Fira Remeiart

Cultiu professional de plantes
aromàtiques i medicinals:
obtenció d’olis essencials
Jornada tècnica
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS,
divendres 14 de juny de 2019

Presentació
Els olis essencials es fan servir com a
matèria primera bàsica de molts sectors
industrials:
fitomedicaments,
aromateràpia, perfumeria, cosmètica,
decoració, alimentació, agricultura, etc.
Aquestes
substàncies
oloroses
provenen
de
moltes
plantes
aromàtiques que es poden produir en
zones de secà o amb aportacions
d’aigua
limitades.
Dedicar-se
professionalment a aquest tipus de
producció implica el maneig de grans
superfícies de terreny i la instal·lació de
destil·ladores, ja que el rendiment en oli
essencial és baix. Per contra, els preus i
la demanda de mercat és molt
interessant,
amb
una
indústria
consumidora d’aromes molt important a
Catalunya.
Aquesta jornada està dirigida a
emprenedors que estan valorant
dedicar-se a les plantes aromàtiques i a
agricultors que volen diversificar la seva
activitat. La jornada els permetrà tenir
les nocions bàsiques dels condicionants
necessaris per a produir olis essencials.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Imma Ferret i Raventós, alcaldessa de Santa Margarida i
els Monjos.
10.15 h Introducció a la producció d’aromàtiques i medicinals per a
l’obtenció d’olis essencials
Sra. Roser Cristóbal i Cabau, grup PAM, CTFC.
11.00 h Pausa
11.30 h Producció d’aromàtiques per a la venda d’olis essencials a
granel
Sr. Juan José de Lope Nuevo, Alcarria Flora, S.A.
12.20 h Producció de lavandí ecològic per a la venda al detall d’olis
essencials i productes cosmètics
Sr. Joan Cerdanya Cortina, Cal Margarit.
13.10 h Importància en el mercat dels olis essencials quimiotipats
Sra. Maite Castro Albizua, Pranarôm.
14.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure
a través de:
https://forms.gle/JKth8YznhTcLV1zA9
Més informació: Eva Moré
eva.more@ctfc.cat - Tel. 973 481 752

@ruralcat

Lloc de realització
Centre d’Interpretació Històric i Natural Molí del Foix
C/ Farigola, 2-8
08730 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Georeferenciació: https://goo.gl/maps/yDB1nfjSaWR2
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