
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

CAPTACIÓ i 
CREACIÓ DE 
PUNTS D’AIGUA:
BASSES, RASES i APROFITAMENT

Dijous 3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2019, 
de 16 a 20 h

Preu: 110 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


COM GUARDAR I APROFITAR AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS 

L’aigua ha estat sempre un recurs indispensable per a la vida i ens cal aprofitar-
ne cada gota per afrontar els reptes climàtics presents i futurs, tant en l’àmbit 
rural com en l’urbà.
Com redissenyar les nostres finques perquè siguin hídricament més fèrtils? 
Com emmagatzemar aigua de la pluja de camps, barrancs, camins o teulats? 
Com donar més d’un ús a les aigües residuals? Com evitar l’erosió que 
provoca el pas de l’aigua en sòls desprotegits?
La tècnica del Keyline o línia clau pot donar moltes respostes a les preguntes 
anteriors. Junt amb la visió de la permacultura i les tècniques d’aprofitament 
d’aigua són eines molt valuoses per a millorar la gestió d’aquest preuat tresor 
líquid.
En aquest curs es volen donar algunes eines per a treure el màxim partit a 
cada gota que passa pel tros, la finca o casa nostra. 

PROGRAMA:

1a sessió: 03/10/2019
COLLITES DE PLUJA: ON LES GUARDEM? 
Moviment natural de l’aigua a la finca.
Disseny hidrològic Keyline: per no perdre ni una gota.
On i com ubicar el punts de recollida d’aigua. 
Formes d’emmagatzematge i captació d’aigua: ubicació d’embassament, rases 
d’infiltració, swales i altres elements.
Càlcul de volums.

2a sessió: 10/10/2019
MANS A L’OBRA!
Exercicis pràctics d’ubicació de basses i punts de recollida d’aigua sobre el 
terreny i sobre plànols.
Es visitarà una finca per a fer els exercicis sobre el terreny i després a l’aula. 
A partir dels plànols de les finques dels alumnes, es buscaran els millors punts 
per ubicar les basses. 

3a i 4a sessions: 17 i 24/10/2019
CONSTRUCCIÓ DE BASSES I CISTERNES A PARTIR D’AIGÜES PLUVIALS I 
RESIDUALS
Integrar un ecosistema aquàtic a la finca: recurs d’aigua i biodiversitat
Disseny de la bassa: dimensionat, elecció de materials i elements en funció dels 
usos i la disponibilitat d’aigua
Construcció: preparació del terreny, moviment de terres, entrades i sortides 
d’aigua
Depuració d’aigües residuals: aigües grises i aigües negres
Les plantes com a depuradores de l’aigua i com elements de biodiversitat i de 
paisatge.

Professorat: 
Manel Badia i Busquets, topògraf especialista en disseny Keyline i educador acreditat 
del Savory Institute.
Ariadna Pastó, tècnica en gestió i depuració natural d’aigües residuals i piscines 
naturals.

Lloc: Can Poc Oli, (Escola Agrària de Manresa) Ctra. Vella d’Abrera a Manresa, 
Km. 23,6

Horari: de 16 a 20 hores.

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 
305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

Imatge cedida per Hydro-Sfera.

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
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
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
http://goo.gl/maps/i5cDE
mailto:formacio%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 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 15 dies 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
https://associaciolera.org/projectes/tertulia/
https://botiga.associaciolera.org/

