Experiències productives
de plantes aromàtiques i
medicinals
Visita tècnica
OSCA, NAVARRA, SÒRIA, GUADALAJARA,
16,17 i 18 de juliol de 2019
Presentació
El cultiu de planta aromàtica i
medicinal pot adaptar-se a diferents
models productius tant pel que fa al
producte comercial final obtingut
(planta seca, olis essencials, planta
fresca o extractes) com als models de
comercialització d’aquest producte
(des de grans volums a granel, fins a
petits volums de producte comercial
elaborat i al detall).
Cada projecte té la seva orientació,
dimensió i objectius i amb aquest
viatge el que volem mostrar són
diferents iniciatives, més o menys
madures, que han tirat endavant i que
són exemple del gran ventall de
possibilitats de la producció de PAM a
casa nostra.
Viatge tècnic orientat a pagesos i
tècnics on es visitaran diferents
projectes de producció de plantes
aromàtiques i medicinals tant per a
l’obtenció de planta seca com d’olis
essencials i diferents models de
comercialització, des del producte
comercial final fins a la venda a
granel.
Es podrà veure diferent
maquinària de cultiu i instal·lacions
d’assecatge i de destil·lació amb
diferent tecnologia.

Organització

Programa
Dimarts 16 de juliol
7.30 h Sortida de Lleida direcció Ayerbe
10.00 h Inauguració de la Jornada
10.15 h Visita: Aromas del Gállego
Ayerbe, Osca.
16.15 h Visita: Josenea
Lumbier, Navarra.
20.00 h Arribada a Tudela. Sopar i allotjament
Dimecres 17 de juliol
8.00 h Sortida de Tudela direcció Corella
8.30 h Visita a una explotació de cultiu i recol·lecció de regalèssia
Corella, Navarra.
12.00 h Visita: Las Abadías. Cultivos Naturales de trufas y lavanda
San Felices, Sòria.
17.30 h Visita: Alcarria Flora
Cogollor, Guadalajara.
20.00 h Arribada a Sigüenza. Sopar i allotjament
Dijous 18 de juliol
8.00 h Sortida de Sigüenza direcció Brihuega
8.45 h Visita: Alcarria Flora (continuació)
Cogollor, Guadalajara.
11.45 h Visita: Destileria Jardín de La Alcarria
Brihuega, Guadalajara.
17.00 h Sortida Brihuega-Zaragoza-Lleida
19.30 h Arribada a Zaragoza
22.00 h Arribada a Lleida

Lloc de realització
Diverses províncies OSCA, NAVARRA, SÒRIA i GUADALAJARA.

Col·laboració

Aromas del Gállego

Inscripcions
Les inscripcions es faran fins el 10 de juny a través de l’enllaç:
https://forms.gle/V4DJD86hxmXsJXFY8 tot exposant la motivació per a fer el
viatge.
El 13 i 14 de juny es comunicarà a les persones inscrites la informació sobre
els diferents allotjaments i seran elles mateixes qui faran les seves reserves.
L’allotjament i els sopars aniran a càrrec dels participants al viatge.
Per a més informació podeu trucar a la Sra. Roser Cristóbal o la
Sra. Eva Moré (Tel.: 973 481 752).
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