
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

CRIA ECOLÒGICA 
D’AVIRAM A PETITA 
ESCALA

Dijous 8, 15 i 22 de març del 2018 
De 16h a19h a Can Poc Oli

+info: associaciolera.org  

938787035 | 672337305

ALIMENTACIÓ, REPRODUCCIÓ, SANITAT,
RACES I INSTAL·LACIONS

Preu: 72€

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


CRIA ECOLÒGICA D’AVIRAM A PETITA 
ESCALA
Alimentació, reproducció, , sanitat, races i 
instal·lacions

Per criar les teves gallines i gaudir-ne dels seus ous no es necessita 
gaire espai i pot ser una activitat molt reconfortant, pedagògica i que 
contribueixi a l’economia familiar.

Les gallines, oques o ànecs són un bon complement per un hortet 
d’autoconsum. Es mengen les herbes de l’hort, els llimacs i caragols, i a 
més pots aprofitar les seus excrements per adobar o per fer-ne compost.

En aquesta introducció a l’avicultura casolana podreu aprendre com 
organitzar un petit galliner, en funció de l’espai de que disposeu, triar 
quants i quin tipus d’animals posar-hi, saber cuidar d’aquest bestiar amb el 
màxim de recursos propis, com tractar-los per que estiguin sans i què fer 
en cas que emmalalteixin.  

Aquest curs es complementarà amb dues sessions de bioconstrucció d’un 
galliner amb materials naturals i/o reutilitzats: palets, fusta, argila i palla, 
completant el seu sostre amb una teulada verda, que donarà una alta 
confortabilitat al bestiar.

Professora: Sílvia Carné Siles, Veterinària i avicultora

Lloc:  Can Poc Oli, (Escola Agrària de Manresa) Ctra. Vella de Manresa a 
Barcelona, Km. 23,6

1a sessió: 08.03.18

Biologia, anatomia i comportament de l’aviram
Tria del bestiar: les races
L’alimentació
Reproducció i cria

2a sessió: 15.03.18

Visita a la granja de gallines ponedores el Sot del Palau de la Georgina 
Tomàs Sánchez, a Arbúcies. 

3a sessió: 22.03.18

Sanitat i higiene de l’aviram
Principals patologies
Tractaments i prevenció (fitoteràpia)
Benestar animal

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
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
mailto:neus@associaciolera.org


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 72 € 68,50 € 65 €
Opció B3 50,5 € + 2,2 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.

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.
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