Cultiu de plantes aromàtiques
i medicinals per a l’obtenció
d’olis essencials
Jornada tècnica
LA GRANADELLA, divendres 10 de maig de 2019
Presentació
El cultiu de planta aromàtica i
medicinal pot tenir com a objectiu
l’obtenció d’olis essencials. Aquests
olis
procedeixen
majoritàriament
d’unes determinades espècies i
abasteixen un mercat molt exigent pel
que fa a la composició i la qualitat
d’aquests.
Les condicions edafoclimàtiques de
molts indrets de Catalunya són
òptimes per a desenvolupar aquests
cultius i obtenir uns rendiments i unes
qualitats immillorables.
Per aquesta raó es fa necessari
d’apostar
i
valorar
l’oportunitat
d’introduir aquests nous cultius en
l’escenari agrícola de casa nostra.

Programa
9.30 h

Inscripcions i lliurament de la documentació

9.45 h

Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Carlos Gibert Bernaus, alcalde de La Granadella.
Sra. Roser Cristóbal Cabau, grup PAM, CTFC.

10.00 h Introducció a la producció de PAM orientades a l’obtenció d’olis
essencials
Sra. Roser Cristóbal Cabau, grup PAM, CTFC.
10.45 h Pausa
11.15 h El paper de la indústria consumidora d’olis essencials per
tutoritzar i consolidar la producció de PAM en el món agrícola
Sr. Joel Esteban, cap de mercats i aprovisionament, VENTÓS.
12.00 h L’experiència de la producció d’olis essencials a la comarca dels
Ports (Castelló). De la idea al projecte
Sr. Daniel Guardiola Peris, gerent d’Essències dels Ports.
12.45 h Situació de la producció de PAM a la comunitat autònoma
d’Aragó: on són i on volen arribar
Sra. Juliana Navarro Rocha, unitat de recursos forestals, CITA.
13.30 h Torn obert de preguntes
Moderadora: Sra. Eva Moré i Palos, grup PAM, CTFC.

Organització

14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Xavier Pelegrí Sarle, president de la comunitat de regants
Garrigues Sud.
Sra. Roser Cristóbal i Cabau, grup PAM, CTFC.

Lloc de realització
Sala de conferències del Centre Cívic “1 d’Octubre”
C/ Vall d'en Roher, 9;
25177 LA GRANADELLA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure abans del dimecres 8 de maig a
través de l’enllaç https://forms.gle/THejNtxsJuR2KtUX9
o contactant amb la Sra. Roser Cristóbal (Tel.: 973481752)
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de la Granadella

@ruralcat
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