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MEMÒRIA

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 2016 l’entitat sumava 301 socis d’arreu de Catalunya,
les terres de València i les Illes Balears.
L’associació L’Era s’ha anat fent forat en els mitjans de comunicació al
llarg del 2016. El programa més destacat és “Aquí en la tierra” de RTVE,
que va dedicar un reportatge a la feina de recuperació de la biodiversitat
agrícola del projecte Esporus.
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Tota la informació apareix publicada a la nova pàgina de Facebook:
facebook.com/associaciolera, que segueixen unes 2000 persones. En
aquest espai donem a conèixer les nostres activitats, compartim
les imatges de cursos i xerrades que organitzem i fem extensives les
informacions de col·lectius amb qui ens uneixen lluites i esperances.
També el nostre butlletí digital és un mitjà idoni per estar al corrent
de les nostres activitats amb una periodicitat quinzenal. Qualsevol
persona s’hi pot inscriure a través de l’enllaç http://eepurl.com/NdLBL.
l, sens dubte, el web associaciolera.org és l’aparador més complet per qui
vulgui conèixer a fons la nostra associació i els objectius que perseguim.
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Durant el 2016 hem arribat al soci 300! És l’Isidre Solé Gispert.

QUÈ FEM?

Tertúlia 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.
Realitzem prospeccions de varietats locals de plantes
cultivades.
Assumim projectes encarregats per institucions públiques
o privades relacionats amb la producció ecològica o
l’agroecologia.
A més, fem xarxa amb l’Escola Agrària de Manresa per oferir
una formació holística i completa el més assequible possible.
De fet, la nostra associació va néixer el 1999 de les inquietuds
del professorat d’aquest centre educatiu públic, el primer que
va interessar-se en la producció ecològica a Catalunya.
De llavors ençà, hem crescut en projectes, hem vist néixer
altres iniciatives amb les quals ens hem vinculat i hem sumat
persones associades i col·laboradores.

formació

Tallers i
itineraris
divulgatius
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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, 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 productors i
consumidors, i 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, en
què conservem les varietats locals multiplicant-les a camp, les
caracteritzem i organitzem 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.

“Per manar la natura se l’ha d’obeir.”
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F. BACON

Itineraris i tallers divulgatius

En paral·lel, L’Era ha dissenyat tallers complementaris per a alumnes de secundària
que poden impartir-se a la mateixa finca o bé als centres educatius. Aquests
tallers també formen part del programa El Pot del Centre de Recursos Pedagògics
del Bages. Durant el 2016, s’han realitzat 5 itineraris i 17 tallers, a nou entitats
formant en total a 404 alumnes.
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L’associació L’Era gestiona l’acompanyament de les visites a la finca de Can Poc
Oli de l’Escola Agrària de Manresa, especialitzada en producció agrària ecològica
i energies renovables. Els grups poden seguir dos itineraris o rutes a través de les
quals coneixen les característiques de l’agricultura ecològica i també les noves
possibilitats que ens ofereixen les energies renovables.

Agrocultura
L’associació L’Era publica des de l’any 1999 la revista trimestral
Agrocultura, l’única escrita en català i dedicada a la
producció agrària ecològica i l’agroecologia. És de caràcter
tècnic i informatiu i tracta les qüestions que ajuden a pagesos
i aficionats a posar en pràctica una agricultura i una ramaderia
més sostenible, tant des del punt de vista ambiental com des
del punt de vista econòmic i social. Per aquest motiu les seves
pàgines inclouen no només recursos, idees i solucions a aplicar
al camps sinó també reportatges de finques, entrevistes i articles
d’opinió.
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Agrocultura forma part de l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC), gràcies a la qual participa
tant a l’exposició física itinerant iQuiosc, com a la plataforma
virtual que porta el mateix nom i que permet la compra i la
lectura digital dels diferents números de la revista. També és a
través de l’APPEC i un conveni amb la Generalitat de Catalunya
que Agrocultura està present a 68 sales d’espera de consultes
mèdiques a més d’una trentena de noves biblioteques i centres
públics de normalització lingüística.
El Consell de Redacció d’Agrocultura és l’òrgan que decideix
quins temes es tracten a la revista, quin enfocament se’ls dóna,
quina època de l’any es publiquen i a quines persones expertes

es poden encarregar els articles. Tothom qui forma part del
Consell de Redacció participa de manera desinteressada i no rep
cap compensació econòmica a canvi. L’única persona remunerada
és la periodista i coordinadora editorial responsable que finalment
cada trimestre aparegui un nou número de la revista. Durant el
2016, les persones que han format part del Consell de Redacció
són: David Berenguer, Núria Cuch, Yolanda Delgado, CharlesAndré Descombes, Albert Lacunza, Noè Mas, Pedro-Antonio
Pérez, Florinda Plans, Jordi Puig, Mireia Sisquella, Pep Tuson Valls.
Durant el 2016 s’ha cedit la publicació d’articles al Col·legi
Enginyers tècnics agrícoles de la demarcació de Lleida.
Finalment, Agrocultura ha estrenat nou espai web. Si bé
ja hi havia una pàgina web on trobar els articles publicats
anteriorment, l’ambició era oferir un lloc adaptat als nous
dispositius mòbils com poden ser telèfons o tauletes i mostrar
una imatge en sintonia amb el web de L’Era: associaciolera.org.
Actualment és possible consultar la majoria d’articles publicats
en els números d’història de la revista utilitzant el cercador
d’agrocultura.org. La política de l’entitat és publicar els articles
més interessants de la darrera edició i publicar tota la resta al
cap d’un any de la sortida del número. Aquesta feina l’assumeix
la Dúnia Domingo, una de les persones voluntàries de l’entitat.

AGROCULTURA EN DADES
núm. 64 | 4,40 euros

Neorurals i
nouvinguts poblen
la Garrotxa de
producció ecològica

Canvi global i
canvi climàtic a la
conca del Segre
sanitat vegetal

L’àcar del bronzejat
del tomàquet

La Higueruela:
25 anys amb la producció
ecològica de secà
Gérard Ducerf:
”A França, el 70% dels sòls agrícoles es troben en estat de mort evident”. p. 8

40 pàgines, 12 de les quals a color.
1400 exemplars de tirada.
66 números publicats, quatre d’ells el 2016.
Més de 1000 exemplars tramesos per correu postal a
persones subscriptores (742), sòcies, col·laboradores
i a entitats afins.

LES ENTREVISTES
Aquesta secció inclou reportatges fets a peu de finca
de persones que es dediquen a la producció agrària
ecològica i que destaquen per algun motiu. Durant el
2016 hem tingut l’oportunitat de visitar:

núm. 65 | 4,40 euros

Les aportacions
de la certificació
Demeter
horta

Cultivar pluriennals
Fem compost
a l’hort

Enric Navarro:
“Sé que no sóc un
purista ecològic”

Joan Martínez Alier:

“Als pagesos els han ensenyat a pensar en economia crematística més que en economia ecològica”. p. 10

Josep Ramon Magrí: fruita dolça a la franja. Núm. 63.
La Higueruela: un quart de segle amb la producció
ecològica de secà. Núm. 64.
Enric Navarro: “Sé que no sóc un purista ecològic”.
Núm. 65.
Alfonso Rueda: un migrant andalús provant sort a
Mallorca. Núm. 66
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El motocultor
domèstic en entredit
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Esporus
El 2016 vàrem realitzar la prospecció de varietats locals a diversos
Masos a la Catalunya Central. Les prospeccions compleixen la
funció de cercar les varietats que encara preserven els pagesos
i les pageses més velles i que són pròpies de la zona delimitada.
De fet, aquesta feina aporta habitualment noves entrades al
banc de llavors. El 2016 s’han incorporat a Esporus la mongeta
del ganxet del Maresme i el girasol de pipa negre de Nador.
Totes aquestes llavors incloses en el banc es poden trobar en el
catàleg d’Esporus, 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 manté la distribució de llavors, que actualment estan
disponibles a la botiga virtual a associaciolera.org/botiga, així
com a Agrovicenç de Berga, a Món Sant Benet o als horts de la
Sínia a Altafulla.
Esporus forma part de la Red de Semillas, d’àmbit estatal, i
de la Xarxa Catalana de Graners. Aquest any hem fet difusió
del projecte atenent els grups que ens visiten en tallers (UAB,
Postgrau DlAe, Escola Agrària de Montpellier, altres bancs de
llavors, instituts...), i també a major escala participant en el
programa “Aquí La Tierra”(TVE), o en la redacció de 4 articles per
a la revista Agrocutura.

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 agràries 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 cultivem, en condicions de producció ecològica,
una selecció de varietats escollides seguint criteris de
viabilitat.
L’objectiu és multiplicar-les i extreure el màxim
d’infromació agronòmica de totes abans que les llavors
perdin la seva capacitat de germinació. Quan no estan
en procés de multiplicació, les llavors es mantenen
a la cambra frigorífica en les condicions ideals de
temperatura i humitat.

També s’ha realitzat a Mallorca un curs sobre “Gestió de bancs
locals de llavors” on van assistir més de 20 persones per a
formar-se i gestionar el seu propi banc de llavors individual o
comunitari.
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ESPORUS EN DADES
371 varietats preservades al banc, entre hortícoles, extensius, ﬂors i herbes
2 noves varietats entrades el 2016
65 varietats multiplicades, pertanyents a 27 cultius diferents
6 varietats caracteritzades
140,76 kg de llavors conservades
9 visites al projecte
5 tallers/xerrades realitzats
192 persones han conegut el projecte
18 persones voluntàries
3 finques col·laboradores en la multiplicació de llavors
15 jornades obertes de neteja de llavors
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Formació
Un any més, L’Era segueix oferint un programa de formació
no reglat que té com a objectiu arribar tan a les persones
professionals del sector agrari ecològic com a les que
s’acosten a l’agricultura i el món rural des d’una perspectiva
de l’autoconsum i l’autosuficiència. Es tracta de donar eines,
recursos, coneixement i expertesa a un públic que té interès
en l’aprofitament respectuós dels recursos que ofereix la terra
i el món rural, i apropar-los tècniques arrelades en la tradició,
però també, en la tecnologia actual aplicada l’agricultura, la
ramaderia, les energies renovables, etc.

El programa de Formació de L’Era es consolida com a projecte
que incideix en diferents aspectes de l’entitat, com:
• Donar a conèixer L’Era i les seves activitats
• Consolidar els objectius de L’Era quan a donar eines per
difondre l’agroecologia
• Augmentar el nombre socis i subscriptors
• Donar liquiditat a l’entitat
• Conèixer projectes interessants i contribuir a la seva
consolidació
• Espai d’intercanvi d’experiències

Els col·laboradors i col·laboradores habituals o esporàdiques de
l’entitat, experts en les diferents temàtiques, són els encarregats
de transmetre la seva experiència i coneixement, a un alumnat
normalment molt motivat per l’agroecologia i per aprendre
noves habilitats.

TESTIMONIS QUE ENS ANIMEN A CONTINUAR:
“La formació de l’Era m’ha permès adquirir els
coneixements bàsics per poder seguir aprenent i
experimentant pel meu compte”
“Són cursos realment molt bons i pràctics per la vida
quotidiana”
“Fer un curs amb l’Era m’ha permès conèixer gent afí a
la filosofia ecològica”
“La formació que ofereix aquesta associació és una molt
bona manera d’entrar en el mon de l’ecologia i el medi
ambient”

Una part important dels tallers i cursos es fan a les instal·lacions
de l’Escola Agrària de Manresa, amb qui es manté un conveni
de col·laboració. Però també s’ha aprofitat per visitar productors
i experts a les pròpies finques i instal·lacions, fet que permet
l’aprenentatge a peu de tros.

CURSOS, TALLERS, XERRADES I JORNADES
EN DADES
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· 20 activitats formatives pròpies relacionades
amb agricultura (9), ramaderia (5), transformats
(3), plantes medicinals(2) i geobiologia (1)
· 407 persones participants
· 190 hores d’intercanvi amb hores de feina per
facilitar l’accés als cursos a persones amb poca
capacitat econòmica
· 299 hores lectives
· 5 activitats formatives externes i 3 en
programació conjunta amb l’Escola Agrària de
Manresa que han representat 163 hores lectives
i 141 alumnes
· Col·laboració en l’organització i execució del
Simposi de Fruticultura ecològica
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Lluerna
Lluerna és un servei d’assessorament tècnic per a projectes
de producció agrària ecològica, energies renovables, jardineria
ecològica i bioconstrucció, tant en l’àmbit professional
com per a l’autoconsum. Respon a la multitud de consultes
que periòdicament arriben a l’associació i la necessitat
d’acompanyament observada en moltes persones que volen fer
els seus primers passos en el món de l’agroecologia.
Durant el 2016 ha seguit el seu procés de consolidació i de
definició com a eina al servei del sector agroecològic, des del
professional de l’agricultura o ramaderia, fins als usuaris de les
activitats encaminades a l’autoconsum.
Es segueix treballant amb una xarxa de tècnics
pluridisciplinaris, col·laboradors directes de Lluerna o d’altres
entitats d’assessorament, intentant donar resposta a la diversitat
de consultes que arriben l’entitat.
També ha dinamitzat i donat suport tècnic al Fòrum de la
FAD (formació a distància) dels cursos del PAE produccions
hortofructicoles edicions de primavera, del DARP.
Val a dir que hi ha un perfil de sol·licitant,que té molta il·lusió per
entrar al món de la pagesia, persones que volen viure del camp
que sovint no tenen massa clar per on començar, que tenen
pocs recursos i que tenen una visió molt bucòlica i poc realista
del que representa viure de l’agricultura. Després d’un primer

contacte amb Lluerna i d’exposar-los alguns punts claus per a
la seva incorporació, moltes vegades es fan enrere de la seva
intenció o desapareixen de l’espai comunicatiu. Representen
gairebé la tercera part de les consultes ateses.
LLUERNA EN DADES
54 sol·licituds ateses:
75% han estat consultes vinculades al sector professional
19% dels serveis han estat adreçats a l’autoconsum
6% han estat altres tipus de consulta
SECTORS ATESOS
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Tertúlia a l’Era
Al llarg del 2016 s’han dut a terme dotze Tertúlies a L’Era de
to agroecològic. Han tractat temes diversos com la sobirania
alimentària, els empelts, les plagues dels arbres fruiters,
els bolets, els licors, les lleguminoses en l’alimentació i en
l’agricultura i d’altres.
La Tertúlia a L’Era es fa cada primer dimecres de mes a les 7
de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca d’Artés, ubicada a
Cal Sitjes.
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El mes de desembre, la Tertúlia es va desplaçar a la Sala Plana de
l’Om de Manresa per visualitzar “El Olivo”, una pel·lícula sobre
la pèrdua de patrimoni agrocultural arrel de l’actual situació
econòmica i social. El passi va anar seguit d’un col·loqui guiat
per el Pep Tuson, dinamitzador de la Tertúlia. L’acte estava
inclòs en la campanya Consum Conscient per Nadal, organitzat
conjuntament amb altres entitats manresanes: Flors Sirera i el
Cine Club. Hi van assistir un centenar de persones.
El febrer del 2017 la Tertúlia complirà els deu anys de
trajectòria. Actualment compta amb un nivell d’assistència de
15 persones de mitjana i unes 13 persones noves durant el 2016.

La Tertúlia agroecològica a L’Era és una trobada mensual
per parlar de manera informal de temes diversos
relacionats amb l’agroecologia. Tot i que la durada és de
dues hores, cadascú pot arribar i anar-se’n quan vulgui.
És una proposta oberta a tota la gent interessada i sense
inscripció prèvia.
Cada dia es parla d’un tema principal, decidit entre tots
durant la Tertúlia anterior, encara que la conversa pot
derivar de manera flexible cap a altres temes que hi
tinguin relació.
No hi ha oradors especialistes. Cada persona intervé quan
vol, en una conversa fluida, flexible i senzilla. L’objectiu
és intercanviar opinions i coneixements. No cal portar-hi
documents, ni preparar-se especialment el tema.
Durant el 2017 incorporarem una diversificació del
format, amb la presentació d’un tema, durant 20-30
minuts, per part d’un voluntari d’entre els assistents i tot
seguit la tertúlia sobre el tema
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Altres projectes

PROJECTE DEL REGADIU. HORTS EN DESÚS. MANRESA
La zona del regadiu de Manresa ha estat sempre una de les
inquietuds de l’associació L’Era, que ja el 2011-2012 aconseguí
finançament per a dinamitzar-lo i potenciar-lo.
Del projecte realitzat se’n tragué un detallat coneixement de
la zona i de la seva realitat, de la capacitat de mobilització del
sector, així com també de l’afinitat entre les persones que hi
treballen, ja sia de forma professional o aficionada.
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En el projecte dut a terme el 2015-2016, es conclou la necessitat
de donar contiinuïtat a la gestió dels espais buits al regadiu
de Manresa. Arrel d’aquestes conclusions, l’ajuntament de
manresana contractat una persona durant 4 anys per a redactar
i dinamitzar el Pla Estratègic del Regadiu de Manresa.

RECUPERACIÓ DE VARIETATS LOCALS AL LLUÇANÈS
Juntament amb el Consorci del Lluçanès, L’Era continua amb el
projecte de recuperació de les varietats locals d’aquesta comarca
natural. El 2011 i el 2013 es feren dues prospeccions de varietats,
i se’n van trobar més de 50. Aquest 2016 s’ha dinamitzat la gent
del territori a fi de trobar les eines i les estratègies per conservar
aquest tresor agrari.
FIRES
Aquest any hem assistit a 3 Fires: Biocultura Barcelona, Ecoviure
Manresa i la VII Fira de la Biodiversitat cultivada que organitza
la Xarxa Catalana de Graners, aquest any a Navata. Les Fires
ens aporten visibilitat, subscriptors, socis i alumnes, així com
complir un dels objectius principals de L’Era: la difusió de la
producció agroecològica i de la feina que fem.

XERRADES, DOCUMENTALS, VISITES...
-Sopar-tertúlia del Projecte Esporus. Slow Food Falset
-Xerrada-presentació d’Esporus als usuaris d’horts
d’autoconsum del barri de les Escodines (Manresa),
Castellterçol i Artés. Regalia de llavors de varietats locals.
-Presentació Esporus en el col·loqui del passi del documental
“Seeds on time” organitzat per la Cooperativa la Vinagreta
de Vilanova i la Geltru.
-Participació en la conferencia sobre “Recursos genètics
en agricultura a la UE” a Brussel·les per a millorar la gestió,
finançament i legislació dels recursos genètics.
- Suport a la Catedra d’agroecologia de Vic en la demanda
del Grau en Agroecologia i Alimentació
- Signatura del manifest de Meandre: No a la benzinera del
Poal.
-Jornada del soci en el marc de la setmana biodiversitat:
Taller d’empelts.
-Adhesió a Iniciativa Ciutadana People4Soil.
-Suport i intervenció al ple ajuntament Manresa sobre la
moció de jardineria sostenible, presentada per la CUP i
aprovada.
- Organització i coordinació del 4t Simposi de Producció
Agroalimentària Ecològica: Fruticultura Ecològica
- Donació a l’Associació Catalana per la Pau, per al projecte
“Facilitar l’accés a la sanitat als camps de refugiades al Líban”
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ELS NOSTRES VALORS, LA NOSTRA GENT,
LA NOSTRA TERRA
La feina del dia a dia de l’associació L’Era es sustenta bàsicament
en les quatre persones assalariades que assumeixen els diferents
projectes de l’entitat. A més, la junta directiva manté reunions
mensuals per prendre les decisions que calgui d’una manera
més immediata i per donar resposta 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 fent-se càrrec de
feines concretes que són imprescindibles per tirar endavant
els diferents projectes. El 2016, la comissió per al voluntariat
ha treballat per detectar les necessitats de L’Era que es poden
cobrir amb el treball voluntari i gestionar-les de forma més
sistemàtica.
Des del punt de vista econòmic, l’entitat necessita encara de
suport extern, ja sigui a través d’institucions públiques
–majoritàriament– o privades. El conveni signat el 2015 amb el
Departament d’Agricultura permet que L’Era ocupi un despatx
dins les instal·lacions de l’Escola Agrària de Manresa 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 defensem des de L’Era. Mostra d’això són el
suport a manifestos promoguts per la societat civil i 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 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
coincidents amb aquests ens i aprofitem la seva disponibilitat
per difondre’ls arreu.
En paral·lel, treballem per augmentar la nostra autonomia
financera venent publicitat, fent subscripcions, difonent la
botiga digital, venent llavors, anant a fires i promovent que
tothom qui simpatitzi amb L’Era s’animi a associar-s’hi.
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Alguns dels nostres voluntaris i col·laboradors
El Charli Descombes és
president de L’Era des del
2007, a més forma part, amb
altres voluntaris de Consell
de Redacció de la Revista
Agrocultura.

El Tomàs Llop participa en el
projecte LLuerna assessorant
a nous pagesos. A més, dóna
classes ens els cursos de poda de
L’Era, una de les formacions més
exitoses de l’associació.

L’Idris Cruz regeix el Forn
antic de Manresa, on el·labora
pans de forma artesanal, és un
dels professors estrella, de la
oferta formativa de L’Era, des
de fa més de 6 anys.

La Yolanda Delgado és sòcia
de L’Era i participa activament
en diverses activitats com els
Itineraris divulgatius, la comissió
de voluntariat i el Consell de
Redacció d’Agrocultura.

A Esporus fem possible la
conservació de les varietats
locals gràcies a voluntaris com
la Carme Romagosa, que ens
dona un cop de ma tant en les
tasques de camp com en la
neteja de llavors.

L’Amàlia Orive i l’Esteve
Gimferrer són pagesos
agroecològics i uns assistents
assidus a la Tertúlia mensual
de L’Era, que es fa el primer
dimecres de mes a Artés.

L’any 2016 L’Era ha col·laborat amb:
Agricultura Regenerativa Ibérica
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Sant Cugat
Associació de Varietats Locals de
Mallorca
Càtedra d’Agroecologia i Sistemes
Alimentaris de la UVic

Centre Flors Sirera
Cine Club Manresa
Consorci del Lluçanès
Cooperativa La Vinagreta
DO Montsant
Escola Agrària de l’Alta Ribagorça
Escola Agrària de Manresa

Escola de Pastors de Catalunya
Slow Food Falset
Sociedad Española de Agricultura Ecológica

L’Era forma part de:
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A més de les persones sòcies i voluntàries de l’entitat,
també ens ajuden a dur a terme els nostres projectes:
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COMPTES CLARS
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Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 Manresa. Tel. 93 878 70 35
info@associaciolera.org | www.associaciolera.org
www.facebook.com/associaciolera

“Sabeu que són aquestes piles de porqueries i de fems que sovint despreciem?
Són els prats florits, l’herba verda, son el blat daurat i el pa sobre la nostra taula.
Són la salut, l’alegria i la vida.”
V. HUGO

