V Diada ARÇ dels Fruits i Herbes Oblidades

L’elaboració de licors amb
fruits i herbes, una
oportunitat de negoci
Jornada tècnica
PRULLANS, divendres 27 de setembre de 2019
Presentació

Programa

En el marc del Pla d’Acció per a la
Biodiversitat del DARP que promou la
recuperació, l’ús i la divulgació de les
varietats locals per evitar la pèrdua del
patrimoni genètic i cultural, la Diada
ARÇ dels Fruits i Herbes Oblidades té
com a objectiu exposar les diferents
possibilitats de les plantes i fruits
silvestres de Catalunya i enguany
s’organitza a Prullans la cinquena
edició.

12.00 h Presentació de la jornada
Sra. Núria Fontanet Colell, coordinadora territorial Alt Pirineu i Aran
del DARP.
12.10 h Introducció a la destil·lació d’aiguardents: conceptes bàsics i
tipus d’aiguardents
12.45 h Cura i funcionament de l’alambí. Exercici pràctic
14.00 h Pausa - dinar
15.00 h Extracció de l’aiguardent, aspectes tècnics i de seguretat.
Exercici pràctic
18.00 h Pausa amb degustació de melmelades del bosc i infusions a
càrrec de Cerdanya EcoResort
18.30 h Elaboració de la beguda espirituosa final: rebaixar, macerar i
envellir

Organització

19.15 h Degustació d’aiguardents i licors d’herbes
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

20.00 h Cloenda de la jornada
Il·lma. Sra. Roser Bombardó Bagaria, presidenta del Consell
Comarcal de la Cerdanya.
20.30 h Sopar - col·loqui*
Sobre els usos culinaris de les plantes i fruits silvestres, a càrrec de
l’Associació Cuina Pirinenca.
* Les ponències aniran a càrrec del Sr. Ernest Morell, Sr. Pau Pujol i
Sr. Pau Torra, de La Sobirana Cooperativa.

Col·laboració

Lloc de realització
Edifici Sant Esteve
Camí d’Ardòvol, 2
25727 - PRULLANS

Inscripcions
Ajuntament
de Prullans

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Oficina Comarcal de Cerdanya:
Tel.: 972 88 45 50 - A/e: anna.carmona@gencat.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

*Cal confirmar l’assistència al sopar abans del 26 de setembre a:
fruitsoblidats@gmail.com. Preu sopar: 24 €
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