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FEM UN GALLINER 
AMB MATERIALS 
NATURALS 
I AMB COBERTA VERDA

Dissabtes 23 de març 
i 11 de maig del 2019 a l’Estany

Preu: 83 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


TREBALLANT AMB TERRA, PALETS, ARGILA, PALLA I FUSTA

Els materials naturals són els que tenen millors aptituds per acollir la vida. Aïllament, 

transpirabilitat, regulació de la humitat, confort, estètica orgànica i acollidora són alguns 

dels atributs que tenen les bioconstruccions, en aquest cas aplicats a l’autoconstrucció 

d’un galliner.

En aquest curs es treballarà amb materials reutilitzats o naturals, com els palets, l’argila, 

la palla i la fusta per a construir un allotjament molt adequat per al bestiar, en aquest 

cas les gallines.

Es farà en dues etapes. La primera es tractarà a nivell teòric quines instal•lacions els 

calen a les gallines. Se seguirà amb la part pràctica amb els tancaments del galliner, 

ubicant-hi les diferents estructures com porta, finestres i ventilació, ajocadors, etc. 

També es treballarà els aïllaments amb palla i el primer arrebossat de l’estructura.

En el segon bloc, i un cop els nostres amfitrions hagin anat completat els tancaments, 

es treballarà la part de la coberta verda i els arrebossats finals, per a donar a la 

construcció solidesa i un aïllament excepcional a través de la terra i la vegetació que 

farà de teulada orgànica.

T’animes a participar d’aquesta aventura?

1a sessió. Dissabte 23/03/2019

QUÈ ELS CAL A LES GALLINES PER A VIURE?

INTRODUCCIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE GALLINERS AMB MATERIALS 

REUTILITZATS   

Pràctica: fixació i adaptació de les parets. Preparació per a l’arrebossat i primera capa 

d’arrebossat.

2a sessió. Dissabte 11/05/2019

COBERTA VERDA I ARREBOSSATS FINALS

Avantatges de les cobertes verdes respecte a les teulades clàssiques

Acabats

Pràctica: impermeabilització de la coberta, col•locació de drenatges i omplert de terra. 

Plantació de vegetació. Arrebossats finals

Professor: Ricard Guiu, expert en agroecologia, energies renovables i bioconstrucció.

Lloc: 

L’Estany. A les persones inscrites se’ls farà arribar la localització geogràfica

Horari: 1a sessió: de 9,30 a 13,30 i de 15 a 19 hores i 2a sessió: de 9,30 a 13, 30 hores.

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77
mailto:neus%40associaciolera.org?subject=


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

@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 especials1i2 Preus socis/es de L’Era

Opció A 83 € 79 € 74,5 €
Opció B2 58 € + 2,5 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.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
mailto:formacio@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

