
Una proposta de l’associació

CASA SANA I 
BIOELECTROMAGNETISME

Una proposta de l’associació

Dissabte 6 de febrer 
i diumenge 7 de febrer, a Manresa.

Inscripcions i informació a 
www.associaciolera.org

Amb mAriAno bueno

http://www.associaciolera.org


Introducció a la geobiologia i la seva influència sobre les persones i els éssers vius
És saludable el nostre habitatge? Com el podem fer més sa, confortable i ecològic? Com influencia el nostre 
lloc de treball en la nostra salut? Com detectar quines són les energies pernicioses a casa nostra i com 
neutralitzar-les? Paraules com geobiologia, biohabitabilitat i bioconstrucció són conceptes que cada cop més 
estan presents quan es parla de salut i benestar. 
El nostre conegut divulgador de l’agricultura ecològica i la geogiologia Mariano Bueno ens introduirà de 
manera magistral en aquests coneixements, fruit d’anys de recerca i de dedicació personal.
S’iniciarà el curs identificant els factors de risc per a la salut relacionats amb les energies i radiacions que 
ens envolten i formen part de la vida quotidiana, buscant els bons llocs i les bones energies en l’entorn de 
l’habitatge, els llocs de treball i els espais de llarga permanència. 
Es practicarà en la detecció de les diferents fonts de radiació natural i artificial que ens envolten en la vida 
quotidiana. S’usaran equips electrònics de mesura, però també s’aprendrà a detectar les fonts d’alteració 
terrestre, mitjançant l’atenta observació de l’entorn i amb tècniques de sensibilitat personal. 
Finalment també es farà una introducció de la influència de la geobiologia en l’agricultura i com afecta els 
cultius i el seu desenvolupament, especialment els cultius llenyosos o les abelles.

Programa:
1a sessió: 6/2/2016 
Matí: de 9,30 h. a 14,30h.
Habitatge i salut
L’habitatge: la nostra tercera pell
Les radiacions i la seva influència en la salut
Factors de risc i problemes de salut estudiats per la geobiologia
Les bones energies a la casa
Habitatge sana, confortable i ecològica

Problemes més freqüents en les cases i espais de llarga permanència
Alteracions tel·lúriques (corrents subterranis, línies Hartmann...)
Formes constructives i materials de construcció 
Ones de forma i energies estranyes
Contaminació elèctrica, electromagnètica i radioactivitat
Mesura de camps elèctrics, camps electromagnètics i radioactivitat



Tarda: 15,30 a 20 hores
Aprendre a reconèixer i detectar els factors de risc
Pràctiques de sensibilització personal i detecció radiostèsica del terreny i els materials de construcció
Maneig d’instruments electrònics de mesura (radioactivitat, CEM...)
Detecció de les alteracions tel·lúriques: corrents d’aigua, alteracions geològiques, línies Hartmann...
Prevenir factors de risc, consells de biohabitabilitat
Recerca dels “Bons Llocs”
Elecció d’un terreny per construir, del millor emplaçament per a l’habitatge i el lloc ideal per als llits i llocs de 
llarga permanència
Possibles sistemes de neutralització de les radiacions i energies desfavorables per a la salut
Consells i recomanacions per evitar factors de risc en els habitatges i millorar la salut dels habitants

2a sessió: 7/2/2016 de 9,30 a 14,30 hores
Geobiologia i agricultura 
Bioelectromagnetisme: incidència de les energies en els cultius i al seu desenvolupament
Electro-sensibilitat en les abelles

*L’ordre de desenvolupament d’aquest programa és orientatiu i s’adaptarà als punts d’interès de l’alumnat

Professorat: Mariano Bueno, expert en agricultura ecològica, geobiologia i bioconstrucció.

Durada i horari: 14 hores. dissabte 6 de febrer del 2016 de 9,30 h. a 14 h. i de 15 h. a 20 h. i 
diumenge pel matí de 9,30 h. a 14 h.
Es farà una aturada per dinar el dissabte .
Lloc: finca de Can Poc Oli (Escola Agrària de Manresa) - Ctra. 1411-b, d’Abrera a Manresa, km. 
23,6 (Manresa). Si estàs consultant el document en línia, clica sobre la ubicació per a l’enllaç a google 
maps. 
Consulteu preus i condicions a la pàgina següent.

https://www.google.es/maps/place/Finca+de+l'Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.7037821,1.8181085,14z/data=!4m5!1m2!2m1!1sfinca+can+poc+oli!3m1!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Finca+de+l'Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.7037821,1.8181085,14z/data=!4m5!1m2!2m1!1sfinca+can+poc+oli!3m1!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65?hl=ca
https://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77&dg=feature
https://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77&dg=feature


CondiCions:

Inscripcions a www.associaciolera.org. Més informació: 672 337 305 / 93 878 70 35 o a neus@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era
Opció A 130 € 123,50 € 117,00 €
Opció B3 91 € + 3,9 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. 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). 2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem 
un 5% de descompte. 3. 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 ES74 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.

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.

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

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

També són projectes de l’associació L’Era:
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