
   
   Economies de muntanya: 

producció de plantes 
aromàtiques i medicinals, bolets, 
tòfones i altres bioproductes 

Jornada tècnica 
Bellestar, dijous 30 de març de 2023 

Presentació 

El projecte BIOMARKETS vol impulsar la 
bioeconomia en zones de muntanya a partir dels 
recursos naturals (com ara plantes, fongs, fruits, 
resines i altres bioproductes) per tal de generar 
noves produccions de valor afegit, tant per elaborar 
productes artesans com per proveir matèria primera 
industrial. 

Es presentaran els objectius i recursos generats pel 
projecte i les diferents opcions productives a la 
comarca de l’Alt Urgell i Cerdanya amb plantes 
aromàtiques i medicinals, bolets i tòfones, tant en 
aprofitament silvestre com en cultiu. 

La jornada s’adreça a propietaris agrícoles i/o 
forestals, emprenedors, transformadors i 
elaboradors de l’àmbit alimentari, cosmètic, etc., a 
qui donarem la paraula durant la dinàmica 
participativa, per identificar necessitats, oportunitats 
i dificultats per a que aquesta nova economia 
esdevingui realitat. 

Aquesta jornada tindrà lloc també a l’Alta Ribagorça, 
la Noguera i els Pallars Jussà i Sobirà. 
 

Lloc de realització 

Escola Agrària del Pirineu 
Finca les Colomines, s/n 
25712 Bellestar (Montferrer i Castellbó) 
 

Inscripcions 

A través de l’enllaç: Inscripcions 

Per a més informació: 
Oficina Comarcal del Solsonès 
Sra. Mònica Gaza 
Tel.: 973 482 003 
A/e: pectbiomarkets@elsolsones.cat 
Data límit inscripció: 27 de març 

 

Organització 

 

    
 

239058 / 3,50 

 

Col·laboració 

 
 

Programa 

  9.00 h Presentació del projecte PECT BIOMARKETS 
Sra. Mònica Gaza. Consell Comarcal del Solsonès.  

  9.30 h Opcions productives amb plantes aromàtiques i 
medicinals a l’Alt Urgell i Cerdanya 
• Aprofitament silvestre 

Sra. Eva Moré. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC). 

• Cultiu 
Sra. Roser Cristòbal. CTFC. 

10.30 h Pausa 

11.00 h Opcions productives amb aprofitament de bolets i 
tòfones a l’Alt Urgell i Cerdanya 
Sr. Juan Martínez de Aragón. CTFC. 

12.00 h Dinàmica participativa: identificació de necessitats i 
oportunitats a la zona  
Sra. Núria Alamon i Sra. Carla Bellera. Raiels, SCCL. 

13.30 h Pausa 

16.00 h Assessoraments personalitzats en producció de 
plantes aromàtiques i medicinals. Atenció segons 
ordre d’inscripció 

18.00 h Cloenda de la jornada 

 
              
 
 
 

Departament de la 
Presidència 

https://secure-web.cisco.com/1O4lz7AqJCcz06rDY0VpbQvNYXay3M9EI5lNF8fF94X4Zdy6LVhBfCf34YVfdlGQ4kQVz6u3Vws0OQbLspaXBDGhBJFLo_ptOwjCYZO0XMLxXn6N6DfqOekZ08HCoCu58MKACphDDC4RHewVJ6CVWu3pFqFG4s2la15tYknJRfjbr_vfTSq-vgZxpud_skZuuCQ0ytBS8T4OXlnXKRN-coXpmFhi-xjk6RLWQ_SgjGLE6IPZRKUJAqrKTa650wUhGicVVgFz1MtoJSr-WOP747OUT80lLjiUDoZce3PJy6oZtStA2qskoiMXrnKYvaO51CWcd9t1ZCBWxOsFyrEU9XvwzT-aEAI8kXE9CekK08gSrAkE0vknobe5GeErBuA_og0nFkC_yznfxhOhp9PuNbhFwG_hy9djBllNE02WQ8TBdgeiAJvjxrFk5VYf35GmWRc6o6LcrD32o6ICkMJcz39-nrRoBY5RjR2cPsc7KK2nk2sQEAiYsUDBA0hkZI4DS/https%3A%2F%2Fwww.biomarkets.cat%2F
https://forms.gle/4rcHnpM75Ct9wxSB7
mailto:pectbiomarkets@elsolsones.cat

