
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

PLANIFICACIÓ I 
OPTIMITZACIÓ DE LA 
PRODUCCIÓ EN HORTA 
ECOLÒGICA
Dimarts 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017 
De 16h a 20h a l’Escola Agrària de Manresa

+info: associaciolera.org  

938787035 | 672337305

Preu: 100€



PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN 
HORTA ECOLÒGICA

Com i quan programar les plantacions per arribar als rendiments 

esperats

La producció hortícola és una activitat intensiva que requereix d’una bona 

organització de les diferents tasques per tal d’assolir les expectatives productives 

pel que fa a la qualitat, quantitat i l’arribada de la collita per atendre els compromisos 

comercials. 

L’objectiu del curs és donar als assistents coneixements teòrics i pràctics per al 

disseny de noves finques o per millorar la producció ja en funcionament. També 

s’aportaran criteris i recursos per al maneig hortícola, en finques amb diversificació 

de cultius o amb especialització.

El curs constarà de dues sessions teòriques al voltant de la planificació i d’una tutoria 

per orientar l’alumne en la seva programació. Està enfocat per a professionals i per 

a petits hortolans.  

Per arrodonir el programa, s’acabarà amb una sessió encarada a traduir aquesta 

planificació en valors econòmics, sense morir en l’intent. 

1a sessió. Dimarts 07/11/2017

PLANIFICACIÓ I DISSENY DE CULTIUS HORTÍCOLES 

• Anàlisi del potencial productiu: tipus de terra, superfície, clima, aigua de reg... 

• Orientació productiva: especialització / diversificació de cultius, maquinaria 

adaptada, instal·lacions...

• Disseny de cultius, plantacions esglaonades i rendiments esperats dels principals 

cultius hortícoles

Professor: Borja Camí Marnet.  Assessor d’Arreu SCCL, Eines per l’acompanyament 

agroecològic (www.arreu.bio)

2a sessió. Dimarts 14/11/2017

MANEIG PRÀCTIC DE CULTIUS HORTÍCOLES

• Rotació de cultius i adobs en verd

• Optimització del reg

• Necessitats i distribució de la fertilització

• Biodiversitat funcional:

Professor: Borja Camí Marnet. 

3a sessió. Dimarts 21/11/2017

TUTORIA D’ORIENTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

• Sessió pràctica a partir de les propostes treballades a casa per cada participant, 

amb l’objectiu de consolidar la planificació de cultius per a la seva finca. 

• Es comentarà cada cas en una tutoria individualitzada o col·lectiva segons les 

inscripcions....

Professor: Borja Camí Marnet. 

4a sessió. Dimarts 28/11/2017

AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE: com ser feliç fent amistat amb els 

números

• Com explicar-nos el que fem per a l’obtenció dels millors productes de l’agricultura 

ecològica, en termes econòmics.

• Costos dels diferents factors de producció i objectiu mínim de facturació per 

aconseguir pagar tot el que utilitzo.

Professor: Manuel Sánchez,  economista. 

CONSULTA PREUS I CONDICIONS A LA PÀGINA SEGÜENT.



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 100 € 95 € 90 €
Opció B3 70 € + 3 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

