNE
Sr. Joan Cerdanya, Cal Margarit.

11.30 h Torn obert de preguntes
Sr. Joan Cerdanya, Cal Margarit.
Sra. Eva Moré, CTFC.
12.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessades/ts en seguir les
seves explicacions us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que us figura en la
part inferior d’aquest programa. Uns dies abans de la sessió ens posarem en
contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç des d’on podreu participar a
la jornada.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb el CTFC:
Sra. Eva Moré (A/e: eva.more@ctfc.cat )

Col·laboració
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