
Una proposta de l’associació

COBERTES VEGETALS I 
ADOBS VERDS

Una proposta de l’associació

Dies 7, 14, 21 de març i 4 d’abril, a Manresa.
Inscripcions i informació a 

www.associaciolera.org

Estratègies de protecció 
i millora de la fertilitat del sòl

http://www.associaciolera.org


Cada cop és més clara la necessitat de regenerar i protegir el nostre sòl, com a base fonamental de la producció 
agrària ecològica. El sòl és un medi molt sensible a les pertorbacions que porta implícita l’agricultura. Per 
tant, cal ser molt curós en el seu maneig, conèixer quines estratègies aniran a favor de la seva fertilitat i com 
evitar les que el destrueixen i l’erosionen, ja que això tindrà relació directa amb la seva capacitat productiva i 
en la seva preservació com a recurs no renovable a curt termini.

Les cobertes verdes i els adobs verds són eines molt útils per a treballar a favor de la conservació del sòl, 
però com aplicar-los? Com aprofitar la vegetació espontània? Quines espècies introduir? Cultius llenyosos, 
cultius herbacis, com aplicar aquestes tècniques segons les nostres condicions edafoclimàtiques? Quan no són 
adequats els adobs verd? Cobertes verdes permanents o temporals?

Els curs ens aproparà a aquestes tècniques, coneixerem les experiències de sembra directa i adobs verds de 
l’Escola Agrària de Manresa i com adaptar-les a les nostres necessitats i als nostres cultius..

Programa:
1a sessió: 7/3/16
Adobs verds. I
Beneficis de la seva utilització. 
Maneig de l’adob verd: època d’implantació, dosis, barreges, incorporació, precaucions, etc.
Elecció d’espècies
Adobs verds en els diferents tipus de cultius: fruiters, vinya, olivera, hortícoles, herbacis, etc.
Quan no aplicar adobs verds 
Professor: Xavi Fontanet, tècnic assessor i formador en agricultura ecològica.

2a sessió: 14/03/16
Adobs verds II
Experiències amb la utilització d’adobs verds. 
Reconeixement de diferents espècies
Observació a camp dels efectes dels adobs verds
Visita a la finca de Cal Pauet. L’Espunyola (Berguedà
Professor: Pep Bové, pagès i ramader ecològic.



3a sessió: 21/03/16
Cobertes verdes I
Experiències en el maneig de cobertes verdes
Què ens indica la vegetació espontània?
Observació a camp dels efectes de les cobertes sobre els cultius, el sòl i la micro i macrofauna.
Visita als camps d’oliveres, ametllers i vinya d’en Tomàs Llop a Sant Jaume Sesoliveres (Anoia)
Professor: Tomàs Llop, pagès ecològic especialista en poda i cobertes verdes.

4a sessió: 04/04/16
Cobertes verdes II
Beneficis de les cobertes verdes
Tipus de cobertes: temporals i permanents; totals o parcials...
Maneig de la coberta: implantació, dallat, ...
Espècies
Professor: Xavi Fontanet, tècnic assessor i formador en agricultura ecològica.

Experiències de sembra directa i adobs verds
Beneficis de la sembra directa
Estratègies i reptes per a fer sembra directa
Visita a les experiències que s’estan realitzant a l’Escola Agrària de Manresa sobre sembra directa, adobs verds i 
cobertes verdes a la finca de Can Poc Oli.
Professor: Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa

Durada i horari: 14 hores. Dilluns 7, 14, 21 de març i 4 d’abril del 2016. De 16 h a 19,30 h. 
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. 

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


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 94 € 89,50 € 84,50 €
Opció B3 66 € + 2,8 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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https://docs.google.com/forms/d/1JtxP6-jOliO2qifm5jmJrcNy5vvmJD5moIzBZceLQdk/viewform
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