
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

PODA EN 
VERD EN VINYA

Dijous 17 de maig del 2018 de 16h a 20h
Lloc: teòrica al Casal i pràctica als camps de 
Sant Jaume Sesoliveres

+info: associaciolera.org  

938787035 | 672337305

TALLER PRÀCTIC D’ESPORGA I ALTRES 
TASQUES PER MILLORAR LA COLLITA

Preu: 36€

 https://maps.google.com/maps/ms?msid=216148475908874945149.0004d3e31b421ab5975dc&msa=0&ll=41.471279,1.75005&spn=0.002187,0.003288


PODA EN VERD EN VINYA
TALLER PRÀCTIC D’ESPORGA I ALTRES TASQUES PER 
MILLORAR LA COLLITA

La producció de raïm és una pràctica ancestral a casa nostra, lligada a la 
tradició vinícola. Però per a produir vins de qualitat cal treballar des de 
la vinya. I una de les tècniques utilitzades per millorar la qualitat del raïm 
és la de  la poda en verd, la qual inclou diverses tasques per tal d’airejar 
i permetre l’entrada de la llum i assegurar un millor estat sanitari del a 
fruita i una òptima maduració.

En Tomàs Llop ens mostrarà com fer aquest conjunt d’operacions, tenint 
en compte la poda que es va fer a l’hivern anterior i la que caldrà fer al 
següent.

Es farà una part teòrica on es donaran les bases per entendre el perquè 
d’aquestes tasques  i com milloren la qualitat de la collita i després es 
posarà en pràctica a peu de vinya les diferents tasques: esporgar. espampolar, 
escapçar, etc.

Professor: Tomàs Llop, agricultor ecològic i especialista en poda.

DATES I HORARI: dijous 17 de maig del 2018 de 16 a 20 de la tarda

LLOC: teòrica al Casal i pràctica als camps de Sant Jaume Sesoliveres. 

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

Consulteu preus, descomptes 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 36 € 34 € 32,5 €
Opció B3 25,00 € + 1,1 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

