
Una proposta de l’associació

TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN SOSTRE VERD

Una proposta de l’associació

Dissabtes al matí, del 8 al 22 de novembre, a Manresa.
Inscripcions i informació a www.associaciolera.org

http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/20.php?id_pagina=20&id_agenda=2440


La proposta de les cobertes verdes sorgeix de la necessitat d’apropar la natura a les zones altament edificades. 
Són un recurs ens ofereix la possibilitat d’integrar el verd de les plantes amb el gris de les estructures dels 
habitatges i edificis, tant si són urbans com si es troben en medi rural. Aquests nous espais verds redueixen la 
pol·lució, afavoreixen la biodiversitat i tenen nombrosos avantatges lligats especialment a l’aïllament tèrmic i 
acústic de l’edifici. A més, aporten millores estètiques i d’harmonització de la duresa de les construccions amb 
plantes vives adaptades a les condicions, a vegades extremes, d’una coberta.
El curs vol donar a conèixer els principis bàsics de funcionament d’aquesta tipologia constructiva i posar-ho 
en pràctica a base de realitzar una petita coberta verda.

Programa:
1a sessió: 08.11.14
1. Cobertes verdes beneficis
2. Classificació cobertes verdes
3. Impermeabilització
 - Tipus de làmines
 - Làmines antiarrels addicionals
4. Cobertes extensives-ecològiques
 - Definició
 - Protecció de la làmina impermeable.
 - Tipus de drenatge 
 - Capa filtrant
 - Substrats
 - Vegetació
 - Reg
 - Manteniment
 - Exemples obres
5. Pendents 
 - Cobertes pendent 0
 - Cobertes 2% i fins a 10º (planes)
 - Cobertes de més de 10º (inclinades)
 - Cobertes inclinades 15-25º
 - Cobertes escarpades 25-35º
6. Tractament de perímetres
7. Tractament dels accessos a les cobertes, desaigües

8. Sistemes anticaigudes
9. Energia solar i cobertes verdes

2a sessió: 15.11.14
Visita a la coberta verda de Cal Cases (Santa Maria 
d’Oló )

3a sessió: 22.11.14
Taller pràctic de construcció d’una coberta verda 

S’intercalarà la part teòrica amb la part pràctica a la 
primera i darrera sessió.

Professora: Elisabet Contreras, enginyera tècnica agrícola 
especialista en cobertes verdes.

Durada i horari: 11 hores. De 9.30h a les 13.30h. del 
matí.
Lloc: finca de can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa) 
- Ctra. 1411-b, d’Abrera a Manresa, km. 23,6 
(Manresa). Enllaç a google maps.
Consulteu preus i condicions a la pàgina següent.

https://www.google.es/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.703782,1.835618,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65?hl=ca


L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

www.facebook.com/associaciolera
Tel. 93 878 70 35

CondiCions:

Inscripcions a www.associaciolera.org. Més informació al telèfon 93 878 70 35 o a neus@associaciolera.org

Pagament avançat1 abans del dia Pagament després del dia
Preu curs Preus 

especials 2 i 3
Preu socis/es Preu curs3 Preus 

especials 2
Preu socis/es

Opció A Opció A
Opció B4 Opció B4

1. Si fas el pagament cinc dies abans de l’inici del curs, pagaràs un 5% menys. 2. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, 
alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu). 3. Si 
portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de descompte. 4. Pots pagar fins a un 30% 
del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.
wordpress.com/) i tenir hores disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

Forma de pagament: ingrés al núm. de compte de BBVA 0182-4143-24-0200018216
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre com a reserva per a inscripcions posteriors, 
o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la persona inscrita. / Si és la persona inscrita la que no pot assistir a 
l’activitat per alguna causa, només es retornaran els diners avançats si s’avisa abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses 
de gestió. / Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi hagin de constar i avisar 
abans que s’acabi el curs. / Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots 
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 
però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els ingressos 
per inscripcions permeten dignificar i sostenir la feina 
del professorat i la de l’àrea de formació de l’entitat 
organitzadora.

També són projectes de l’associació L’Era:

A través dels nostres descomptes intentem facilitar l’accés 
a la formació a aquelles persones que tenen dificultats 
econòmiques. També són una deferència als socis/es de 
L’Era que, amb la seva quota, sostenen el nostre projecte 
de difusió i promoció de l’agroecologia i les energies 
renovables.

66,00 € 62,50 € 59,50 € 69,50 € 66,00 € 62,50 €
46,50 € + 2 h. Ecoxarxa 48,50€+ 2,20h. Ecoxarxa
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