Associacionisme: clau en el
desenvolupament del sector
de les plantes aromàtiques i
medicinals
Jornada tècnica
SOLSONA, divendres 19 d’octubre de 2018
Presentació
El sector de la producció de plantes
aromàtiques i medicinals sempre s'ha
caracteritzat per estar composat per
petites empreses molt disperses en el
territori. La formació de grups de
productors, associacions, cooperatives
i grups de treball han estat iniciatives
que intenten agrupar esforços per
aconseguir
interlocució
amb
l'administració, compartir informació i/o
comercialitzar en comú. En aquesta
jornada diferents entitats presentaran
el seus objectius i línies de treball, i en
finalitzar es realitzarà un col·loqui per
a debatre les necessitats del sector i
les eines més adients per a abordarles.
La jornada està adreçada tant a
productors
en
actiu
com
a
emprenedors
que
recol·lecten,
cultiven, elaboren i comercialitzen
productes a base d'herbes.

Programa
9.30 h

Recepció i benvinguda

10.00 h Economia: organització de la producció, transformació i venda
de plantes
Sr. Joan Cartanyà, Associació de Productors de Safrà de la
Catalunya Interior
Sra. Pilar Comes, ECOPAM-Xarxa de Parcs de les Olors
Debat sobre les necessitats de l’activitat econòmica
10.50 h Conservació: protecció i valorització de les plantes autòctones
Sr. Lluís Borrell, Associació Jardí Botànic de Plantes Medicinals de
Gombrèn
Sra. Gemma Navas, Associació Centre de Conservació de Plantes
Aromàtiques i Medicinals de l’Alt Pirineu
Debat sobre les necessitats de la conservació
11.40 h Pausa
12.00 h Etnobotànica: recuperació del coneixement de l'ús tradicional.
Sr. Joan Vallès, Grup de Recerca en Etnobotànica dels Països
Catalans (EtnoBioFIC)
Sr. Francesc Caralt, Associació FloraCatalana
Debat sobre les necessitats de l’etnobotànica

Organització

Col·laboració

12:50 h Consum: promoció de la utilització de les plantes
Sr. Marc Talavera, Col·lectiu Eixarcolant
Sra. Astrid van Ginkel, El Trill – Associació cultural del terme
d’Argençola
Sr. Jordi Pedrós, Associació Dolça Revolució de les Plantes
Medicinals
Debat sobre les necessitats de la promoció del consum
14.00 h Dinar
15:30 h Eines i estratègies per a fer front a les necessitats del sector
Sra. Eva Moré, CTFC. Activitats promogudes des del CTFC per al
desenvolupament, innovació i formació (ACPPAM i altres eines).
Debat sobre possibles eines i estratègies a implementar.
17:00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km 2 – 25280 Solsona
https://goo.gl/maps/nWuYRjmiQLR2

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta (dinar a compte propi, hi ha el restaurant de Can
Mascaró o bé taules de pícnic al costat del CTFC), es pot inscriure a través
de: https://goo.gl/forms/urPbkhfpE99csThu2
Contacte Eva Moré (Tel.: 973481752 - A/e: eva.more@ctfc.cat )
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