
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

OLIVERA, AMETLLER 
I VINYA: ASPECTES 
PRÀCTICS DEL CULTIU 
ECOLÒGIC

Dimarts tarda 22, 29 d’octubre 
i 5 de novembre del 2019

Preu: 85 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


NOCIONS BÀSIQUES SOBRE PLANTACIÓ, FERTILITAT, SANITAT, 
COLLITA I GESTIÓ “LÒGICA”

En les nostres contrades mediterrànies, uns dels cultius tradicionals més adaptats 
són l’olivera, l’ametller i la vinya. Rústics i soferts, han viscut moments d’oblit i de 
menyspreu, i actualment, viuen una revalorització gràcies a la constatació de les 
propietats nutricionals i organolèptiques dels seus productes, així com de la seva 
capacitat d’adaptació a les nostres condicions climàtiques.

Aquest curs abordarà aspectes pràctics relacionats amb el seu cultiu, des de 
la plantació, l’elecció de les varietats, les estratègies de fertilització, de control 
d’adventícies i també pautes preventives i curatives per afrontar la sanitat d’aquests 
cultius de forma ecològica. Serà un tast amb les directrius bàsiques i els secrets del 
cultiu, especialment en secà, tant a petita escala, com a nivell professional.
El curs es podrà fer sencer o per sessions.

PROGRAMA:

1a sessió: 22/10/19 de 16 a 20 h
CULTIU ECOLÒGIC D’OLIVERA I AMETLLER
Elecció de varietats.
Plantació.
Gestió de la fertilització, adventícies i cobertes verdes.
Pautes bàsiques de sanitat.
Collita i tractaments post-collita.

2a sessió: 29/10/19 de 16 a 20 h
CULTIU ECOLÒGIC DE LA VINYA
Elecció de varietats.
Plantació.
Gestió de la fertilització, adventícies i cobertes verdes.
Pautes bàsiques de sanitat.
Collita i elecció del moment òptim.

3a sessió: 05/11/19 de 15 a 19 h
TREPITJANT EL TERRENY
Visita a la finca d’en Tomàs Llop, a Sant Jaume Sesoliveres. 
Sobre el terreny es veuran els cultius d’olivera, ametller i vinya observant diferents 
aspectes comentats durant les sessions teòriques, com els marcs de plantació, tipus de 
poda, cobertes verdes, etc.
Es farà una pràctica de collita d’olives, amb borrasses i vares. 
Professorat: 
Tomàs Llop, pagès ecològic especialitzat en el cultiu d’olivera, ametller i vinya i en la poda 
natural.

Lloc: 
1a i 2a sessió: 
Escola Agrària de Manresa - Av. Universitària 4 -6 (edifici  FUB). Manresa

3a sessió: 
Punt de trobada: davant del local de l’Associació de Veïns de Sant Jaume Sesoliveres

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 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
http://goo.gl/maps/i5cDE
https://maps.google.com/maps/ms?msid=216148475908874945149.0004d3e31b421ab5975dc&msa=0&ll=41.471279,1.75005&spn=0.002187,0.003288
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 85 € 81 € 76,50 €
Opció B3 59,50 € + 2,6 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
http://associaciolera.org/projectes/tertulia/
https://botiga.associaciolera.org/

