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Tecnics en plantes aromittiques
defensen la necessitat de revalorar-les
..,..una jornada al Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Solsona acull �xperts del sud d'Europa

ANNA PUJOL SOLSONA

• «Aquí es podría reprendre l'ac
tivitat de- cultiu i recol,lecta de
piantes aroma.tiques i medicinals
de manera ordenada. Hi ha mplts
recursos que s'haurien d'aprofi. tar», assenyalavaRoserCristóbal,
del grup de Plantes Aroma.tiques
i Medicinals delCentre deCiencia
i Tecnología Forestal de Catalu
nya, situat a Solsona.
La gestió sostenible de recursos
silvestres al Pirineu catala i fran-·
ces, així com la seva revaloralitza
ció, van ser els temes de la confe
rencia de Cristóbal durant la jor
nada celebrada ahir"alCentre i que
portava perrito «Estrategies de co
men;: de plantes aroma.tiques i
medicinals autoctones». Totes les
ponencies i activitats s'emmarca
ven en el projecte ValuePAM, de
valorització de plantes aromatico
medicinals a les zones rurals de
!'Europa sud-occidental, cofinan
c;atpel Fons Europeu de Desenvo
lupament Regional.
Hi ha haver una quarantena
d'assistents, entre productores,
eínpresaries, elaboradors finals,
consultors i investigadors. A niés,

lnauguració de la jornada per part d'Antoni Trasobares i Eva Moré

una iniciativa francesa i una altra
de portuguesa van ser protagonis
tes de dues ponencies, a través de
dos vídeos que explicaven les ex
periencies de l'Association Inter
professionnelle de' la Gentiana
Lutea (Franc;a) i delCentro de Ex
celéncia para a Valorizac;ao dos

Recursos Mediterránicos, situat a
Portugal. «La missió de l'associa
ció francesa apunta que hi ha al
guns recursos que no es poden to
car perque estan ep. perill d'extin
ció»; segons Roser Cristóbal. Pel
que fa a projecte portugues, s'en
carrega d'ordenar el cultiu «d'un

territori gran, per donar serveis
transversals al les petites produc
cions, com ara el d'assecatge»,
continuava Cristóbal en declara
cions a Regió7. Després de dinar,
els assistents van portar a terme
un taller de treball sobre la valo
rització deis recursos silvestres.
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L'espígol i -l'all rosa
són finalistes del
treball grupal
..-«L'espígol o lavanda pre
senta un ampli ventall de
possibilitats de mescla·per
acabar sent comercialitzada
de moltes formes dife- ..
rents», explicava el grup de
treball encarregat de deba
tre sobre aquesta planta
aromatica i medicinal en fi
nalitzar la jornada. Ami Al
meda, de Matamargó, ha co
men�at projectes de cultiu
d'espígol i de safra. A més,
Almeda es planteja la possi
bilitat de comen�ar un pro
jecte socioterapeutic relacionat amb les dues plantes.
L'altre grup present a la
sala es va encarregar de par
lar deis pros i els contres de
l'all rosa, «una píanta orna
mental preciosa, i medicinal
pel que fa a usos domestics i
comercials», segons van dir
les membres del grup. Una
de les necessitats que pre
s_enta és la falta de formació
i informació «bibliografica,
etnobotanica i farmacologi
ca», van concloure. A. PUJOL
50L50NA

«Si les petites produccions valen mirar El fruit que menja la guineu
a l'hivern, ple de vitamina e
a ñous mercats, s'han d'aSsociar»
ANNAPUJOL

El gerent de Fundanatur
ha explicat les experiencies
deis darrers anys portades
a terme a Andalusia

Emma Roca ha presentat
la seva empresa Gratacool,
que comercialitza la parpa
de la gavarr�ra o gratacu I

A, P. 50L50NA

A. P. SOLSONA

• El gerent de la Fundación An
danatura, Julio Campos, es des
plac;ar ahir, dimarts, des d'Anda
lusia fins a Solsona per explicar el
Pla estrategic comercial de plan
tes aroma.tiques andalús, desen
volupat conjuntament entre la
fundació i el Consell Mediam
biental de la Junta d'Andalusia.
A part de com organitzar la re
collida de plantes a la inuntanya
per tal que no es posi en perill la
regulació natural, Campos va ex
plicar la seva experiencia a l'hora
de portar les petites produccions
de plantes aroma.tiques i medici
nals andaluses al mercat interna
cional. «Hem vist com l'accés al
mercat esta capat per a les petites
empreses perla potencia per aca
parar que tenen les multinacio
nals. Tot i així, hem vist que és
summament important, per als
petits, formar consorcis», conti
nuava Campos.
El gerent de la fundació Anda
natura va explicar que una de les
solucions practiques per· fer més
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Julio campos al centre de Ciencia i Tecnologia Forestal a Solsona

facil la comercialització a Europa nencia cap a les experiencies en
va ser anar directament a botigues relació amb les plantes aroma.ti
especialitzades i un cop trencades ques al sector alimentari. «En
abans les barreres del llenguatge aquest punthem d'adaptar els saen l'etiquetatge del producte, ex . bors andalusos, que poden ser
plicar lahistoria de del'elaboració més forts, als dels territoris on vo
tradicional i pensar les millors for lem comercialitzar», conclogué.
mes d' empaquetar.
«Ens vam trobar que els consu DestiMació
midors europeus necessiten refe A part de formar consorcis entre
rencies o certificats conforme els les petites produccions de plantes
productes compleixen els estan aroma.tiques i medicinals, Julio
dards de qualitat. No n'hiha prou Campos vadir que, enelcas d'An
amb explicar-los l'elaboració tra dalusia, una de les demandes a
. dicional o d'on prové el producte, l'administració és la-compra de
per tant, una de les conclusions és més maquinaria per fer destil-la
que hem d'avanc;ar pel que fa a la cions, ja que els petits productors
certificació», afegia Campos no poden comprar-nei així els po
abans de reconduir la seva po- drien compartir.

• Una de les ponents de la jorna
da organitzada al Centre deCien
cia i Tecnología Forestal de Solso
na ha estat EnímaRoca, que, jun
tament. amb dos socis més, ha
creat !'empresa Gratacool a Bell
ver de Cerdanya. S'encarreguen
de la comercialització de la gavar
rera o gratacul, el fruit delroser sil
vestre o rosa canina. Els seus crea
dors l'anomenen «la vitamina C
de la muntanya».
Roca, que és bioquímica i �or
redora de muntanya, relata que la
idea de comercialitzar la polpa de
la gavarrera els va venir arran d' un
descobriment deis pagesos de la
Cerdanya, que es van fixar que la
guineu ingereix el fruit durant els
períodes hivemals.
La ·ponencia d'ahir va situar
!'empresa Gratacool dins del pa
raigua del projecte Clúster Sol
deis Pirineus, que va·ser oficial
ment constitui't al gener del 20181
pero sis anys abans ja havia co
menc;at a fer els primers passos.
Es tracta d'una iniciativa trans-

Emma Roca, durant la jornada

fronterera entre els Pirineus cata
lans i francesos, amb l'Alta i la Bai
xa Cerdanya, elCapcir i l'AltCon
flent. El projecte té, com a centre
de l'activitat, la creació i venda de
productes i serveis relacionats
amb la salut i el benestar.
La intervenció d'Eva Roca,
d'una durada de trenta minuts, va
precedir la de Marc Talavera, del
col, lectiu Eixarcolant. Talavera va
explicar el seu projecte de recupe
ració de plantes oblidades. Un
dels seus objectius és apropar de
nou aquelles plantes utilitzades
abans en la gastronomía, tomar
les a portar a les cuines per fer uns
plats de quilometre zero, «recupe�
rant valors deis nostres avis».

