ACPPAM
(ASSOCIACIÓ CATALANA DE PRODUCTORS DE PLANTES
AROMÀTIQUES I MEDICINALS)
Pujada del Seminari, s/n, 25280 SOLSONA, Lleida, Catalunya
Tel.: +34-973- 481681, acppam@ctfc.es, www.acppam.tk

II Jornades de l’ACPPAM
CULTIU DE PLANTES
AROMÀTIQUES I
MEDICINALS

I Mostra de Maquinaria,
Matèria Primera i Fotografia

Cervera,
29 i 30 de Novembre del 2003

Amb el Suport de:
- Consell Comarcal de la Segarra (www.ccsegarra.com)
- Paeria de Cervera (http://cervera.ddl.net/)
(http://www.cerverapaeria.com)
- LAB-FERRER – Centre d’Assessoria Dr. Ferrer
SL(www.lab-ferrer.com)

INTRODUCCIÓ
El cultiu de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya està en un procés de
expansió, però encara no s’han aconseguit els nivells de producció que el mercat
espera, i en aquests moments hi ha mes demanda que oferta. La producció de
qualitat i ecològica és un dels forats mes clars que s’obren davant de les alternatives
de cultiu pels pagesos del camp Català. Es l’hora de fer un pensament i prendre una
decisió.
Per a produir amb qualitat es necessita formació i per a la comercialització es
preferible una unió. Aquestes son unes jornades per aconseguir aquests objectius
fonamentals.
OBJECTIU
En aquesta JORNADA es pretén exposar i mostrar:
· Accions de l’Administració
· Accions dels Sindicats Agrícoles
· Cap a on va el mercat de les PAM i quin és el marc legal
· Situació actual de producció de l’ACPPAM
· Activitats de la Investigació
· Com organitzar la comercialització
· Com construir un assecador
· La Maquinaria de l’ACPPAM disponible per al soci
· La matèria primera produïda
· Fotografies de PAM (si hi ha una bona participació, el proper any es farà el I
Concurs).
DIRIGIT A:
Aquesta jornada està dirigida als socis de l’acppam, pagesos i professionals de la
indústria de Plantes Aromàtiques i Medicinals, relacionats amb producció, fabricació,
control i garantia de qualitat.
DADES D’INTERÉS
Dates
29-30 de novembre de 2003
Horari
dissabte tot el dia i diumenge al matí
Lloc
Sala d’Actes del Edifici de les Monges Franceses.
Av. Pare Claret s/n (al costat de la Universitat)
Fotografies
Tema: qualsevol foto relacionada amb les PAM. Paper,15x20
aprox., títol de la foto i nom de l’autor. Màxim 2 per autor.
Matèria primera
En pots de plàstic que es puguin obrir. Etiquetats amb: nom
productor, nom planta, nº lot, data collita, lloc cultiu.

PROGRAMA
Dissabte 29 de novembre:
9,00-9,15 h: Penjada de fotografies de PAM i Exposició de producte.
9,20 h: Benvinguda als assistents.
9,30-10’50 h: TAULA RODONA: Conreus Alternatius. Ajuts i desenvolupament. El futur
del cultiu de PAM a Catalunya.
Þ Que pot fer la administració per a un pagès de PAM?. Angel Mozota.

Responsable d’Assessorament Rural i Innovació Tecnològica del DARP –
Lleida.
Þ Que en pensa i que pot fer un Sindicat agrícola per potenciar el cultiu de
PAM? Estructures agràries, formació, divulgació, etc. (Representant d’Unió de
Pagesos).
Þ Ajuts a iniciatives. Programa PRODER. (Representant del Consell Comarcal
de la Segarra)
Þ Suport a Actuacions. Pacte Territorial per a l’Ocupació de les terres de
Lleida.
Moderadora: Astrid van Ginkel
11,00-12,40: Taula Rodona: Cap a on va el mercat de les Plantes aromàtiques i
medicinals?
· Ferran Anglès: Bellsolà: fabricant de PAM medicinal, alimentaria i
cosmètica
· Raul Alcalay: Phytoterapia: fabricant d’extractes
· Fabricant d’olis essencials: a confirmar.
· Josep Allué Creus: Associació Espanyola Farmacèutics de la Indústria, vocal
de PAM AEFI Catalunya

· Francesc Ferrer i Alegre: president de l’ACPPAM
Moderadora: Astrid van Ginkel
12’45-13,45: Situació actual de la Investigació en PAM. Que poden fer els centres de
investigació pública per al pagès de PAM? Com fer la transferència de Tecnologia?
(Una visió personal de la investigació desenvolupada amb vistes a la transferència de
tecnològica cap al sector productiu).
Jesús Burillo Alquézar: Área de Aromáticas y Medicinales, Unidad de Recursos
Forestales, SIA-DGA, Zaragoza
Dinar
16-16,55 h: Resum de les activitats del 2003 de l’APSB del CTFC (investigació,
cursos, jornades, assistència a congressos: Tailandia i Suissa, evolució del
Mercatpam). Roser Cristobal: CTFC, APSB.
17-17,55 h: Com construir un assecador. Marc Arbós i Mayordomo. Enginyer tècnic
agrícola.
18-18,55 h: Resultats del qüestionari al soci. Inventari de l’acppam
Exemples de comercialització agrupada, cooperatives: València, Aragó, Corma, Coag
Segovia, etc, per compartir despeses de promoció, millorar l’acondicionament del
producte i la homogeneïtzació, millorant l’oferta per Q i Kg. Presentació del Pla de
Comercialització i estocatge comuns. Felix de Pedro. ACPPAM.
19 h: Omplir qüestionari: interessos de l’associat, suggeriments, necessitats, etc.
19,30h Visita guiada per Cervera: el carrer de les bruixes, la universitat, el museu, la
Biblioteca, Rebuda a l’Ajuntament. Sopar (podríem sopar tots a la Residència).
Diumenge 30 de novembre:

10-13 h: Mostra de Maquinaria adaptada per a l’ACPPAM (pot ser, al futur centre de
transformació de l’acppam), servei als socis. Fèlix de Pedro i Jaume Queralt. ACPPAM
Trobada a 2/4 de 10 al Bar Bargués (Gasolinera) de Cervera, Sortida cap a Lleida.

