SORTIDES DE
RECONEIXEMENT
D’ESPÈCIES SILVESTRES
D’INTERÈS AGRÍCOLA
Dijous 4, 25 d’abril,
9 i 23 de maig del 2019

és una
proposta
de l’associació

Preu: 95 euros
+ info: associaciolera.org
Tel. 938787035

Una proposta de l’associació

ESPÈCIES COMESTIBLES, COSMÈTIQUES I MEDICINALS, BIOINDICADORES DE

Sortida 1: 04/04/2019

L‘ESTAT DEL SÒL, ADVENTÍCIES, AMB USOS LÚDICS, REFUGIS DE FAUNA ÚTIL

Zona litoral

La identificació de la vegetació que acompanya els conreus permet posar en valor
moltes de les espècies que apareixen als camps o marges. Amb freqüència, aquestes són
menystingudes i considerades un problema per la competència que exerceixen sobre
el cultiu. Tanmateix, moltes poden ser útils en l’àmbit alimentari, cosmètic, medicinal o
lúdic, i aquestes són només algunes de les utilitats atribuïbles a les espècies silvestres.

Sortida 2: 25/04/19
Penedès / Anoia
Sortida 3: 09/05/19
Nord del Bages / Baix Berguedà

També poden jugar un paper clau com a indicadores de l’estat del sòl, com a espècies

Sortida 4: 23/05/19

acompanyants i refugi de fauna útil, o com a indicadores de condicions ecològiques

Alt Berguedà / Ripollès

particulars que ens permetran escollir amb major certesa el millor cultiu a realitzar.
I per sobre de tot, són unes espècies a dia d’avui desconegudes però que caldrà tenir
molt en compte en la diversificació de l’agricultura i en l’adaptació al canvi climàtic.

Professor: Marc Talavera Roma, doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i membre

Resulta cabdal, doncs, saber-les identificar, conèixer-ne els usos, i el rol que poden jugar

del Col•lectiu Eixarcolant. Especialitzat en etnobotànica, agroecologia, ecologia forestal i

en diferents sistemes agrícoles, tal i com feien els avis i les àvies fins a mitjans de segle

comunicació científica.

XX.
Dates i horari: dijous 4, 25 d’abril, 9 i 23 de maig del 2019
Aquesta sèrie de sortides, guiades per en MarcTalavera, són una invitació a endinsar-

De 15,30 a 19,30 hores

nos al món de la botànica agrícola, l’etnobotànica i als potencials agronòmics de part
de la nostra flora arvense, per recuperar de l’oblit uns coneixements que venen de

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 938787035

molt lluny, enriquir-los, adaptar-los a realitat actual i projectar-los vers el futur.
Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.
Les sortides tindran lloc en diferents zones geogràfiques, per tal d’observar la
vegetació i les seves adaptacions ecològiques en funció del tipus de paisatge, del maneig
agrícola desenvolupat, i de les condicions ambientals. Alhora, la variabilitat geogràfica
ens permetrà conèixer un major nombre d’espècies, des d’aquelles que apareixen al
litoral, fins a les pròpies de zones pirinenques.

Més informació:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org
Preu curs
Opció A
Opció B2

Preus especials1i2
110 €

Preus socis/es de L’Era

104,50 €

99 €

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.

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.

També són projectes de l’associació L’Era:

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.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org
@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

