
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

AVALUACIÓ I 
MILLORA DE L’ESTAT 
DEL SÒL DES DE LA 
VISIÓ REGENERATIVA
Dates: 27 de setembre i 4 d’octubre del 2017 
de 16h a 20h
Lloc: Can Poc Oli, finca de l’Escola Agrària 
de Manresa

+info: associaciolera.org  

938787035 | 672337305

Preu: 55€

http://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


AVALUACIÓ I MILLORA DE L’ESTAT DEL SÒL, 
DES DE LA VISIÓ REGENERATIVA

INTERPRETACIÓ DE PROVES, CROMATOGRAFIES I ANÀLISIS, I 
EINES DE MILLORA DE LA FERTILITAT

L’agricultura orgànica té en la fertilitat del sòl el nucli central de la salut, 
qualitat i abundància de les produccions. Però com saber si el nostre sòl és 
fèrtil? Què cal observar, tocar, mirar, avaluar? Com interpretar les anàlisis 
de sòl per a poder actuar en benefici dels nostres cultius sense renunciar 
a millorar l’estructura i la vida d’aquest sòl?

Quin és el sòl ideal? Què podem fer nosaltres per aconseguir un sòl fèrtil 
que ens doni unes bones collites?

Aquest curs serà una aproximació a diferents mètodes senzills d’avaluació 
de l’estat del sòl i es completarà amb diferents estratègies i eines de 
millora d’aquest sòl, des de la perspectiva de l’agricultura regenerativa.

Observar, avaluar, corregir i transformar el nostre patrimoni més valuós, 
en el sòl viu, ric i productiu.

1a sessió: 27/09/2017

COM FUNCIONA UN SÒL FÈRTIL?
• Què és un sòl fèrtil? 
• 3 M’s
• Trofobiosis.

EINES D’AVALUACIÓ DE LA FERTILITAT DEL SÒL
• Escandall (calicata): observant el perfil del sòl
• Mètode Hérody: proves senzilles per saber el tipus de sòl que tenim
• Anàlisi mineral de laboratori: interpretar les anàlisis de laboratori, segons 
la visió d’Albrecht
• Plantes bioindicadores: el que ens parlen les plantes de l’estat del sòl 
• Cromatografia: mètode qualitatiu per a saber l’estat d’integració de les 
diferents parts del sòl: microbiologia, orgànica i minerals
• Com utilitzem aquesta informació?

2a sessió: 04/10/2017

ESTRATÈGIES DE MILLORA DE LA FERTILITAT 
• Quines eines tenim i com les apliquem? 
• Planificació de les estratègies de millora: elaboració d’un pla de treball 
• Què podem fer?: treball del sòl, compost dirigit, bokashi, reproducció de 
microorganismes, biofertilitzants, caldos minerals, etc.
• Seguiment de l’evolució de la fertilitat del sòl i replanteig anual del pla 
de treball.

Professor: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, assessor per a l’agricultura 
regenerativa. (GeaOrgànica)

DATES I HORARI: dijous 17 de maig del 2018 de 4 a 8 de la tarda
LLOC: Can Poc Oli, finca de l’Escola Agrària de Manresa - Ctra. Vella de 
Manresa a Barcelona, Km. 23,6 - C-1411b.

Més informació: neus@associaciolera.org / Tel. 938787035 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://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


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:

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 55 € 52,5 € 49,5 €
Opció B3 38,50 € + 1,7 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.

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/
http://associaciolera.org/?sermons=aprenent-de-lhort-dels-experts
mailto:neus@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

