PROGRAMA HERBES CAMPUS
Cultiu de plantes aromàtiques i medicinals:
obtenció d’olis essencials
Molí del Foix – Santa Margarida i els Monjos
www.remeiart.cat
14 i 15 de juny de 2019

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DIVENDRES 14 DE JUNY

DISSABTE 15 DE JUNY

PREU: GRATUÏT
INSCRIPCIONS A
HTTPS://FORMS.GLE/JKTH8YZNHTCLV1ZA9

PREU: 20 €
INSCRIPCIONS A REMEIART.CAT

9.30 h

Inscripcions i lliurament
de la documentació

8.30 h

10 h

Presentació de la jornada.
Il·lma. Sra. Imma Ferret i Raventós,

9h

»» Introducció als olis essencials
»» Teoria i pràctica
»» Teoria: introducció als olis essencials, tipus,
solubilitat,formes d’ús…

10.15 h Roser Cristóbal i Cabau
Grup PAM, CTFC

11 h

Pausa

»» Mètodes d’obtenció

10.30 h Cafè
11 h

11.30 h Juan José de Lope Nuevo
Alcarria Flora S.A.

»» Com destil·lar aquestes plantes i els seus trucs.
»» Usos i aplicacions de 10 olis essencials i dels
hidrolats: arbre del te, alfàbrega, xiprers,
citronella, ginebró, gerani, roses, llimona,
marduix, taronja, mirra, etc.

12.20 h Joan Cerdanya Cortina
Cal Margarit

Producció de lavanda ecològic per a la
venda al detall d’olis essencials i productes
cosmètics

Importància en el mercat dels olis essencials
quimiotipats

Part pràctica:
»» Muntatge d’un alambí i demostració d’una
destil·lació per arrossegament de vapor.
Destil·lació en directe de romaní fresc,
per aprendre a destil·lar a nivell casolà.

Producció d’aromàtiques per a la venda
d’olis essencials a granel

13.10 h Maite Castro Albizua
Pranârom

Joan Cano Carreras
Expert en aromateràpia i cosmètica natural

alcaldessa en funcions de Santa Margarida
i els Monjos

Introducció a la producció d’aromàtiques
i medicinals per a l’obtenció d’olis essencials

Acreditacions i lliurament
de documentació

»» Trucs diaris per tenir remeis casolans per
resoldre petits problemes quotidians
»» Elaboració d’un exfoliant i salt de bany

13 h

Temps lliure per dinar

14.30 h Òria Vertedor
Aromatòloga, remeiera i emprenedora
18 h

Part teòrica: càlcul de la dosi, posologia
i formulació, conservació, envasos, etiquetatge
i requisits legals
Part pràctica: usos i aplicacions de 10 olis
essencials de plantes del territori: romaní,
farigola, espígol, encens, menta, cedre de
l’Atles, llorer, angèlica, taronja i eucaliptus

Organització

Col·laboració

