
NOU SERVEI 

D’ASSESSORAMENT A 

PROJECTES AGROECOLÒGICS.



EL PERQUÈ DE LLUERNA

 Per assolir una de les aspiracions inicials de L’Era

 Per professionalitzar les consultes que ja de 

manera habitual arriben a L’Era

 Per donar resposta a una necessitat que es detecta 

al sector agroecològic

 Per crear una eina útil d’acompanyament tècnic a 

productors/es, aprofitant el potencial humà i 

professional que ja col·labora habitualment amb 

l’entitat i els seus diferents projectes.



COM NEIX

 A l’assemblea general de socis del 2012 es fa la primera proposta

 Al 2013 ens constituïm com a entitat d’assessorament agrari i es fa 

la formació pertinent per acreditar una persona tècnica de l’entitat 

que serà la responsable del projecte.

 Es demanen diverses subvencions i a finals del 2013 es confirma 

l’atorgament d’una procedent del Departament de Territori i 

Sostenibilitat per engegar el projecte. 

 També des DAAM-PDR ens acollim a l’ajut per finançar part del 

material de treball com entitat d’assessorament. 

 A mitjans del 2014 es comença a treballar per desenvolupar el 

servei i establir el marc de col·laboració entre els/les diferents 

experts/es.



LA VOCACIÓ DE

 Vol ser un projecte 

d'acompanyament tècnic 

que es sumi a la feina 

que ja estan fent les 

entitats d’assessorament, 

per poder fer un treball 

en xarxa, aprofitar les 

sinèrgies i permetre un 

efecte multiplicador.

 Vol ser una eina d'utilitat 

a la pagesia, al sector 

ecològic i també als 

tècnics que ja treballen 

al territori.



QUINS SECTORS COBREIX LLUERNA 

 Agricultura ecològica 

 Ramaderia ecològica

 Infraestructures rurals sostenibles:

 energies renovables 

 bioconstrucció (granges, masies, habitatges rurals...)

 Jardineria ecològica i adaptada al medi



QUINS SERVEIS OFEREIX

 Consultes puntuals sobre els diferents àmbits de treball.

 Projectes: conversió a l’agricultura ecològica, 

incorporació, d’instal·lacions agrícoles, ramaderes, 

energètiques, jardineria, de millora productiva, etc. 

 Acompanyament i tutoratge en incorporació a la 

Producció Agrària Ecològica,  persones procedents fora 

de l’àmbit agrícola.



A QUI DONA SERVEI

 Persones que fan activitat agrícola i/o ramadera 

professional o  que volen iniciar-s’hi.

 Persones fan una agricultura i/o ramaderia per 

l’autoconsum

 Persones o entitats que volen fer un projecte 

d’enjardinament, d’abastiment energètic o una 

bioconstrucció.  

 Entitats socials: horts socials, menjadors escolars,..

 Entitats privades i públiques.



COM VOL FUNCIONAR

Lluerna treballa 

en xarxa amb les 

entitats i 

experts/es que ja 

estan donant 

servei 

d’assessorament 

a la Producció 

Agrària Ecològica

lluerna

ADV 
eco

CONSULTORIES

GESTORIES 
AGRARIES 

ADMINISTRACIÓ

TÈCNICS 
ESPECIALISTES

Escola 
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MANRESA



QUINS SÓN ELS NOSTRES 

TÈCNICS COL·LABORADORS

EQUIP TÈCNIC PER SECTORS 

Format per: pagesos i 

ramaders, enginyers tècnics 

agrícoles, enginyers 

agrònoms, veterinaris, 

biòlegs, tècnics en medi 

ambient, enginyers 

industrials, arquitectes, 

tècnics en energies 

renovables, tècnics en 

jardineria, etcètera.  

AGRICULTURA

ENERGIES 
RENOVABLES

RAMADERIA

BIOCONSTRUCCIÓ

JARDINERIA



HORTICULTURA



FRUCTICULTURA



VINYA, OLIVERA I AMETLLER



PLANTES AROMÀTIQUES I 

MEDICINALS



CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS



SECTOR PORCÍ



SECTOR AVÍCOLA



SECTOR BOVÍ I EQUÍ



SECTOR OVÍ- CABRUM

Foto: Xènia Torras



TRACCIÓ ANIMAL PER FEINES DEL CAMP

FOTO: Raquel Servitja



INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES I 

TRAMITACIONS AGRÀRIES



JARDINERIA 



ENERGIES RENOVABLES



BIOCONSTRUCCIÓ



GESTIÓ I APROFITAMENT 

D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS



TEULADES VERDES



COM SOL·LICITAR ELS SERVEIS 

DE LLUERNA

 A través del formulari electrònic que trobareu a la web:

www.associaciolera.org/projectes/lluerna/ 

 Via correu-e : 

lluerna@associaciolera.org

 Via telefònica: 

672 337 305

938 787 035

mailto:lluerna@associaciolera.org


JA ESTÀ 

DONANT LLUM 

A NOUS 

PROJECTES...

Mengem de l’hort  d’en Roger 

Cadevall

a Cal Climent de Manresa



LLUERNA
L’ERA


