V Fira de la camamilla i dels tractors antics

Màquines i flors com a
símbols del poble de Linyola
Jornada tècnica
LINYOLA, dissabte 19 de maig de 2018
Presentació
Des dels primers tractors arribats al
poble fins avui dia, Linyola i comarca
han esdevingut la zona amb més
concentració de maquinària agrícola
d’Europa.
Pot ser és per això que a Linyola neix
la primera associació de tractors
antics, que avui dia ja reuneix prop de
110 socis de tota la demarcació de
ponent.
La primera ponència d’aquestes
jornades hem cregut convenient
dedicar-la
a
la
restauració
i
conservació
d’aquest
tipus
de
maquinària.
Desprès la camamilla i les Plantes
Aromàtiques i Medicinals (PAM’s)
pendran el relleu de la jornada amb
dos enfocaments que ens mostraran
tot un ventall d’aplicacions i formes de
relacionar-nos-hi:
Aprofitar l’essència de les plantes
mitjançant els seus extractes i
aplicacions cosmètiques.
Conèixer projectes empresarials de
cultius de PAM’s compromesos amb la
Responsabilitat Social Corporativa i la
contractació de persones amb riscs
d’exclusió social.
Benvinguts a Linyola.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i entrega de documentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.15 h Restauració i conservació de tractors i maquinària antiga
Sr. Carlos Martinez, enginyer industrial.
11.00 h Emocions al paladar. Tast de nous productes alimentaris fets amb
PAM’s
Sra. Cristina Mir, nutricionista.
11.45 h Extractes: l’essencia de les plantes i aplicacions cosmétiques.
Sr. Ricard Armengol, gerent de PROVITAL GROUP. Barcelona.
12.30 h Projecte JOSENEA. Producció de PAM’s amb valor afegit
Sr. Jesus Cia, gerent de JOSENEA. Navarra.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Il·lm. Sr. Alex Mases, alcalde de Linyola.

Lloc de realització
Sala Pau Casals
Plaça Pau Casals, 1
25240 LINYOLA

Ajuntament de Linyola

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Oficina Comarcal del Pla
d’Urgell (Tel.: 973 601 051 - A/e: apurgell.daam@gencat.cat) o l’Ajuntament de
Linyola (Tel.: 973 575019 - A/e: ajuntament@linyola.ddl.net).
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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