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“Hem de potenciar que
quan algú digui que és pagès o pagesa,
la gent es tregui el barret”
Jordi Martí. Agrocultura, núm. 56

Què fem?
L’Era treballa per al foment de la producció agrària ecològica,
l’agroecologia i també la difusió de les energies renovables.
Som pageses i pagesos de tota la vida, petits hortolans, tècnics,
neorurals, estudiants i també persones de ciutat sensibles i
interessades en la pagesia i en l’autosuficiència. Creiem en un
sector agrari amb més reconeixement per part de la societat,
capaç d’establir relacions comercials justes entre països i de
refer la sobirania alimentària del nostre territori.
Publiquem la revista Agrocultura, especialitzada en producció
agrària ecològica i agroecologia.
Preservem la biodiversitat agrícola amb el projecte Esporus,
conservant les varietats locals multiplicant-les a camp,
caracteritzant-les i organitzant jornades per donar-les a
conèixer.
Oferim cursos i jornades sobre autosuficiència, producció
ecològica, energies renovables i bioconstrucció.
Cada primer dimecres de mes, a la Biblioteca d’Artés,
organitzem la Tertúlia agroecològica a L’Era.
A través de Lluerna oferim assessorament en temes de
producció ecològica agrària i ramadera, energies renovables,
bioconstrucció i transformats alimentaris.
Gestionem els tallers i els itineraris sobre producció ecològica i
energies renovables de l’Escola Agrària de Manresa.

La nostra associació va néixer de les inquietuds del professorat
de l’Escola Agrària de Manresa, el primer centre educatiu
de naturalesa pública que va interessar-se en la producció
ecològica a Catalunya. Era l’any 1999.
D’ençà llavors, hem crescut en projectes, hem vist néixer altres
iniciatives amb qui ens hem vinculat, com la Xarxa Catalana
de Graners, i hem crescut quant a persones associades i
col·laboradores.
Durant el 2014 hem mantingut les activitats de l’any anterior i
a més hem impulsat Lluerna, el nou servei d’assessorament que
tot just comença a fer les primeres passes.
Us convidem a fullejar aquesta memòria i a conèixer-nos una
mica millor.

l’univers de

La junta directiva de L’Era està formada per
Charles-André Descombes Lutz, president.
Jaume Brustenga Bort, secretari.
Rosa Serra Pujol, tresorera.
A desembre de 2014 l’entitat sumava 267 socis d’arreu de
Catalunya, terres de València i les Illes Balears.
Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de les activitats
de L’Era durant el 2014. En destaquen la portada del diari
intercomarcal Regió 7 i el diari d’àmbit nacional Ara, en ambdós
casos tractant la biodiversitat cultivada i destacant la feina del
projecte Esporus.
El butlletí digital de l’associació continua sent el mitjà més àgil per
estar al dia de l’activitat de L’Era. L’enllaç per donar-s’hi d’alta és
http://eepurl.com/NdLBL

Tallers i
itineraris
divulgatius

formació

Tertúlia
a L’Era

Agrocultura
L’Era publica des dels inicis de la seva trajectòria la revista
Agrocultura, dedicada específicament a temes de producció
agrària ecològica i agroecologia. Amb reportatges, articles
tècnics i d’opinió, entrevistes, novetats editorials, etc.
Publicada en català i de periodicitat trimestral, compta amb un
equip d’experts que forma el Consell de Redacció i una persona
alliberada que fa les funcions de coordinació i de redacció
d’alguns reportatges i seccions, i també la maquetació.
Durant el 2014, el Consell de Redacció l’han format Cristina
Babot, David Berenguer, Yolanda Delgado, Charles-André
Descombes, Noè Mas, Florinda Plans, Mireia Sisquella i Pep
Tuson Valls.
L’Era forma part de l’Associació de Publicacions Periòdiques
en Català, fet que ha facilitat que Agrocultura estigui inclosa
en el portal iQuiosc.cat, on es troben capçaleres de revistes
publicades en català disponibles també en format digital.
D’aquesta manera, és senzill accedir als enllaços proposats en
els diferents articles i a més totes les pàgines es poden veure
en color. Tant els socis com els subscriptors tenen accés gratuït
a la revista Agrocultura a l’iQuiosc.
La revista en format paper es pot comprar a través de la botiga
digital de L’Era: associaciolera.org/botiga
Les subscripcions es gestionen al web: agrocultura.org

AGROCULTURA EN DADES
40 pàgines
12 pàgines a color
1250 exemplars de tirada
58 números publicats, quatre d’ells el 2014
Més de 1000 exemplars tramesos per correu postal a persones
subscriptores (739), sòcies, col·laboradores i entitats afins
38 persones han col·laborat aportant textos, imatges o dibuixos
9 persones han fet correcció de textos de manera voluntària

ESPORUS EN DADES
350 varietats preservades al banc, entre hortícoles, extensius, flors i herbes
34 noves varietats entrades el 2014
64 varietats multiplicades, pertanyents a 27 cultius diferents
9 varietats caracteritzades
6 varietats d’Esporus acceptades en el Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya
3 visites de grups ateses
3 persones voluntàries permanents
2 xerrades informatives
6 finques col·laboradores en la multiplicació de llavors
9 jornades obertes de neteja de llavors, amb 16 persones participants

Esporus
Esporus és el centre de conservació de biodiversitat cultivada
de l’associació L’Era. El seu objectiu és cercar, conservar,
multiplicar, estudiar les característiques i difondre les varietats
locals agrícoles que són pròpies de la nostra terra.
Des de les parcel·les cedides per l’Escola Agrària de Manresa
a la seva finca de Can Poc Oli, cada any es cultiven, en
condicions de producció ecològica, una selecció de varietats
escollides seguint criteris de viabilitat. L’objectiu és multiplicarles totes abans que la llavor perdi la seva capacitat de
germinació. Quan no estan en procés de multiplicació,
les llavors es mantenen a la cambra frigorífica a 9ºC i 55%
d’humitat relativa, les condicions ideals.
El 2014 Esporus ha iniciat dues prospeccions de varietats locals
d’horta, a Osona i al Maresme, encarregades pels consells
comarcals d’aquestes comarques. Les prospeccions compleixen
amb la funció de cercar les varietats que encara preserven
els pagesos i pageses més velles i que són pròpies de la zona
delimitada.
De fet, aquesta feina dóna peu normalment a noves entrades
al banc de llavors. El 2014, s’han incorporat a Esporus la col
paperina de Centelles, l’enciam vinagrer, la mongeta del confit
xic o el tomàquet ple del cul torrat, per exemple, fruit de
prospeccions de l’any 2013.

Totes aquestes llavors incloses en el banc d’Esporus es poden
trobar en el nou catàleg editat el 2014, que permet consultar
fàcilment les varietats disponibles i les seves característiques.
Seguint l’objectiu de divulgar aquesta biodiversitat agrícola i
també amb la idea de poder tenir un marge d’autofinançament,
Esporus posa a la venda sobrets de llavors per a horts
d’autoconsum i també els tres números reeditats del
desplegable Cultiva’m, dedicats a conèixer el cultiu i les
característiques de varietats d’enciam, tomàquet i albergínia.
Tant els sobres com el col·leccionable es poden adquirir al local
de L’Era, o bé a través de la botiga virtual a associaciolera.org/
botiga.
Esporus forma part de la Xarxa Catalana de Graners, a la qual
ha representat a la Comissió del Catàleg de Varietats Locals
d’Interès Agrari de Catalunya impulsat per la Generalitat, i
també de la Red de Semillas. Fruit de la pertinença a aquest
grup d’àmbit estatal, el centre ha col·laborat amb la revista de
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Altres mitjans
o editorials que han comptat amb la col·laboració d’Esporus
són: La Magrana (llibre Terra de tomàquets); revista L’hort,
amb una fitxa a cada número; i la revista digital del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya.

Formació
L’Era proposa cada any cursos i tallers relacionats amb la
producció agrària ecològica i l’autosuficiència: cultiu ecològic
de fruiters, sostres verds, anàlisi per cromatografia, elaboració
de pa i làctics, cosmètica natural, gestió de la biodiversitat per
al control de plagues i malalties en són alguns exemples.
Tots ells són una aposta més per recuperar el coneixement
agrícola que hem anat perdent, per millorar la nostra
autonomia i recuperar la capacitat de crear amb les mans allò
que ens sustenta.
La majoria d’aquestes activitats formatives tenen lloc a
les aules de l’Escola Agrària de Manresa, que és on també
mantenim la nostra seu social. Altres aprofiten les sales i les
parcel·les de la finca de Can Poc Oli, cedides pel mateix centre
educatiu. Però aquest 2014 també hem fet cursos o sessions en
altres espais, com per exemple l’Institut de Recerca Holística de
Montserrat.
Se segueix oferint la possibilitat de pagar una part de la
inscripció als cursos amb moneda social de l’Ecoxarxa del
Bages. També, quan es demana, es facilita l’intercanvi directe
amb hores de voluntariat en feines puntuals.
La trajectòria i solvència de l’associació ha motivat institucions
públiques i privades a confiar-nos l’organització d’altres cursos,
xerrades i tallers dins la mateixa línia: Consell Comarcal del

Bages, Consorci del Moianès, AMPANS, Ajuntament del Pont
de Vilomara i Rocafort, Ajuntament de Mataró, Ajuntament
de Sant Cugat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 127
alumnes s’han beneficiat d’aquesta formació.
A més, per segon any consecutiu, el Departament d’Agricultura
de la Generalitat de Catalunya ens ha encarregat l’organització
del Simposi de producció agroalimentària ecològica, aquest
2014 dedicat a produccions hortícoles i celebrat a Manresa al
desembre. Va comptar amb la participació d’experts procedents
d’universitats i centres d’investigació de Catalunya, d’Espanya i
també de França i d’Itàlia que tractaren aspectes diversos, des
d’avenços en sanitat vegetal fins a infraestructures, qualitat
nutricional o fertilització, entre d’altres.
CURSOS, TALLERS, XERRADES I JORNADES EN DADES
28 activitats formatives
576 persones participants
168,5 hores d’intercanvi amb hores de feina per facilitar l’accés
als cursos a persones amb poca capacitat econòmica
200 persones assistents al 2n Simposi de producció
agroalimentària ecològica

Lluerna
A través de Lluerna, l’associació L’Era ha posat en marxa un nou
servei d’acompanyament tècnic a l’agroecologia. La iniciativa
ha sorgit després d’anys que l’entitat recollís i donés sortida
a multitud de consultes bàsicament sobre producció agrària
ecològica. Però Lluerna no es queda solament en aquest àmbit,
sinó que gràcies a la participació d’experts assessors que ja
col·laboren habitualment en l’oferta formativa de l’entitat
també pot acollir consultes vinculades a bioconstrucció,
energies renovables i jardineria ecològica, tant per a un
enfocament professional com per un enfocament pensant en
l’autoconsum.
L’objectiu no és consolidar Lluerna com una entitat més
d’assessorament agrari. L’ambició de L’Era és que aquest
nou servei sumi organismes i experts que ja estan fent
assessorament dins del sector agroecològic per poder fer un
treball en xarxa, aprofitant les sinergies existents i permetent un
efecte multiplicador que reverteixi en la qualitat del servei ofert.
En aquest primer any, Lluerna ha centrat la seva activitat en la
definició del projecte en si, entrevistes a persones implicades
en el sector per recollir idees i propostes, en la creació de
la xarxa de persones assessores participants, en l’elaboració
de protocols de funcionament i en l’atenció a les primeres
consultes arribades.

LLUERNA EN DADES
32 consultes ateses
16 consultes simples de resposta ràpida
6 consultes referents a projectes integrals
8 consultes referents a temes concrets
1 demanda de seguiment sanitari
1 altres tipus de consultes
De totes les consultes ateses:
10 arribades de projectes d’autoconsum
17 arribades de projectes professionals
5 arribades de projectes semiprofessionals

Itineraris
i tallers divulgatius
La finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa és l’escenari on es
desenvolupen la majoria de tallers que oferta l’associació L’Era relacionats amb
l’agricultura ecològica i les energies renovables.
Des de l’associació també es gestiona el monitoratge dels itineraris divulgatius
d’agricultura ecològica i energies renovables de la finca de Can Poc Oli, de l’Escola
Agrària de Manresa.
Durant el 2014, tres grups van fer els itineraris formatius. Els alumnes venien de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i de l’Institut Català de Sant Isidre de
Barcelona.
Els primers també van fer el taller de biodiversitat. El taller d’energies renovables
el van sol·licitar l’Institut Cal Gravat de Manresa a través de l’oferta iPot del Centre
de Recursos Pedagògics del Bages i l’Institut Costa i Llobera de Barcelona.

Tertúlia a L’Era
La Tertúlia agroecològica a L’Era és un espai informal de debat i intercanvi
d’informació, obert a tothom, sobre temes tècnics, socials o econòmics
a l’entorn de l’agricultura ecològica. No hi ha oradors especialistes i
cadascú intervé quan vol.
Té lloc cada primer dimecres de mes a la Sala d’Actes de la Biblioteca
d’Artés, i són les mateixes persones assistents les que decideixen el tema
del mes següent. De manera especial, el gener del 2014 la Tertúlia va
acollir el passi del documental “La voz del viento”, amb col·loqui posterior,
a la Sala La Plana de l’Om, a Manresa (foto), i en el marc de la campanya
“Donem la volta al Nadal”, organitzada per diverses entitats de la ciutat.
Més de 300 persones han participat d’aquesta activitat al llarg de l’any,
cosa que suposa més del 40% respecte a l’any anterior.

“Sembrem llavors, collim realitats”

Amb qui comptem... i amb qui no
La feina del dia a dia de l’associació L’Era es sustenta
bàsicament en les quatre persones alliberades que assumeixen
els diferents projectes de l’entitat. A més, la Junta Directiva
manté reunions de periodicitat setmanal per prendre les
decisions que calgui d’una manera més immediata i per donar
suport a les inquietuds que poden anar sorgint en la gestió de
l’entitat.
Afortunadament, també hi ha socis i sòcies que participen de
manera activa en el funcionament de L’Era, ja sigui assumint
responsabilitats d’organització o bé entomant feines concretes
que són imprescindibles per tirar endavant els diferents
projectes. El seu suport és vital per mantenir el ritme d’activitat
i també pel suport moral i la injecció d’energia que representen
per a l’equip més permanent de l’associació.
Des del punt de vista econòmic, l’entitat necessita encara de
suport extern, ja sigui a través d’institucions públiques
–majoritàriament– o privades. El més evident de tots ells és el
de l’Escola Agrària de Manresa, centre educatiu de naturalesa
pública, adscrit al Departament d’Agricultura de la Generalitat,
que cedeix a L’Era un despatx dins les seves instal·lacions i part
de les parcel·les de la seva finca de Can Poc Oli. Però aquest
vincle amb una institució governamental no ens ha privat de
ser crítics amb les actuacions o amb les decisions polítiques

contradictòries amb els valors que propugna L’Era. Mostra
d’això és el suport a moviments com Som lo que Sembrem per
a la lluita contra els transgènics o els editorials de la revista
Agrocultura qüestionant la política agrària.
Així mateix, mantenim una posició escrupolosa pel que fa a
les institucions o empreses privades de qui acceptem o a qui
demanem finançament. En ocasions això pot representar una
pèrdua d’ingressos, com és el cas de la publicitat de certes
multinacionals proposada per l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català per a la revista Agrocultura.
D’altra banda, creiem que hem de poder continuar col·laborant
amb les obres socials i fundacions d’institucions privades,
malgrat que som conscients que els seus pressupostos arriben
probablement d’activitats financeres no sempre prou ètiques.
Però certament prioritzem els objectius i els valors comuns i
aprofitem la seva disponibilitat per difondre’ls arreu.
En paral·lel, treballem per augmentar la nostra sostenibilitat
financera venent publicitat, fent subscripcions, difonent la
botiga digital, venent llavors, anant a fires i promovent que
tothom que simpatitzi amb L’Era s’animi a associar-s’hi.

Actualment l’equip de L’Era l’integren l’Alba Gros (comunicació i Agrocultura),
la Xènia Torras (secretaria i Esporus), la Neus Vinyals (responsable de formació
i Lluerna) i la Rosa Rosell (administració). A la foto, d’esquerra a dreta. A més, la
Carolina Domínguez assumeix les tasques relacionades amb les insercions de
publicitat a Agrocultura i al butlletí digital.
Tres persones voluntàries
ajuden l’entitat en temes de
difusió. A la imatge, la Dúnia
Domingo, que assumeix
l’actualització de l’agenda i la
botiga digital.

Per iniciar el projecte de
Lluerna, l’entitat ha buscat el
consell i el suport de diferents
experts. A la imatge, la Raquel
Servitja, veterinària i una de les
impulsores del projecte.

Esporus és un dels
projectes que compta
amb més participació de
voluntaris. A la foto, l’Ester
Torrabadella fent-hi les
pràctiques universitàries.

La xarxa de professorat dels
cursos és un recurs important
en l’àmbit formatiu de L’Era.
Tomàs Llop, a la foto, és un dels
pagesos-formadors amb qui
compta l’associació.

La Lídia Cerón, a la imatge,
és una de les nou persones
voluntàries que han
corregit els textos publicats
a Agrocultura.

El Consell de Redacció és
una eina imprescindible
d’Agrocultura. El Pep Tuson, a
més de formar-ne part, també
és el soci dinamitzador de la
Tertúlia a L’Era.

L’any 2014 L’Era ha col·laborat amb:
Ajuntament de Sant Cugat
Ajuntament de Mataró
Aj. del Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Manresa
AMPANS

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Maresme
Consorci del Moianès
Consell Comarcal d’Osona
Editorial La Magrana

L’Era forma part de:

A més de les persones sòcies i voluntàries de l’entitat,
també ens ajuden a dur a terme els nostres projectes:

Revista L’Hort
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Som lo que Sembrem
Universitat Jaume I

Els nostres comptes
Ingressos. Total: 119.738,51 euros.
Publicacions
Projectes

Altres

Despeses. Total: 124.704,32 euros.
Despeses generals

Quotes de socis
Subscripcions a
Agrocultura

Formació

Altres

Projectes
Formació
Esporus
Agrocultura

Personal fix

Subvencions
Personal esporàdic
Publicitat
Quotes de socis
Subscripcions
Subvencions
Esporus
Publicitat
Fires
Formació
Projectes
Publicacions
Altres

13.337,25
13.741,76
18.602,00
13.844,64
5.615,50
27,00
46.848,76
4.492,64
2.023,00
1.205,96

Esporus
11,1%
11,5%
15,5%
11,6%
4,7%
0,0%
39,1%
3,8%
1,7%
1,0%

Personal fix
Personal esporàdic
Agrocultura
Esporus
Formació
Assessorament
Projectes
Itineraris
Despeses generals
Altres

70.607,88
24.198,18
7.818,96
1.030,04
4.960,84
834,73
164,09
80,00
8.861,08
6.148,52

56,62%
19,40%
6,27%
0,83%
3,98%
0,67%
0,13%
0,06%
7,11%
4,93%

Avda. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa. Tel. 93 878 70 35
info@associaciolera.org | www.associaciolera.org
www.facebook.com/associaciolera

“L’Era és una eina d’aprenentatge i de transmissió de coneixement, un
referent del sector agroecològic, un espai d’intercanvi d’experiències,
actors directes en la creació d’un futur més sostenible i respectuós amb
el món rural i el medi natural”
Anònim recollit en les enquestes de satisfacció dels cursos de L’Era

