Demostració d’assecadors
i maquinària de processat
de tarongina
Visita tècnica
LLUÇÀ I SAGÀS, dilluns 21 d’octubre de 2019

Presentació
En el marc de les activitats de
demostració
de
transferència
tecnològica, s’ha elaborat una base de
dades d’equipaments i maquinària per al
processat de plantes aromàtiques i
medicinals
(http://observatoriforestal.cat/maquinariapam), que es complementarà amb una
sèrie de visites tècniques per veure el
seu funcionament.
En aquesta primera jornada aprofitarem
la darrera collita de la tarongina (Melissa
officinalis) en dues explotacions, a
Osona i al Berguedà. Es veurà el
funcionament
de
l’assecador
de
biomassa de la casa Termoplin
(http://termoplin.rs) a Lluçà, i l’assecador
continu i maquinària per esfullar i tamisar
de
la
casa
Alvan
Blanch
(http://alvanblanchgroup.com) a Sagàs.
Comptarem amb la presència de tècnics
de les empreses fabricants per a
resoldre dubtes.
Aquesta jornada forma part de l’activitat
de demostració “Demostració d’innovació
en equipaments i maquinària per al
processat de plantes aromàtiques i
medicinals”, operació 01.02.01 del PDR
de Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Eva Moré i Palos, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC).
10.30 h Visita a l’explotació de tarongina a Lluçà. Demostració
d’assecador de cambra de biomassa
Sra. Glòria Roig i Nieto, Finca El Castell de Lluçà.
Sr. Aleksandar Jugovic , tècnic de TERMOPLIN.
13.00 h Pausa per dinar
16.00 h Visita a l’explotació de tarongina de Sagàs. Demostració
d’assecador continu de biomassa i de maquinària de processat
d’herba seca
Sr. Ramon Comellas, L’Armengol, SCP.
18.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Eva Moré i Palos, CTFC.

Lloc de realització
Lluçà (Osona): https://maps.app.goo.gl/kw7CJhHya13dL7cr9
Sagàs (Berguedà): https://goo.gl/maps/UGUadkatr7jzcL5V7

Inscripcions
Col·laboració
L’Armengol, SCP
Glòria Roig

La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de:
https://forms.gle/DFVRr481m8Ey7kf16
Data límit inscripció 17/10/2019.
Per un millor desenvolupament de la jornada, es limitarà l’assistència a 30
places, que s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
Es confirmarà abans del dia 18/10/2019.
El dinar és lliure.
Per a més informació: Eva Moré. Tel: 973 481 752 – A/e: eva.more@ctfc.cat

@ruralcat
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