
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

CULTIUS 
HORTÍCOLES 
PROTEGITS

Dijous 28 de novembre 
de 9,30 a 13,30 i de 15 a 19 hores

Preu: 62 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305
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HIVERNACLES, TÚNELS I ÚS DE MANTA TÈRMICA PER 
ALLARGAR LA TEMPORADA DE PRODUCCIÓ 

Quan s’acosten els dies més curts i freds, l’activitat hortícola s’alenteix i una 
bona estratègia serà comptar amb l’ajuda d’infraestructures que permetin 
estirar la temporada i donar més qualitat a les produccions. Els hivernacles en 
finques de clima interior són útils en els canals de venda directa, per abastir-se 
regularment d’una producció pròpia al llarg de l’hivern i especialment durant 
els mesos de gener fins a abril. Els hivernacles del litoral solen utilitzar-se per 
a fer cultius més primerencs i més tardans que a l’aire lliure, estratègia que 
permet allargar la temporada d’algunes hortalisses. 

Però com s’alteraran el cicles, la fertilització o la sanitat dels cultius? Què cal 
tenir en compte a l’hora de planificar? Quines opcions triar?

També s’abordarà la utilització de mantes tèrmiques o el sistema de petits 
túnels (“tunelillo”) o “semi-forçat” amb manta tèrmica per ajudar l’horta 
d’hivern o per avançar la producció de l’estiu, sense necessitat d’una 
estructura d’hivernacle.

Aquesta formació està oberta als horticultors/es que valorin la possibilitat 
de fer una nova instal·lació que encaixi amb el seu model de finca i també als 
que ja tinguin cultius protegits, en hivernacles o túnels, i vulguin millorar-ne la 
gestió. 

PROGRAMA

PUNTS CLAU PER AL CULTIU D’HORTALISSES EN HIVERNACLE
Gestió del clima amb l’aireació i l’ombreig.
El maneig dels cultius.
La importància de la fertilitat del sòl. 
L’adobat i els adobs en verd.
Gestió del reg.
La rotació de cultius.
Els cicles de cultiu possibles i l’orientació en la planificació per a collites 
esglaonades.
Les plantes refugi i les bandes florides, el control biològic i la gestió preventiva 
de plagues i malalties.  

Professorat: 
Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic

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

Horari: 9,30 a 13,30 i de 15 a 19 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 Jordi Rosell.

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 62 € 59 € 56 €
Opció B3 43,50 € + 1,9 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

