
Una proposta de l’associació

TALLER D’ELABORACIÓ DE 
SABONS ARTESANS AMB 
INGREDIENTS NATURALS

Dilluns 16, 23 i 30 d’octubre de 2017
De 5 a 8 de la tarda
Preu: 91 euros

+info: associaciolera.org/
tel. 938787035 / 672337305

és una proposta de l’associació

http://www.associaciolera.org


La natura com a rebost per a La higiene personaL i de La LLar

La natura és la millor proveïdora dels ingredients més saludables per a fer 
preparacions artesanes. El món del sabó és tan ampli com creativa sigui la teva 
imaginació. Però per endinsar-se en aquesta especialitat, cal combinar la tècnica 
amb l’artesania. 

El resultat: sabons naturals, aromatitzats amb perfums i essències naturals i 
personalitzats amb un munt de possibilitats.

Ens submergirem en l’artesania del sabó i les seves diferents tècniques: 
farem sabons en pastilla de dues maneres diferents (amb sosa càustica i amb 
glicerina). Aprendrem a decorar-los i personalitzar-los amb colorants naturals, 
olis essencials i plantes medicinals ideals per la nostra pell. També farem sabó 
líquid de diferents tipus (a partir de sabó en pastilla, amb herba sabonera, amb 
nous de rentat i amb tensioactius naturals). Explicarem quines utilitats tindran 
cadascun dels sabons explicats (sabó del cos, xampú, sabó per la roba, sabó pel 
rentaplats...).

T’engresca endinsar-te en el món dels sabons naturals amb nosaltres?

1a sessió: 

SABÓ EN PASTILLA DE SOSA CÀUSTICA I DE GLICERINA 

Tècnica d’elaboració i formulacions amb olis

La saponització: tècnica i ingredients

A la part pràctica s’elaboraran sabons de cada tipus 

2a sessió: 

SABÓ LÍQUID

Elaboració de sabó líquid amb herba sabonera, amb nous de rentat, i a partir 
del sabó en pastilla de sosa càustica. Aprendrem per a què podem utilitzar cada 
un d’ells, així com alguna recepta de productes de neteja casolans. 

A la part pràctica farem sabó líquid a partir de sabó en pastilla 

3a sessió: 

SABÓ LÍQUID A PARTIR DE TENSIOACTIUS NATURALS. 

Els tensioactius naturals estan acceptats en cosmètica natural. Aprendrem com 
els podem utilitzar per fer sabó. Altres ingredients per donar un toc especial al 
sabó: infusions, extractes, olis essencials... 

Tipus de sabons segons el tipus de pell.

A la part pràctica farem un sabó pel cos i un xampú.

Professora: Marta Dubreuil,  biòloga, doctora en ecologia i amant de la natura

Durada i horari: 9 hores. 16, 23 i 30 d’octubre de 2017. 

De 5 a 8 de la tarda.

Lloc: Escola Agrària de Manresa - Av. Universitària 4 -6 (Edifici FUB). Manresa.

Més informació: neus@associaciolera.org / Tel. 938787035 / 672337305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://goo.gl/maps/i5cDE
mailto:neus@associaciolera.org


Preus i inscriPcions:

Inscripcions i pagaments 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 91 € 86,50 € 82€
Opció B3 63,5 € + 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.

condicions:
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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