
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

INTRODUCCIÓ
AL CULTIU 
DE BOLETS

Dissabte 2 i 9 de febrer del 2019
De 10 a 14 i de 15,30 a 18,30 h

Preu: 110 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305



APRÈN LES BASES PER CULTIVAR BOLETS DE SOCA A PETITA ESCALA

Els fongs són un dels cinc regnes d’éssers vius i compten amb més de 100.000 espècies 

conegudes, però és estès el desconeixement del paper que juguen a la natura i els 

diferents profits que els humans en podem treure. A la natura, els fongs són un dels 

grans descomponedors de matèria orgànica i gràcies a aquesta feina les plantes poden 

disposar de bona part dels nutrients que requereixen. 

Els bolets contenen interessants fonts de proteïna, fibra i vitamines, cosa que els 

converteix en una alternativa a la proteïna d’origen animal de primer ordre. Alguns 

d’ells tenen capacitats descontaminadores (micoremediació) i s’estan començant a 

utilitzar amb resultats encoratjadors.

Aquest curs vol ser una porta d’entrada al fascinant món dels bolets posant èmfasi en 

l’art del cultiu dels bolets sapròfits (popularment “bolets de soca”) sobre troncs. El 

curs s’adreça a persones amb ganes de conèixer les bases teòriques i pràctiques per 

iniciar un cultiu a escala domèstica des de la perspectiva de la gestió agroforestal.

Primera sessió 02/02/2019

ELS BOLETS, QUÈ SÓN I COM CULTIVAR-LOS

• Introducció al regne dels fongs: fongs micorrízics, fongs sapròfits i fongs paràsits.

• Propietats beneficioses a nivell nutricional i terapèutic.

• Usos i aplicacions dels bolets sapròfits.

• El cultiu de bolets sapròfits. El miceli o la mare dels ous. Espècies d’interès per a ser 

cultivades.

• Plagues i malalties principals.

• Tècniques de cultiu sobre troncs o soques. El cultiu de la gírgola i el xiitake.

• Maneig d’un cultiu de bolets de soca a escala domèstica. Selecció d’arbres, tala, 

inoculació, incubació, collita i conservació dels bolets.

Sessió pràctica: 09/02/2019 

• Gestió forestal a petita escala per aprofitament agroforestal dins la pròpia finca. El cas 

del cultiu de bolets sapròfits.

• Selecció i tala de d’arbres adequats pel cultiu de la gírgola i el xíitake. Quan i com es 

realitzen aquestes feines.

• Transport i tasques d’inoculació dels troncs.

• Incubació i xoc tèrmic per a la fructificació dels troncs.

• Collita i post-collita dels bolets.

• Criteris per aconseguir bons espais d’inoculació, incubació i fructificació.

Activitat pràctica: durant tot el dia es realitzaran les feines que implica posar en marxa 

un cultiu de bolets de soca.

Professor: Francesc Asperó, pagès agroecològic i emprenedor de Fungi Girona

Lloc: 

1a sessió a Can Poc Oli, (finca de l’Escola Agrària de Manresa) 

C-1411b carretera vella d’Abrera a Manresa, km. 23,6. Al costat de la gossera de 

Manresa.

2a sessió a Can Reixach de Pagès (Sant Martí de Llémena).

Horari: De 10 a 14 i de 15,30 a 18,30 h.

Més informació: formacio@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:

MéS INfORMACIó:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 110 € 104,50 € 99 €
Opció B3 77 € + 3,3 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.


