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Què fem?

Des dels seus inicis L’Era ha multiplicat les seves activitats
i s’ha situat com una associació de referència en el
món de l’agroecologia, especialment a través de la feina
que fa amb la revista Agrocultura (pàg. 4), el banc de
biodiversitat agrícola Esporus (pàg. 6), els cursos del seu
programa de formació (pàg. 14) i la Tertúlia mensual
a L’Era (pàg. 11). Però si aquests són els projectes
més consolidats, també en broten d’altres que es van
fent lloc i van agafant potència, com és el de Lluerna,
el servei d’assessorament agroecològic (pàg. 16), al
qual enguany l’entitat ha volgut donar més volada per
poder assumir les peticions que arriben contínuament.

La feina del dia a dia no ens ha de fer perdre l’horitzó:
treballem per una societat que assumeixi la necessitat
d’un canvi de paradigma total, tant des del punt de vista
productiu i econòmic com social. Hem de poder deixar
a les generacions futures un sistema que garanteixi una
alimentació saludable, sostenible per al planeta i per a
totes les espècies que hi habitem, solidària entre les
persones i entre els pobles i les nacions, i arrelada a la
terra i a la cultura de les quals és pròpia. Així és com
volem el nostre món i aquesta és la mirada positiva
que us volem encomanar amb la nostra feina.
Compteu amb nosaltres si aquest és també el
vostre camí; comptem amb vosaltres si el voleu fer
plegats.
• Voleu conèixer periòdicament què fem?
Apunteu-vos al butlletí digital a associaciolera.org
• Núm. de socis a desembre de 2018: 309
• Seguiu-nos a twitter, facebook i instagram:
@associaciolera
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L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, és una associació
sense ànim de lucre que des de l’any 1999 fomenta
la producció agrària ecològica, l’agroecologia
i les energies renovables. Durant el 2018 hem
commemorat els 20 anys des de l’inici de l’entitat i ho
hem fet dotant-nos d’una imatge corporativa nova que
ha redissenyat el logotip principal de l’associació i també
els logotips dels diferents projectes.
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Revista
Agrocultura

AGROCULTURA EN DADES

L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, publica
des del 1999 la revista trimestral Agrocultura, en català.
És l’única capçalera de caràcter tècnic a Catalunya
sobre producció agrària ecològica. Entrevistes, articles
d’opinió, reportatges, articles tècnics i novetats editorials
omplen 40 pàgines amb l’ànim d’aportar informació de
qualitat per al desenvolupament de les finques en un
sentit agroecològic, donant eines pràctiques a pagesos i
pageses i també a persones que s’apropen a la gestió
agrària com una activitat complementària o com a font
d’enriquiment personal.

74 números publicats

La revista Agrocultura és possible gràcies a les persones
que hi aporten els seus articles de forma desinteressada
i també gràcies al seu Consell de Redacció, format per
David Berenguer, Núria Cuch, Yolanda Delgado, CharlesAndré Descombes, Albert Lacunza, Florinda Plans, Jordi
Puig i Pep Tuson.

40 pàgines, 12 de les quals a color
1.450 exemplars de tirada
Més de 1000 exemplars tramesos per
correu postal a persones subscriptores,
sòcies i/o col·laboradores i a entitats afins.
Núm. de subscriptors a desembre de 2018:
688

Agrocultura forma part de l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català.
La revista es pot comprar en format paper a
botiga.associaciolera.org i en format digital a
iquiosc.cat/agrocultura. Les subscripcions es gestionen
a través del web agrocultura.org. En aquest web també es
poden consultar la majoria dels articles publicats.

AGROCULTURA EN EL PROGRAMA
“LLEGEIX, NO ESTIGUIS ORSAI”,
D’ALCÚDIA

En Miquel Font Serralta, responsable del programa, ens
explica que:
“La societat mallorquina ha canviat molt, però molta
gent encara té contacte amb les seves arrels pageses; i
cada vegada hi ha més preocupació per l’ecologia
i l’alimentació a partir de productes que no siguin
industrials; per la producció ecològica, les varietats locals,
el coneixement dels beneficis de les plantes...”.
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La revista Agrocultura forma part del conjunt de capçaleres
del programa “Llegeix, no estiguis orsai” de l’Ajuntament
d’Alcúdia, a l’illa de Mallorca. El consistori ha demanat de
rebre un total de sis exemplars de cada número després
d’observar l’interès que despertava. Es pot trobar en tres
centres de salut, a l’Auditori, a la Piscina Pública Municipal
i a la Biblioteca del Moll.

Esporus
El 2018 ha sigut l’any del Moianès. Hem estat a la
comarca més jove de Catalunya parlant amb pageses i
pagesos dels de sempre per a trobar les varietats que
millor defineixen el seu territori, com la col de baieton,
el tomàquet Montserrat vermell o la mongeta del
genollet, entre moltes d’altres.
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Esporus col·labora amb els projectes que tenen com a
pilar fonamental l’agroecologia i la biodiversitat, com el
projecte Aldevaran, un camp de refugiats de la República
Centreafricana, al qual vam cedir llavor de tomàquet,
carbassa, faves, cotó, enciam i albergínia.

VARIETATS INCORPORADES
AL BANC DE LLAVORS
D’ESPORUS:
cigró de Vilamarics
cigró negre
pebrot groc de Canyamars
mongeta de Castellfollit del Boix
blat de moro dolç
blat forment de Vic
mongeta de l’abundància

També hem fet conèixer Esporus a través de les revistes
Sabors de Caprabo (març), Ecohabitar (tardor) i Agrocultura
(núm. 71, 72 i 74), atenent grups que ens visiten i realitzant
tallers sobre biodiversitat i llavors a la finca Can Poc Oli
de l’Escola Agrària de Manresa.
Podeu consultar les característiques i la disponibilitat
de les 362 varietats del catàleg a www.esporus.org

“

Les persones que en compren
reconeixen algunes varietats
que només havien vist
als horts dels seus avis

“

Jaume Estévez

Agrovicenç, una botiga de subministres per a horta
ecològica a Berga, és un dels punts on es poden trobar
les llavors d’Esporus. Quan la Xènia Torras, responsable
del projecte, va oferir la possibilitat de tenir un expositor
de sobrets a en Jaume Estévez, gestor d’Agrovicenç, ell va
adonar-se que encaixaven amb la seva idea de “treballar
amb el producte local, que és el que ens diferencia”.

Gràcies a la seva col·laboració, la gent del Berguedà té
una botiga on anar a buscar les varietats que multipliquem
a Esporus. “Les persones que en compren reconeixen
a vegades algunes varietats que només havien vist als
horts dels seus avis i que ara poden incorporar al seu.
Enciams, pèsols, faves i altres hortícoles que es solen fer
directament de llavor són el que té més sortida.”
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ENTREVISTA A JAUME ESTÉVEZ
Agrovicenç

Esporus té sis punts més de venda al territori. Amb els expositors de llavors divulguem aquesta biodiversitat agrícola i
alhora aconseguim finançament per mantenir el projecte. També es poden comprar les llavors a la botiga digital de L’Era
(botiga.associaciolera.org).
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ESPORUS EN DADES

Associació L’Era. Avinguda Universitat, 4-6, Manresa. Tel. 938 787 035
Llavors i cereals Font. Carretera de Prats de Lluçanès, 2, Vic.
Tel. 938 854 267
Agrovicenç. Gran Via, 7, Berga. Tel. 938 211 327
Planterra. Mercat agroecològic Món Empordà.
http://www.monemporda.org/activitats-mercats/
Punt d’intercanvi de l’Ecoxarxa del Bages. Ateneu de la Sèquia,
carrer de Sant Miquel, 11, Manresa. Obert dimarts de 18 a 21 h.
Només moneda social. https://abonahora.wordpress.com/
Botiga Món Sant Benet. Camí de Sant Benet de Bages, s/n, Sant
Fruitós de Bages. Tel. 938 759 401
L’Hivernacle d’Horta. Carrer Marcel·lí, s/n, Barcelona. Tel. 933 589 900
Floralium. Carrer de Fortuny, 35, Tarragona. Tel. 877 062 767.
www.floralium.es

• 362 varietats preservades al banc,
entre hortícoles, extensius, ornamentals i
aromàtiques
• 7 noves varietats entrades el 2018
• 86 varietats multiplicades, pertanyents a
45 espècies diferents
• 7 varietats caracteritzades
• 222,7 quilos de llavors conservats
• 8 visites al projecte
• 4 tallers/xerrades realitzats
• 73 persones han conegut el projecte
• 15 persones voluntàries
• 5 finques col·laboradores en la
multiplicació de llavors
• 15 jornades obertes de neteja de llavors
• 8 punts físics de distribució de llavors

Altres activitats
i projectes
ITINERARIS DIVULGATIUS

VARIETATS LOCALS AL LLUÇANÈS
Des de fa quatre anys mantenim una línia de treball amb
el Consorci del Lluçanès dirigida a la conservació de les
varietats locals a través de cinc escoles. L’Era els ha ofert
formació per aprendre a gestionar l’hort escolar i per
aprendre a multiplicar varietats de la seva zona. Hem
fomentat l’intercanvi d’experiències entre elles, hem
organitzat visites als diferents horts i hem promogut la
participació a les activitats que s’hi realitzaven.
• ESC Terra Nostra d’Olost
• ESC Santa Eulàlia de Puig-oriol
• ESC Lluçanès de Prats de Lluçanès
• ESC La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau
• ESC Els Roures de Sant Feliu Sasserra
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L’associació L’Era gestiona 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
dels quals coneixen les característiques de l’agricultura
ecològica i també les noves possibilitats que ens ofereixen
les energies renovables. Els circuits travessen d’una banda
a l’altra la finca de Can Poc Oli, entremig de camps de
cereals, fruiters i horta, però també entremig de panells
fotovoltaics, aerogeneradors i altres instal·lacions que
aprofiten l’energia solar. 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: 290
persones, entre alumnat i professorat, s’han beneficiat
dels tallers i dels itineraris
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NOVA PUBLICACIÓ
DE PLANTES INDICADORES

DIAGNOSI DE LA FORMACIÓ
EN PAE

Ja fa tres anys que L’Era ofereix formació sobre la
identificació de les plantes bioindicadores de l’estat del
sòl a través de l’associació Promonature i especialment
de Gérard Ducerf, creador d’aquesta tècnica i autor de
L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices. Per facilitar
la difusió d’aquest mètode, hem traduït el fascicle Les
plantes bioindicadores. Eina de diagnosi del sòl a partir
del que indica la flora arvense del francès al català i ara està
disponible com a material de consulta. La primera edició,
de 200 exemplars, es va esgotar abans d’acabar l’any i va
empènyer l’entitat a una nova edició de 300 exemplars.

L’associació L’Era ha elaborat una diagnosi del sector de
la formació en producció agrària ecològica a Catalunya
sota l’encàrrec del Servei de Formació Agrària
del Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya. L’objectiu era descriure les necessitats
formatives actuals, identificar-les per a les distintes
orientacions productives i territorials i també segons el
model formatiu més demandat i, finalment, presentar
una proposta de temàtiques per a cursos de formació
contínua.
La prioritat formativa comuna a tots els sectors és la
conversió de la producció convencional a ecològica,
la formació dels joves per tal de garantir un relleu
generacional òptim i la formació en gestió econòmica
de l’empresa agrària. Al mateix temps es demana posarse al dia per afrontar reptes com el canvi climàtic,
la seguretat alimentària i la sobirania alimentària.
El format formatiu preferit és el presencial a camp i les
visites tècniques com a transferència de coneixement
d’experiències d’èxit d’altres productors. Per a continguts
teòrics es prefereix la formació a distància.

El 2018, el Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya ha encarregat a L’Era la revisió i actualització
dels continguts del curs de Producció Agrària Ecològica,
d’una durada de 30 hores.
Per a complementar el curs, hem realitzat sis vídeos
amb productors i productores de diversos sectors per
conèixer més de prop la seva feina i identificar els seus
principals entrebancs i les solucions que han trobat per
a mantenir-se dins la normativa de producció ecològica.

TERTÚLIA A L’ERA
Cada primer dimecres de mes convoquem la Tertúlia
agroecològica a L’Era, de 7 a 9 de la tarda al Complex
Cultural Cal Sitjes d’Artés. Durant el 2018 s’ha continuat
alternant dos sistemes, la tertúlia des del començament
i la tertúlia amb una breu presentació prèvia del tema
per part d’una persona més coneixedora de la qüestió.
Aquest segon sistema ha permès tractar a fons temes
relativament desconeguts per a la major part dels
assistents però que desvetllaven molt d’interès.
El darrer any hem parlat menys d’agricultura ecològica
i, en canvi, s’ha diversificat amb temes d’alimentació,
d’elaboracions diverses i d’energies alternatives, un
procés que ja va començar fa dos anys. Les persones que
hi assisteixen hi troben un espai per compartir inquietuds
i experiències i per cercar solucions a mans de tothom,
en una estona relaxada i distesa.
Tothom aprèn de tothom i amb el temps s’han creat
vincles d’amistat.
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CURS A DISTÀNCIA
EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Terra, cuina
i tradició
El mes de setembre, al restaurant Cal Magre, a Callús,
es presentava públicament el projecte Terra, cuina i
tradició, una sinergia entre el mateix restaurant, Càritas
de Manresa i l’associació L’Era.
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El projecte consisteix en l’elaboració d’un menú amb
aliments locals, cultivats en el projecte d’inserció
sociolaboral i d’economia social de l’Horta de Casa
Costafreda de Càritas Manresa a partir de varietats
recuperades pel projecte Esporus. L’albergínia blanca,
el pebrot vermell xato i diverses varietats locals de
tomàquets com els de Montserrat, els de marge o el
cirerol van formar part dels ingredients d’un menú de
km0 que es va poder degustar a Cal Magre durant els
mesos de setembre i octubre.
Terra, cuina i tradició és la suma de tres col·lectius
amb valors complementaris i una visió del món
compartida, en un recorregut que va de l’origen (la
llavor) al producte final (el menú), passant per les mans

de l’home (el cultiu), i que entén que la qualitat ha de
valorar i comprendre la tradició, el territori i la gent.
El projecte va despertar molt d’interès i ja estem
preparant l’edició del 2019.

FLORA GRANER
Restaurant Cal Magre
“De seguida ens va semblar que el
projecte lligava molt bé amb la manera
que tenim de treballar, sempre reivindicant
la terra i la pagesia, escollint aliments
locals sempre que podem. Jo soc filla
de pagesos i he heretat aquesta manera
d’entendre el món. Anar a buscar l’arrel
dels aliments i donar-li el valor social de
Càritas era molt positiu. A més, la iniciativa
és molt enriquidora, perquè ens ofereix
la possibilitat de treballar amb entitats de
sensibilitats properes a la nostra però de
camps diferents.”
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D’esquerra a dreta: Pau Collado (Càritas Manresa), Flora Graner (Cal Magre), Xavier Coma (Càritas Manresa), Lluís Pinyot (Cal Magre), Xènia Torras (L’Era)

Formació
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De manera extraordinària, L’Era ha ofert aquest any
el seu primer webinar, és a dir, un curs en línia. Això
ha estat possible gràcies a la col·laboració d’Intereco,
l’organització que aplega els organismes públics de
certificació ecològica de l’Estat espanyol. Les inscripcions
van arribar sobretot de Catalunya i del País Valencià.
De manera paral·lela, l’associació també assumeix
l’organització d’activitats divulgatives i formatives
que promouen institucions públiques. Un any més,
ajuntaments, consorcis, consells comarcals i també la
Generalitat de Catalunya han confiat en L’Era a l’hora
de programar i executar formació en agroecologia. Un
d’ells és l’Ajuntament de Navàs, un municipi situat al
nord de la comarca del Bages, entre Manresa i Berga. Un
dels objectius d’aquest consistori és treballar per

fer-hi uns quants
“ Vaig
cursos inspiradors,

entre ells ‘Coneixem
els horts dels experts’

“

L’Era presenta cada any un programa de cursos destinats
a professionals del sector agrari i també a d’altres
persones que, sense dedicar-se en exclusiva a aquest
sector, hi destinen part de la seva jornada com a feina
complementària o bé com a activitat amateur.

Jordi Almiñana

la sobirania alimentària i explorar les possibilitats que
pot tenir una administració local per potenciar projectes
agroecològics de consum, producció i distribució. Durant
el 2018 va encarregar a L’Era tres cursos sobre producció
ecològica per als horts municipals, adreçats a hortolans,
i també va demanar assessorament adreçat a la pagesia
del municipi que vol fer el pas d’entrar en la producció
ecològica. En Jordi Almiñana, de l’equip municipal, és qui
ha fet més d’enllaç amb l’associació i ens explica que,
de fet, ja havia estat formant-se a L’Era: “Vaig fer-hi uns
quants cursos inspiradors, entre ells “Coneixem els horts
dels experts”.
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Durant l’any 2018
hem fet 19 cursos en total,
327 hores de classe
i amb un total de
375 alumnes

En Jordi Almiñana cavant per extreure una mostra de sòl d’una finca de Navàs interessada a passar-se a la producció ecològica
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Lluerna

CRISTINA BORÉS:
“LLUERNA M’HA PERMÈS
COMENÇAR DES DE ZERO”

Lluerna és un servei d’assessorament tècnic per a
projectes de producció agrària ecològica, d’energies
renovables, de jardineria ecològica i de bioconstrucció,
tant en l’àmbit professional com per a l’autoconsum.
Respon a la multitud de consultes que periòdicament
arriben a l’associació i a la necessitat d’acompanyament
observada en moltes persones que volen fer els seus
primers passos en el món de l’agroecologia, passar de la
producció convencional a l’ecològica o fer consultes de
caire tècnic.

La Cristina Borés i el seu marit tenen
una finca de 12 hectàrees cultivables i 18
hectàrees de bosc que van comprar fa
25 anys, i fa poc temps que han agafat les
regnes de la seva gestió. Durant el 2018 han
rebut l’assessorament de Lluerna per tal de
fer la conversió a la producció ecològica.
Per què vas escollir el plantejament de
l’agroecologia per treballar-la?
Fa temps vaig començar a llegir diferents
articles que parlaven de com l’agricultura
convencional perpetuava la pobresa dels
agricultors en el tercer món. Aquest fet va
despertar en mi l’interès sobre el tema i
vaig anar a parar al concepte d’agricultura
ecològica. Entenc que l’agricultura ecològica
té moltes vessants. Una d’elles, i que em
sembla important, és la de preservar la
independència de les grans multinacionals
tant com sigui possible, pel que fa al tema
del subministrament de llavors i fitosanitaris.

“

Llegir està molt bé, però cal algú
que et faci una empenta i t’ajudi
a prendre decisions concretes

“

Com vas arribar a Lluerna i per què vas
demanar un assessorament?
Sempre que he buscat informació sobre
algun tema relacionat amb el món ecològic
he anat a parar o bé a la revista Agrocultura
o bé a l’Escola Agrària de Manresa, que em
van adreçar a l’associació L’Era. És evident que,
com a referent, em va semblar la millor opció
per entrar en el món de l’agricultura. A més,
vaig demanar un pressupost i els preus em van
semblar més que raonables.

Cristina Borés

Què t’ha permès l’assessorament de Lluerna?
Començar des de zero. Llegir està molt bé,
però cal algú que et faci una empenta i t’ajudi a
prendre decisions concretes en funció del tipus
de sòl, el clima de la teva zona i les possibilitats
de comercialització. Aquest paper l’ha jugat la
Neus, la tècnica de Lluerna.
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Va ser el que t’esperaves?
Sí. Em va assessorar la Neus Vinyals, que em
va ajudar molt al principi; i la seva disposició
a fer el seguiment de la finca sempre ha estat
completa.
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L’any 2018 L’Era ha col·laborat amb:
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de l’Estany
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Tàrrega
Anuari de la Sobirania Alimentària
Asociación de Productores del Valle de Caderechas
Associació Cultural Riubrogent
Cal Magre
Càritas Arxiprestal de Manresa
Centre de Recursos Pedagògics d’Osona
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Moianès
Consorci del Moianès
Consorci del Lluçanès
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Denominació d’Origen de Qualitat del Priorat
Ecoregió
Escola de Pastors de Catalunya
Intereco
Les Refardes
Oficina Comarcal del DARP a la Cerdanya
Pam a Pam
Servei de Sanitat Vegetal de Girona
Torna Terra

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:

Ingressos
Socis
Subscriptors
Subvencions
Esporus
Publicitat
Cursos
Projectes
Publicacions
Lluerna
Altres

149.426,98 €
16.883,00 €
12.317,89 €
13.340,00 €
4.254,77 €
7.837,15 €
45.463,82 €
32.888,72 €
7.188,40 €
5.224,00 €
4.029,24 €

Socis

Personal fix

Subscriptors

Personal esporàdic

Subvencions

Agrocultura

Esporus

Esporus

Publicitat

Formació

Cursos

Lluerna

Projectes

Projectes

Publicacions

Despeses gestió

Lluerna

entitat

Altres

Altres

11,3%
8,2%
8,9%
2,8%
5,2%
30,4%
22,0%
4,8%
3,5%
2,7%

150.356,33 €
Despeses
Personal fix
75.989,29 €
Personal esporàdic 33.636,21 €
Agrocultura
9.950,38 €
2.172,77 €
Esporus
Formació
2.057,25 €
Lluerna
893,65 €
Projectes
9.433,38 €
Despeses gestió
8.099,98 €
entitat
8.123,42 €
Altres

50,54%
22,37%
6,62%
1,45%
1,37%
0,59%
6,27%
5,39%
5,40%
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Av. Universitària, 4-6
(Edifici FUB)
08242 Manresa
info@associaciolera.org
www.associaciolera.org
@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

