
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

PREPARATS CASOLANS 
PER A L’AGRICULTURA 
D’AUTOCONSUM

Dimecres 18 i 25 d’octubre del 2017 
De 9,30h a 13,30h a Can Poc Oli

+info: associaciolera.org  

938787035 | 672337305

PER A TRACTAR LES PLANTES I MILLORAR 
LA FERTILITAT DEL SÒL

Preu: 62€

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


PREPARATS CASOLANS PER A L’AGRICULTURA 
D’AUTOCONSUM

PER A TRACTAR LES PLANTES I MILLORAR LA FERTILITAT DEL SÒL

Cal reformular com potenciar els propis processos de regeneració de la 
naturalesa per tal de regenerar l’agroecosistema i empoderar l’agricultor/a 
en l’autogestió dels seus recursos.

Aquest curs ens aproparà a algunes tècniques que proposa l’agricultura 
regenerativa per tal de guanyar en sobirania, en quan a l’ús i elaboració 
d’insums.

Aprendre a fer uns quants preparats per a tractar les plantes i la fertilitat 
del sòl, pot ser fàcil i engrescador.

Durant el curs s’elaboraran diversos recursos, que seran grans aliats per 
afavorit la fertilitat i reconstrucció del sòl, com són els biofertilitants,  la 
reproducció dels microorganismes nadius, a part de tocar la fabricació de 
bocashi i compost.

D’altra banda,  es faran preparats com el polisulfur, el caldo bordelès, el 
sabó potàssic i alguns preparats clàssics a partir de vegetals, que t’ajudaran 
a fortificar la planta i a millorar el control de plagues i malalties.

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

1a sessió: 18/10/2017

PREPARATS PER A LA REGENERACIÓ DEL L’ESTAT DEL SÒL
• Principis de l’agricultura regenerativa
• Elaboració pràctica d’un biofertilitzant, i una multiplicació de 
microorganismes nadius.

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

2a sessió: 25/10/2017

PREPARATS PER AL CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES
Elaboració pràctica de 
• Preparats vegetals (purí ortiga, decocció cua cavall)
• Polisulfur
• Caldo bordelès
• Sabó potàssic

Professora: Inna Herraiz, agrònoma i assessora en producció ecològica i 
biodinàmica (GeaOrgànica)

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


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 62 € 59 € 56 €
Opció B3 43,50 € + 1,9 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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