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Què fem?
L’Era treballa per al foment de la producció agrària 
ecològica, l’agroecologia i també la difusió de les energies 
renovables. Som pageses i pagesos de tota la vida, hortolans, 
tècnics, neorurals, estudiants i també persones de ciutat 
sensibles i interessades en la pagesia i en l’autosuficiència. 
Creiem en un sector agrari amb més reconeixement per part 
de la societat, capaç d’establir relacions comercials justes entre 
productors i consumidors, i entre països, i de refer la sobirania 
alimentària del nostre territori. 
Publiquem la revista Agrocultura, especialitzada en producció 
agrària ecològica i agroecologia.
Preservem la biodiversitat agrícola amb el projecte Esporus, en 
què conservem les varietats locals multiplicant-les a camp, les 
caracteritzem i organitzem jornades per donar-les a conèixer.
Oferim cursos i jornades sobre autosuficiència, producció 
ecològica, energies renovables i bioconstrucció.
Cada primer dimecres de mes, a la Biblioteca d’Artés, 
organitzem la Tertúlia agroecològica a L’Era. 
A través de Lluerna oferim assessorament en temes de 
producció ecològica agrària i ramadera, energies renovables, 
bioconstrucció i transformats alimentaris.
Gestionem els tallers i els itineraris sobre producció 
ecològica i energies renovables de l’Escola Agrària de Manresa.

Realitzem prospeccions de varietats locals de plantes 
cultivades.
Assumim projectes encarregats per institucions públiques 
o privades relacionats amb la producció ecològica o 
l’agroecologia. 
A més, fem xarxa amb l’Escola Agrària de Manresa per oferir 
una formació holística i completa la més assequible possible. 
De fet, la nostra associació va néixer el 1999 de les inquietuds 
del professorat d’aquest centre educatiu públic, el primer que 
va interessar-se en la producció ecològica a Catalunya. 
De llavors ençà, hem crescut en projectes, hem vist néixer 
altres iniciatives amb les quals ens hem vinculat i hem sumat 
persones associades i col·laboradores.

El gener de 2015 l’associació L’Era va signar un conveni 
de col·laboració amb el Departament d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquest conveni, 
l’entitat pot gaudir d’un despatx en les instal·lacions de 
l’Escola Agrària de Manresa i utilitzar parcel·les de la seva 
finca de Can Poc Oli per a la reproducció de les varietats 
locals del projecte Esporus.
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 que t’hi puguis guanyar la vida i el màxim de gent pugui menjar-ne”

Emili Aguilera, soci i productor ecològic. Agrocultura, núm. 62
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La junta directiva de L’Era està formada per:
Charles-André Descombes Lutz, president;
Jaume Brustenga Bort, secretari;
Rosa Serra Pujol, tresorera. 
A desembre de 2015 l’entitat sumava 276 socis d’arreu de 
Catalunya, les terres de València i les Illes Balears.

Diferents mitjans de comunicació en línia, en paper, emissores 
radiofòniques –RNE4, Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona– i 
canals de televisió s’han fet ressò de les activitats de L’Era durant 
el 2015. En destaquem el programa Latituds de Televisió de 
Catalunya, emès el desembre sota el títol “Dependència o sobirania 
alimentària”.

El butlletí digital de l’associació continua sent el mitjà més àgil per 
estar al dia de les activitats de L’Era. L’enllaç per donar-s’hi d’alta és 
http://eepurl.com/NdLBL

l’univers de

Tertúlia 
a L’Era

Tallers i 
itineraris 

divulgatius
formació

http://www.agrocultura.org
http://www.esporus.org
http://associaciolera.org/projectes/cursos-propis/
http://associaciolera.org/projectes/itineraris-i-tallers-divulgatius/
http://www.associaciolera.org/botiga/
http://associaciolera.org/projectes/tertulia/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/dependencia-o-sobirania-alimentaria/video/5572036/
http://eepurl.com/NdLBL
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L’associació L’Era gestiona l’acompanyament de les visites a la finca de Can 
Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa, especialitzada en producció agrària 
ecològica i energies renovables. Els grups poden seguir dos itineraris o rutes 
a través de les quals coneixen les característiques de l’agricultura ecològica 
i també les noves possibilitats que ens ofereixen les energies renovables. 
En paral·lel, L’Era ha dissenyat tallers complementaris per a alumnes 
de secundària que po den impartir-se a la mateixa finca o bé als centres 
educatius. Aquests tallers també formen part del programa El Pot del Centre 
de Recursos Pedagògics del Bages. Durant el 2015, nou entitats, entre elles 
centres educatius, han assistit als itineraris i als tallers.

Itineraris 
i tallers divulgatius

http://associaciolera.org/projectes/itineraris-i-tallers-divulgatius/
http://associaciolera.org/projectes/itineraris-i-tallers-divulgatius/
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Agrocultura
Agrocultura és la revista trimestral especialitzada en la 
producció agrària ecològica i l’agroecologia. L’associació 
L’Era la publica des del 1999 i és l’únic mitjà en paper sobre 
aquest tema en llengua catalana. La publicació forma part 
de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català 
(APPEC). A través d’aquesta entitat, la revista participa a 
la Setmana del Llibre en Català i a l’Iquiosc.cat, una mostra 
itinerant de revistes. El 2015, Agrocultura ha entrat a formar 
part del grup G10 de l’APPEC, fet que facilita el finançament 
de la subscripció a la revista a 20 biblioteques públiques.

La revista és possible gràcies a la col·laboració desinteressada 
de les persones que formen part del Consell de Redacció: 
David Berenguer, Núria Cuch, Yolanda Delgado, Charles-André 
Descombes, Noè Mas, Pedro Antonio Pérez, Florinda Plans, 
Jordi Puig i Pep Tuson.
El 2015 s’han publicat els números 60, 61, 62 i 63. Alguns 
dels reportatges han estat: Com es privatitza un pebrot?; 
Espampolar amb ovelles; La farmaciola bàsica de l’hort 
domèstic; Olivier Filippi: “No creem un jardí, creem un 
ecosistema”; Què és un bosc comestible?; L’hort de l’Esteve 
Padullés: “D’herba sempre me’n falta”; Quan el calci no 
s’assimila; L’ametlla va cara. 

Agrocultura va organitzar el mes de juny a Manresa la projecció 
del documental de Christophe Farnarier “La primavera”, 
amb assistència del director i posterior col·loqui amb el públic. 
Una primera iniciativa d’activitat per convidar lectors i lectores, 
que va ser molt ben rebuda.
El 2015 la revista ha obert una nova secció dedicada a 
vincular cultius, dieta i nutrició, amb l’objectiu de conjugar 
el coneixement agrícola, les necessitats de la terra, amb el 
coneixement dietètic i les necessitats nutritives humanes. La 
signa Rosa Torras, tècnica superior en dietètica.

Una altra novetat de l’any és la nova fitxa de la secció El bloc 
d’Esporus, on Xènia Torras descriu les varietats d’una espècie 
escollida preservades pel banc de llavors Esporus.
Agrocultura es pot comprar:
- en format paper a associaciolera.org/botiga, 
- en format digital a iquiosc.cat/agrocultura. 
Les subscripcions es poden gestionar a agrocultura.org o bé de 
manera telefònica.

http://www.associaciolera.org/botiga/
http://www.iquiosc.cat/agrocultura
http://www.agrocultura.org/subscripcio/
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AGROCULTURA EN DADES
40 pàgines, 12 de les quals a color. 
1250 exemplars de tirada.  
62 números publicats, quatre d’ells el 2015.
Més de 1000 exemplars tramesos per correu postal a 
persones subscriptores (748), sòcies i col·laboradores, i 
a entitats afins.

LES ENTREVISTES
NÚM. 59. Christophe Farnarier, director de cinema: 
“Totes les dones del camp han estat generacions 
aguantant amb una discreció total”.

NÚM. 60. Marta G. Rivera-Ferre, experta de l’IPCC 
i directora de la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes 
Alimentaris de la Universitat de Vic: “Els experts en canvi 
climàtic apostem clarament per una reducció del consum 
de carn” .

NÚM. 61. José R. Olarieta, doctor enginyer agrònom i 
professor a la Universitat de Lleida: “Un munt de terra 
no és un sòl, així com una pila de totxos no és una casa”.

NÚM. 62. Vanesa Freixa, coordinadora de l’Escola 
de Pastors de Catalunya: “A l’Escola de Pastors volem 
pagesos feliços”.

núm. 60 I 4,40 euros

Marta G. Rivera-Ferre: “Els experts en canvi climàtic apostem clarament per 
una reducció del consum de carn” p. 8

Com és una 
llavor realment 

ecològica?

Olis essencials 
per al control 

de plagues
La farmaciola 
bàsica de l’hort 
domèstic

Olivier 
Filippi: 
“No creem un jardí, 
creem un ecosistema”

José R. Olarieta: “Un munt de terra no és un sòl, 
així com una pila de totxos no és una casa” p. 8

núm. 61 | 4,40 euros

L’hort de  
l’Esteve Padullés:  
“D’herba, sempre 

me’n falta”

Contractes 
de conreu:
drets i deures

 permacultura:

Què és 
un bosc 

comestible?

cultius:
La carxofa

La llentia

Que no 
s’escapi 

l’aigua de 
la pluja!

Emili Aguilera: “Al Graner de Cornet els cultius i les vaques es complementen 
com si fessin una simbiosi” p. 12

núm. 62 | 4,40 euros

Vanesa Freixa:  
“A l’Escola de Pastors 
volem pagesos feliços”

permacultura:
El disseny d’un 
bosc comestible

fructicultura
L’empelt 
d’aproximació

biojardineria

Les gramínies

sanitat vegetal
Quan el calci 
no s’assimila

núm. 59 I 4,40 euros

Christophe Farnarier: “Totes les dones del camp 
han estat generacions aguantant amb una discreció total” p. 9

Com fer hotels 
d’insectes per 
augmentar la 
biodiversitat 

Sembra directa 
en producció 

ecològica

Viticultura 
Espampolar 
amb ovelles

El gust 
dels tomàquets, 

la farina de roques 
i la remineralització 

del sòl

Com es 
privatitza 
un pebrot?
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Esporus
El 2015 Esporus finalitzà les dues prospeccions de 
varietats locals d’horta iniciades a Osona i al Maresme, 
encarregades pels consells comarcals d’aquestes comarques. 
Les prospeccions compleixen la funció de cercar les varietats 
que encara preserven els pagesos i les pageses més velles i 
que són pròpies de la zona delimitada. De fet, aquesta feina 
aporta habitualment noves entrades al banc de llavors. El 2015, 
s’han incorporat a Esporus la col de cabdell de Manresa, la 
carbassa gorrinenca de La Fatarella, la mongeta del Carai 
del Vallès o la ceba de guardar de Cornet, entre d’altres.
Totes aquestes llavors incloses en el banc es poden trobar en el 
catàleg d’Esporus, que permet consultar fàcilment les varietats 
disponibles i les seves característiques.
Seguint l’objectiu de divulgar aquesta biodiversitat agrícola i 
també amb la idea de poder tenir un marge d’autofinançament, 
Esporus ha millorat aquest 2015 la seva distribució de 
llavors, que actualment estan disponibles a la botiga virtual a 
associaciolera.org/botiga, així com a l’agrobotiga de Berga, a la 
botiga de Món Sant Benet o als mercats setmanals del Vallès 
on fa parada Cal Vernet (productor de planter de varietats 
locals).
Esporus forma part de la Red de Semillas, d’àmbit estatal, i 
de la Xarxa Catalana de Graners, a la qual ha representat a la 

Comissió del Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de 
Catalunya impulsat per la Generalitat. Aquest any hem fet 
difusió del projecte tant atenent els grups que ens visiten, com 
en tallers o xerrades (UAB, Postgrau en Dinamització Local 
Agroecològica, instituts...), i també a major escala participant 
en el programa “Latituds” de Televisió de Catalunya (TV3) 
–en el capítol “Dependència o sobirania alimentària”–; amb 
una entrevista a la revista Descobrir.cat; i amb la redacció d’una 
fitxa de varietat local a la revista L’hort. 

Esporus és el centre de conservació de biodiversitat 
cultivada de l’associació L’Era. El seu objectiu és cercar, 
conservar, multiplicar, estudiar les característiques i 
difondre les varietats locals agràries que són pròpies de 
la nostra terra. Des de les parcel·les cedides per l’Escola 
Agrària de Manresa a la seva finca de Can Poc Oli, cada 
any cultivem, en condicions de producció ecològica, una 
selecció de varietats escollides seguint criteris de viabilitat. 
L’objectiu és multiplicar-les totes abans que les llavors 
perdin la seva capacitat de germinació. Quan no estan en 
procés de multiplicació, les llavors es mantenen a la cambra 
frigorífica en les condicions ideals de temperatura i humitat.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/dependencia-o-sobirania-alimentaria/video/5572036/
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ESPORUS EN DADES
350 varietats preservades al banc, entre hortícoles, extensius, flors i herbes
15 noves varietats entrades el 2015
68 varietats multiplicades, pertanyents a 26 cultius diferents
4 varietats caracteritzades
129 kg de llavors conservades
7 visites/tallers o jornades divulgatives de grups ateses
2 persones voluntàries permanents
3 finques col·laboradores en la multiplicació de llavors
10 jornades obertes de neteja de llavors, amb 16 persones participants
3 medis de comunicació d’àmbit nacional ens han donat cobertura
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Formació
L’associació L’Era presenta cada any un programa formatiu no 
reglat adreçat al públic general i als professionals del sector 
agrari ecològic. L’objectiu és donar els recursos necessaris 
per progressar en els camps de l’agroecologia, de les energies 
renovables i de l’autosuficiència, apostant per a la transmissió 
horitzontal del coneixement, escoltant l’alumnat en les seves 
necessitats i respectant els aprenentatges que ja han fet 
prèviament. 
Per fer-ho possible, l’associació compta amb col·laboradors 
habituals i esporàdics, alguns d’ells de fora de Catalunya. 
A través d’enquestes anònimes, l’alumnat valora tots els 
processos relacionats amb la formació, cosa que ens permet 
incorporar millores i ajustar al màxim l’oferta a les necessitats 
expressades. 
Bona part dels cursos i tallers tenen lloc a les aules o a la finca 
de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa de la Generalitat 
de Catalunya, amb qui mantenim un conveni de col·laboració. 
Una part menys significativa es fan en altres espais vinculats a 
altres entitats o organismes.
Seguim oferint la possibilitat de pagar una part de la inscripció 
a través del banc d’hores de l’Ecoxarxa del Bages i també, 
quan se’ns demana, a través de l’intercanvi directe, si és 
possible quadrar habilitats i disponibilitat de la persona que 

sol·licita aquesta via amb les necessitats de L’Era. 
A més de l’oferta pròpia de L’Era, des de l’associació també 
assumim l’organització d’altres tallers o cursos promoguts 
per altres institucions, especialment públiques, ja siguin 
ajuntaments, consells comarcals o consorcis de gestió.

TESTIMONIS QUE ENS ANIMEN A CONTINUAR:
“Des de L’Era i el programa de formació feu molt bona 
feina, posant a l’abast de moltes persones informació, 
coneixements, eines de futur i noves inquietuds al voltant de 
l’agroecologia”.
“El professorat aporta noves perspectives, creixement 
personal i eines per posar en pràctica l’aprenentatge”.
“Ara tinc coneixements teòrics i pràctics per analitzar i 
millorar el maneig que faig de la meva terra”.
“Acostar-nos persones de gran experiència [professorat] 
no només teòrica, sinó també pràctica i vivencial, ens 
familiaritza amb noves maneres d’entendre la relació amb la 
terra, les plantes i el món rural”.
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CURSOS, TALLERS, XERRADES I JORNADES EN DADES
28 activitats formatives pròpies relacionades amb agricultura i ramaderia 
ecològiques, elaborats, plantes medicinals, bioconstrucció i artesania.
493 persones participants
167 hores d’intercanvi amb hores de feina per facilitar l’accés als cursos a persones 
amb poca capacitat econòmica
386 hores lectives
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Lluerna
Lluerna és un servei d’assessorament tècnic per a projectes 
de producció agrària ecològica, energies renovables, jardineria 
ecològica i bioconstrucció, tant en l’àmbit professional 
com per a l’autoconsum. Es va presentar públicament a la 
Fira Biocultura 2015 de Barcelona. Respon a la multitud 
de consultes que periòdicament arriben a l’associació 
i la necessitat d’acompanyament observada en moltes 
persones que volen fer els seus primers passos en el món de 
l’agroecologia. 
El 2015 ha estat el segon any del camí encetat per Lluerna 
i el projecte encara es troba en procés de consolidació. 
Com a novetat, Lluerna ha obert un nou servei d’anàlisis 
coprològiques per determinar el nivell de parasitisme del 
bestiar.
Altres accions d’aquest període han estat l’establiment i la 
consolidació de la xarxa de tècnics; la derivació de diversos 
serveis a experts de diversos àmbits i el treball coordinat amb 
altres entitats d’assessorament.
En paral·lel als serveis d’assessorament, Lluerna ha dinamitzat 
i ha donat suport tècnic al fòrum en línia de la FAD 
(formació a distància) dels cursos de producció agrària 
ecològica del Departament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya, en concret els dedicats a produccions 

hortofructicoles en les edicions de primavera i de tardor.
En total s’han encaminat 52 sol·licituds de serveis de consulta o 
assessorament.

LLUERNA EN DADES
52 sol·licituds ateses
40% han estat consultes ràpides ateses gratuïtament
46% han estat relacionades amb projectes, de les quals:
 23% relacionades amb temes concrets;
 23% relacionades amb plantejaments integrals.

El gràfic expressa els sectors atesos

Varis: 5 - 10%

Agricultura: 32 - 61%

Ramaderia: 15 - 29%
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Lluerna no actua com a una entitat 
més d’assessorament agrari. 
L’ambició de L’Era és que aquest 
servei sumi organismes i experts que 
ja estan fent assessorament dins del 
sector agroecològic per poder fer 
un treball en xarxa, aprofitant les 
sinergies existents i permetent un 
efecte multiplicador que reverteixi 
en la qualitat del servei ofert.
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Tertúlia a L’Era
Al llarg del 2015 s’han dut a terme dotze Tertúlies a L’Era de 
to agroecològic. Han tractat temes diversos com les abelles, 
les conserves d’hortalisses, l’hort d’hivern, la sanitat de l’hort 
amb associacions i rotacions, els fruiters i d’altres. 
La Tertúlia a L’Era es fa cada primer dimecres de mes a les 7 
de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca d’Artés, ubicada a 
Cal Sitjes.
El mes de desembre, la Tertúlia es va desplaçar a la Sala Plana 
de l’Om de Manresa per visualitzar “Les nostres energies”, 
un documental sobre el model energètic a Catalunya que 
fou seguit d’un col·loqui guiat per l’associació Enginyeria 
Sense Fronteres. L’acte estava inclòs en la campanya Consum 
Conscient per Nadal, organitzat conjuntament amb altres 
entitats manresanes i l’ajuntament de la ciutat (foto). Hi van 
assistir una seixantena de persones.
El febrer del 2016 la Tertúlia complirà els nou anys de 
trajectòria amb un nivell d’assistència que es manté en unes 20 
persones de mitjana i on cada any es veuen cares noves. 

La Tertúlia agroecològica a L’Era és una trobada 
mensual per parlar de manera informal de temes 
diversos relacionats amb l’agroecologia. Tot i que la 
durada és de dues hores, cadascú pot arribar i anar-
se’n quan vulgui. És una proposta oberta a tota la gent 
interessada i sense inscripció prèvia. 
Cada dia es parla d’un tema principal, decidit entre tots 
durant la Tertúlia anterior, encara que la conversa pot 
derivar de manera flexible cap a altres temes que hi 
tinguin relació.
No hi ha oradors especialistes. Cada persona intervé 
quan vol, en una conversa fluida, flexible i senzilla. 
L’objectiu és intercanviar opinions i coneixements. No 
cal portar-hi documents, ni preparar-se especialment el 
tema.
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Més llenya al foc!
PROJECTE DEL REGADIU. HORTS EN DESÚS. MANRESA
La zona del regadiu de Manresa ha estat sempre una de les 
inquietuds de l’associació L’Era, que ja el 2011-2012 aconseguí 
finançament per a dinamitzar-lo i potenciar-lo. Del projecte 
realitzat se’n tragué un detallat coneixement de la zona i de la 
seva realitat, de la capacitat de mobilització del sector, així com 
també de l’afinitat entre les persones que hi treballen, ja sia de 
forma professional o aficionada.
En el projecte dut a terme el 2015, un dels objectius principals 
de L’Era ha estat posar en ús els terrenys no cultivats, 
prioritzant una gestió respectuosa amb l’entorn i també la 
producció agrària ecològica.

RECUPERACIÓ DE VARIETATS LOCALS AL LLUÇANÈS
Juntament amb el Consorci del Lluçanès, L’Era ha iniciat un 
projecte de recuperació de les varietats locals d’aquesta 
comarca natural. El 2011 i el 2013 es feren dues prospeccions 
de varietats, i se’n van trobar més de 50. Aquest 2015 s’ha 
dinamitzat la gent del territori a fi de trobar les eines i 
les estratègies per conservar aquest tresor agrari, reprenent 
així una col·laboració que esperem que tingui una llarga 
continuïtat.

PROJECTE FONT DE LLUM. AGOÏTA-BENÍN
El projecte està impulsat per diverses entitats de Catalunya 
i compta amb la implicació especial d’un dels socis de L’Era. 
L’entitat ha fet d’enllaç entre l’Ajuntament de Manresa 
i l’Association Saint Camille de Benín per aconseguir el 
finançament per al projecte Font de Llum, que consisteix a:
- millorar les condicions de vida dels malalts mentals en procés 
de reinserció que viuen i treballen a la Granja Agoïta, dotant 
la finca d’enllumenat nocturn, classe d’informàtica, sala de 
reunions i d’oci, etc. 
- Millorar els processos productius de transformació 
alimentària i augmentar-ne la producció per tal de cobrir 
parcialment les necessitats alimentàries d’altres centres. 
- Alliberar els diners que ara es destinen a gasoil i fer-los 
disponibles per a la compra de medicaments.
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XERRADES, DOCUMENTALS, VISITES...
- Presentació de l’Escola de Pastors a Manresa;
- Xerrada al Centre Penitenciari Els Lledoners;
- Xerrada sobre sobirania alimentària a l’Institut Lluís de Peguera de 
Manresa i a la Casa Lluvià;
- Xerrada sobre varietats locals de mongetes a la I Fira de la Mongeta del 
Ganxet de La Garriga;
- Xerrada sobre compostatge en motiu del 10è anniversari de la Biblioteca 
del Campus Universitari de Manresa;
- Tallers de llavors per a l’alumnat de l’Escola Agrària de Manresa i de l’IES 
Ribera Baixa.
- Atenció a l’alumnat del Postgrau en Dinamització Local Agroecològica.
L’associació L’Era també s’ha adherit al manifest contra patents sobre 
animals i plantes promogut per No patents on Seeds i al manifest de la 
campanya de Som lo que Sembrem en contra del glifosat.
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Els nostres valors, la nostra gent,  
la nostra terra
La feina del dia a dia de l’associació L’Era es sustenta 
bàsicament en les quatre persones assalariades que 
assumeixen els diferents projectes de l’entitat. A més, la junta 
directiva manté reunions mensuals per prendre les decisions 
que calgui d’una manera més immediata i per donar resposta a 
les inquietuds que poden anar sorgint en la gestió de l’entitat. 
Afortunadament, també hi ha socis i sòcies que participen de 
manera activa en el funcionament de L’Era, ja sigui assumint 
responsabilitats d’organització o bé fent-se càrrec de feines 
concretes que són imprescindibles per tirar endavant els 
diferents projectes. El 2015, la comissió per al voluntariat ha 
treballat per detectar les necessitats de L’Era que es poden 
cobrir amb el treball voluntari i gestionar-les de forma més 
sistemàtica. 
Des del punt de vista econòmic, l’entitat necessita encara de 
suport extern, ja sigui a través d’institucions públiques 
–majoritàriament– o privades. El conveni signat el 2015 amb 
el Departament d’Agricultura permet que L’Era ocupi un 
despatx dins les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa 
i part de les parcel·les de la seva finca de Can Poc Oli. Però 
aquest vincle amb una institució governamental no ens ha 

privat de ser crítics amb les actuacions o amb les decisions 
polítiques contradictòries amb els valors que defensem des 
de L’Era. Mostra d’això són el suport a manifestos promoguts 
per la societat civil i els editorials de la revista Agrocultura 
qüestionant la política agrària.
Així mateix, mantenim una posició escrupolosa pel que fa a 
les institucions o empreses privades de qui acceptem o a qui 
demanem finançament. En ocasions això pot representar una 
pèrdua d’ingressos, com és el cas de la publicitat de certes 
multinacionals proposada per l’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català a la revista Agrocultura. 
D’altra banda, creiem que hem de poder continuar col·laborant 
amb les obres socials i fundacions d’institucions privades, 
malgrat que som conscients que els seus pressupostos arriben 
probablement d’activitats financeres no sempre prou ètiques. Però 
certament prioritzem els objectius i els valors coincidents amb 
aquests ens i aprofitem la seva disponibilitat per difondre’ls arreu. 
En paral·lel, treballem per augmentar la nostra autonomia 
financera venent publicitat, fent subscripcions, difonent la 
botiga digital, venent llavors, anant a fires i promovent que 
tothom qui simpatitzi amb L’Era s’animi a associar-s’hi.
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L’Elena Sixto s’ocupa 
voluntàriament de preparar el 
cartell que anuncia la Tertúlia a 
L’Era. També hem comptat amb 
ella per al disseny del catàleg 
d’Esporus .

La majoria dels textos publicats 
a Agrocultura passen per les 
mans de correctors voluntaris 
com en Cesc Castellet, a la foto.

El Consell de Redacció 
d’Agrocultura està format 
de voluntaris que es 
reuneixen mensualment per 
decidir-ne el contingut. A la 
foto, la Florinda Plans. 

La Núria Morral, especialista 
en cuina solar, és una de les 
professores amb qui L’Era 
compta regularment per a 
la formació relacionada amb 
elaborats i cuina.

La Maria Serra ha 
col·laborat amb el banc de 
llavors Esporus. A la imatge, 
un moment de feina a les 
parcel·les de Can Poc Oli.

En Jaume Brustenga és un dels 
tècnics assessors de Lluerna. A 
més, en Jaume és el secretari de 
l’associació i assumeix xerrades 
i tallers formatius, de manera 
voluntària.

Alguns dels nostres voluntaris i col·laboradors 
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Agricultura Regenerativa Ibérica
Ajuntament de Sant Cugat
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Manresa
Càtedra d’Agroecologia i Sistemes   
 Alimentaris

Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Maresme
Consorci del Moianès
Consorci del Lluçanès
Escola de Pastors de Catalunya
Revista L’Hort 

Slow Food Terres de Lleida
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Som lo que Sembrem
Universitat Jaume I

L’any 2015 L’Era ha col·laborat amb:

L’Era forma part de:

A més de les persones sòcies i voluntàries de l’entitat, 
també ens ajuden a dur a terme els nostres projectes:
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Comptes clars
Ingressos. Total: 107.357 euros. Despeses. Total: 114.744 euros.

Quotes de socis
Subscripcions
Subvencions
Esporus
Publicitat
Formació
Projectes
Publicacions
Lluerna
Altres

12.933
14.407
21.118

3.966
8.135

31.636
3.497
3.368
6114
2.130

Personal fix
Personal esporàdic
Agrocultura
Esporus
Formació
Assessorament
Projectes
Itineraris
Despeses generals
Altres

68.950
21.245

7.443
738

2.032
82

3.623
120

6.056
5.056
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“Les persones hem d’aprendre a trobar el nostre lloc a l’agrosistema. 
Un lloc important, no cal negar-ho, però que mai hauria de situar-se en 
el centre”
Xènia Torras, sòcia i tècnica d’Esporus. Agrocultura, núm. 60.

Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa. Tel. 93 878 70 35  

info@associaciolera.org | www.associaciolera.org 
www.facebook.com/associaciolera

mailto:info@associaciolera.org
http://www.associaciolera.org
http://www.associaciolera.org/facebook



