
Una proposta de l’associació

MANEIG I TERÀPIES 
NATURALS 

EN RAMADERIA 
ECOLÒGICA

Una proposta de l’associació

Dies 24 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març del 2016, a Manresa.
Inscripcions i informació a 

www.associaciolera.org

Homeopatia, fitoteràpia, olis 
essencials i altres remeis 

tradicionals

http://www.associaciolera.org


Què necessita el bestiar per a no emmalaltir? En ramaderia ecològica, la salut pren una dimensió holística i 
depèn en gran mesura de la gestió i maneig que en fem, de les instal·lacions, de l’alimentació, del benestar 
animal, de la seva integració al medi natural, entre altres factors.
Però què passa quan tenim un problema sanitari? Les teràpies naturals com la fitoteràpia, l’homeopatia i 
l’ús dels olis essencials, mitjançant tant de la terapèutica moderna com dels remeis tradicionals, seran bones 
aliades per a sanar l’animal, però com fer-ho?
Al llarg del curs s’intentaran d’aclarir moltes de les incògnites al voltant de les teràpies naturals i com 
implementar-les a nivell pràctic al bestiar.
Comptarem amb un professorat de luxe, que ens acostarà el món de les teràpies naturals i la seva aplicació a la 
ramaderia ecològica

Programa:
1a sessió: 24/02/2016
Maneig de la salut i benestar en ramaderia ecològica 

Bases dels plans holístics de salut i benestar de forma integrada.
Control i/o prevenció de les diferents afeccions, mitjançant la utilització de procediments no químics 
de maneig zootècnic, sanitari i higiènic de la ramaderia ecològica i l’agrosistema de la granja pecuària 
ecològica, en combinació amb teràpies naturals i altres actuacions de control biològic.

Homeopatia zootècnica
Bases i objectius de l’homeopatia aplicada a la ramaderia ecològica com un instrument més del maneig 
biozootècnic i sanitari del cicle de cria ecològica.
Fonaments holístics de l’enfocament zootècnic per potenciar el control i prevenció de processos i 
afeccions del bestiar, prenent com a referència l’epidemiologia del territori.
Aplicacions pràctiques en granges ecològiques prenent com a referència els plans homeopàtics que s’estan 
desenvolupant en granges ecològiques ramaderes.

Professor: Carmelo García, expert en ramaderia ecològica, veterinari expert en medicina holística i teràpies 
naturals.

2a sessió: 2/3/2016
Plantes per a la salut i nutrició animal: de l’ús tradicional a la constatació científica

Es farà una descripció de les plantes medicinals més utilitzades en animals, els seus principis actius, el 
paper dels extractes, els usos i les formes d’utilització.

Professora: Àstrid Van Ginkel,  assessora i divulgadora sobre els usos de les plantes, responsable de 
http://www.fitomon.com.



3a sessió: 9/3/2016
Olis essencials

Experiències en l’aplicació dels olis essencials per a la salut física i emocional de l’animal.
S’exposarà què és un oli essencial, com s’obté, com i perquè té un efecte, la descripció dels més interessants i 
la forma d’aplicació.

Professora: Àstrid Van Ginkel.

4a sessió: 16/3/2016
Remeis tradicionals

L’etnobotànica i la seva importància en la ramaderia. 
L’ús tradicional dels olis i les plantes en ramaderia. 
Classe pràctica de preparats i formules magistrals útils en veterinària (gels amb olis essencials, alcohols 
d’herbes per ruixar, decoccions per a prendre, emplastres, pomades...)

Professora: Judith Ramírez Burgada, presidenta de l’Associació Etnobotànica Rusticana i participant del projecte “Les 
Remeieres”, dedicat a recollir el saber tradicional de plantes, olis i elaboració de productes naturals amb olis i plantes.

5a sessió: 23/3/2016
Terapèutica de la fitoteràpia i aromateràpia en la ramaderia

Tractaments individuals i col·lectius.
Diferències entre espècies d’animals.
Dosificació, excipients, aplicacions útils i casos pràctics.

Professora: Raquel Servitja, veterinària.

Durada i horari: 20 hores. Dimecres, de les 16 h a les 20 h de la tarda.
Lloc: Escola Agrària de Manresa. Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB), Manresa. Si estàs consultant el document 
en línia, clica sobre cada ubicació per a l’enllaç a google maps. 
Consulteu preus i condicions a la pàgina següent.

http://www.fub.edu/documents/localitzacio/mapa.htm
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 al telèfon 93 878 70 35 o a neus@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era
Opció A 140 € 133 € 126 €
Opció B3 98 € + 4,2 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:

mailto:neus%40associaciolera.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/18tif7HZgqGRH_HhOqNJzE37ouM_qdlylfLBWsB6p1l0/viewform
mailto:neus%40associaciolera.org?subject=
http://abonahora.files.wordpress.com
http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
http://www.esporus.org
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/

