
 

  

   

Dates de formació 

Del 14 de juny al 15 d’octubre 2021 

Inscripció 
A inicis de juny.  

Degut a que les places són limitades, es farà una 
selecció durant el maig 2021. 

Data límit de recepció de les sol·licituds 
25 de maig 2021 

Més informació i sol·licituds 
Ariège - CFPPA Ariège 

Comminges: 
silvia.garcia@educagri.fr 

Pyrénées Orientales - 
CFPPA Rivesaltes: 

Catalunya -  
CTFC - EAF- DARP   

acxifra.daam@gencat.cat 
Aragon – CITA 

jnavarroro@cita-aragon.es 

Sol·licitud de participació 

Formació FORUO 
El projecte Formació per promoure noves ocupacions en el 

sector forestal i rural (FoRuO) iniciarà el 14 de juny els cursos 
de formació dedicats a la producció i transformació de 

plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i als petits fruits (PF), 
prioritzant els agricultors i els emprenedors del sector. 

Aquests cursos tindran una part teòrica que s'impartirà de 
manera virtual. A la fi de la formació, s'organitzaran diverses 

activitats pràctiques voluntàries, consistents en visites 
tècniques, tallers i pràctiques curtes en empreses 

mailto:silvia.garcia@educagri.fr
mailto:acxifra.daam@gencat.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbzrkP7aj-Ty4f2X21dRQbpct4j2ByLZGIhV5yqKUVmFOaBQ/viewform


 

 
Curs de formació 

• Formació teòrica  en línia. 
• Formació pràctica (no obligatòria). 
• Visites tècniques organitzades al final de la formació (places 

limitades). 
• Serà possible realitzar pràctiques curtes a empreses. 

Organització de la formació 

• Aquesta formació s’ofereix en 11 mòduls educatius. Pots 
inscriure’t al curs sencer o als mòduls que més t’interessin. 

Dos itineraris disponibles 
Plantes aromàtiques i medicinals (PAM) Petits Fruits 
• M1 Descobrir un sistema de cultiu 

adequat i la seva comercialització 
• M2 Saber recol·lectar PAM al medi natural 
• M3 Cultivar les PAM 
• M4 Itinerari tècnic i econòmic de les PAM 
• M5. Descobrir els principis de la 

fitoteràpia, l’aromateràpia, la 
gemmoteràpia i els extractes. 

• M6 Saber assecar les PAM 
• M7 Saber destil·lar les PAM 
• M8 Saber transformar les PAM 

• M1 Producció de 
petits fruits 

• M2 Transformació 
i elaboració de 
petits fruits 

• M3 
Comercialització 
de petits fruits 

El projecte FoRuO està cofinançat al 65% pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-
Andorra (POCTEFA 2014-2020). L´objectiu del 
POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de 
la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut 
es concentra en el desenvolupament d´activitats 
econòmiques, socials i medioambientals 
transfrontereres a través d´estratègies conjuntes a 
favor del desenvolupament territorial sostenible del 
territori català. 


