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Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector 

de les plantes aromàtiques i medicinals

Activitats promogudes des del CTFC per al desenvolupament, 

innovació i formació
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01  Grup de PAM - CTFC

Grup de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

Programa de Bioeconomia i Governança –

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya

Des de 1997, recerca, transferència de 

tecnologia, formació

Cultiu, recol·lecció silvestre, transformació, 

comercialització, mercat

DESENVOLUPAMENT RURAL, 

SOSTENIBILITAT

http://apsb.ctfc.cat

http://infopam.ctfc.cat

Roser Cristóbal
(MSc Agr) 

Eva Moré
(MSc Agr) 

http://apsb.ctfc.cat/
http://infopam.ctfc.cat/


02  Eines per desenvolupar el sector PAM

Metodologies i diagnosis sector

2016-2018 VALUEPAM – Valorización de las 

plantas aromático-medicinales: gestión

sostenible de la biodiversidad vegetal y 

desarrollo socioeconómico de las zonas rurales

del espacio SUDOE. http://www.valuepam.eu/

• Metodologia avaluació recurs silvestre

• Estudi cadena valor: genciana i té de roca

2016-2017 TRUMAP – Networking and

Dialogue on Black Truffles and Medicinal and

Aromatic Plants in Turkey and Spain. 

http://trumap.ctfc.cat

• Diagnosi sector PAM a Catalunya

• Directori empreses

http://www.valuepam.eu/
http://trumap.ctfc.cat/


Metodologies i formació

2015-2017 HERBARTIS – Adult training on 

handicraft production of medicinal and aromatic

plants. https://herbartis.wordpress.com/

• Directrius de metodologia de formació 

producció artesana de productes alimentaris 

a base de PAM

• Curs professional

2011-2013 PLANT WILD – Forest Plant Wild

Harvesting Learning in Europe. 

https://plantwild.wordpress.com/

• Recomanacions formació recol·lecció 

silvestre

• Informes sobre recol·lecció silvestre

02  Eines per desenvolupar el sector PAM

https://herbartis.wordpress.com/
https://plantwild.wordpress.com/


Estudis possibilitats econòmiques

2011-2012. RedFor – Red Forestal para el

desarrollo rural. http://selvicultor.net/redfor/

• Estudi possibilitats econòmiques recursos 

forestals a Espanya (PAM). 

http://selvicultor.net/redfor/wp-

content/uploads/Diagnosis_recursos-

forestales_CCAA-RedFor.pdf

2010. Com Sabor a Bosque. MAPA

• Estudi de producció, mercat i anàlisi

estratègic de productes forestals no fusters

a Catalunya (PAM i fruits silvestres). 

02  Eines per desenvolupar el sector PAM

http://selvicultor.net/redfor/
http://selvicultor.net/redfor/wp-content/uploads/Diagnosis_recursos-forestales_CCAA-RedFor.pdf


Webs 2.0
2009-2011 HERBAM - Memoria Mediterránea del Uso 

de les Hierbas. http://herbam.net/

(http://apsb.ctfc.cat/?p=231) 

• Recopilació virtual usos tradicionals

• Mercat virtual productes artesans de PAM

2002-2004 MERCATPAM – Dinamització social i 

millora tècnica de la llotja virtual de PAM. Projecte 

Ruralia Lleida Rural – EQUAL 

http://mercatpam.ctfc.cat/

• Mercat virtual matèries primeres de PAM

Observatori Forestal Català. 

http://www.observatoriforestal.cat

• Dades aprofitament silvestre i superfície cultiu PAM

• Cercador empreses (Productes no fustaners).

02  Eines per desenvolupar el sector PAM

http://herbam.net/
http://apsb.ctfc.cat/?p=231
http://mercatpam.ctfc.cat/
http://www.observatoriforestal.cat/


Publicacions tècniques

2008-2010. INTRADER - Innovación y 

Transferencia para el Desarrollo Rural:

• Guía de producción sostenible PAM

• Fitxes tècniques.

2006. EQUAL Dona/Home Rurals.

• Guia de producció PAM

2009. Cultivo de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentaries en Cataluña. 6 

años de campos de demostración.

• Dades rendiments de cultiu

Més publicacions: http://apsb.ctfc.cat/?cat=8

02  Eines per desenvolupar el sector PAM

http://apsb.ctfc.cat/?cat=8


Transferència producció PAM
- Assessorament tècnic a la producció 

agroforestal de plantes aromàtiques i 

medicinals

- Manteniment http://infopam.ctfc.cat

- Jornades tècniques PATT

- 2011-2017 Sistemes agroforestals a 

Catalunya

- 2011 Itinerari de producció de plantes 

aromàtiques i medicinals 

http://apsb.ctfc.cat/Itinerari_de_Produccio

- DVD producció de PAM 

- Dossier tècnic núm. 13

- Producció de planta aromàtica i medicinal 

http://pam.ctfc.es/

02  Eines per desenvolupar el sector PAM

http://infopam.ctfc.cat/
http://apsb.ctfc.cat/Itinerari_de_Produccio
http://pam.ctfc.es/


03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

QUI?

• Socis actius: Productors de PAM de 

Catalunya

• Socis col·laboradors: productors d’altres 

indrets i persones interessades.

PER QUÈ?

Punt de trobada des del qual poder conjugar i 

potenciar esforços per aconseguir el 

desenvolupament del sector PAM

2000-2010



03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

QUE?

• Promocionar activitats de formació i 

divulgació dedicades al cultiu i a la 

transformació de plantes aromàtiques i 

medicinals (PAM).

• Facilitar els intercanvis de coneixements i 

experiències entre els associats.

• Canalitzar i divulgar informació tècnica.

• Comunicar als associats informació sobre 

els preus i el mercat de PAM i sobre els 

ajuts a què es poden acollir els productors.

2000-2010



03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

QUE?

• Promocionar i defensar els interessos dels 

productors associats.

• Treballar conjuntament amb els centres de 

recerca.

• Establir contactes i col·laboracions amb 

altres associacions i entitats.

• Actuar com a interlocutor amb 

l'administració, la indústria transformadora i 

els agents de comercialització.

2000-2010



03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

QUE?

• Sensibilitzar a la indústria utilitzadora de 

PAM, als agents de comercialització i als 

mateixos productors sobre la necessitat de 

produir un producte d'alta qualitat i 

respectuós amb el medi ambient i la vida 

rural. 

• Promocionar especialment el cultiu 

ecològic de PAM.

• Organitzar la producció entre els productors 

associats.

2000-2010



03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals

COM?

• http://www.accpam.cat

• Butlletí ACPPAM – semestral

• Servei tècnic (a través del CTFC).

• Assemblees i reunions sectorials.

• Representació a fires sectorials.

• Organització de cursos, trobades, viatges.

• Parcel·les experimentals

• Estudis estratègics

• Utilització conjunta (maquinària, codi barres...)

Pla de Desenvolupament Rural (DARP)

2000-2010

http://www.accpam.cat/


03  Suport al sector: ACPPAM

Associació Catalana de Productors de Plantes 

Aromàtiques i Medicinals
• REACTIVACIÓ?

• NECESSITATS ACTUALS?

• REFORMAR OBJECTIUS?

• SOCIS?

• ACTIVITATS?

• FUNCIONAMENT INTERN?

• FINANAÇAMENT?

2018 -



Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Crta. de Sant Llorenç de Morunys, Km.2

25280 Solsona

Gràcies

Eva Moré – eva.more@ctfc.cat 

T +34 973481752

ctfc@ctfc.cat

www.ctfc.cat


