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FARMACIOLA NATURAL PER A L’ESTIU

ELABOREM DIFERENTS PREPARATS PER AFRONTAR L’ÈPOCA 
CALOROSA
Quan arriba l’estiu, picades i acaloraments fan acte de presència i serà molt útil disposar de 

remeis fets amb ingredients naturals per a fer front a aquestes molèsties en un moment de 

l’any associat a les vacances, a molta activitat al tros i a activitats a l’aire lliure.

En aquest curs aprendrem a elaborar diferents preparats per a la nostra farmaciola 

d’estiu a partir d’ingredients naturals (plantes, derivats de plantes i minerals). Per exemple: 

protector solar, repel•lent d’insectes, calmant per a picades, loció de prevenció de polls, 

remeis per otitis, marejos, etc. I de tot, les persones participants s’enduran una mostra de 

cada preparat.

Prepara’t per a l’estiu!

Sessió 1: 19/06/2018

- Les principals dolències relacionades amb l’època d’estiu, i com prevenir-les o tractar-

les amb productes naturals: picades d’insectes, cops i contusions, ferides, polls, marejos 

i problemes intestinals, otitis externes.

- Elaboració de: diferents repel•lents pels mosquits, ungüent per als cops, contusions i 

picades de mosquit, una loció per prevenir els polls i una pomada per als peus d’atleta. 

Sessió 2: 26/06/2018

- Per què ens hem de protegir del sol? Tipus de raig UV que ens arriben, com ens 

afecten, i quins problemes de salut ens poden provocar.

- Avantatges de les cremes de protecció solar naturals respecte les convencionals, com 

podem llegir les etiquetes i quins ingredients cal evitar.

- Els ingredients naturals que podem utilitzar per protegir-nos del sol i factors de 

protecció. 

- Tractament de cremades amb plantes medicinals i els seus derivats.

- Elaboració d’una crema de protecció solar i un oli per cremades, ferides i cicatrius.

Professora: Marta Dubreuil, biòloga, doctora en ecologia i amant de la natura.

Lloc: Escola Agrària de Manresa - Av. Universitària 4 -6 (Edifici FUB). Manresa.

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://goo.gl/maps/i5cDE


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:

Més inforMació:

Inscripcions i pagaments a www.associaciolera.org. 
Telèfons 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 80 € 76 € 72 €
Opció B3 56 € + 2,4 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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