
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

COM FER UN HORT 
INSPIRAT 
EN LA NATURA

Dissabtes 28 de març i 18 d’abril del 
2020, 
de 10 a 14 h i de 15,30 a 18 h

Preu: 89 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


 A PARTIR DE LES TÈCNIQUES DE M. FUKUOKA I E. HAZELIP

Mitjançant el coneixement d’uns determinats principis i d’unes certes tècniques 
concretes, es pot crear un hort que quasi ‘funcioni sol’, amb els seus propis 
equilibris naturals i els seus cicles interns. Un hort on cada planta hi trobarà 
allò que necessita però també on cada bestiola hi trobarà els seus depredadors, 
sense requerir gaires intervencions per part nostra.

Un hort de mínim impacte, ús ínfim d’energies fòssils i mínim d’esforç. Des dels 
principis iniciadors de l’agricultor i investigador japonès Masanobu Fukuoka – 
sense llaurat, sense binat, sense herbicides, sense dependència de productes 
químics de síntesi – passant per l’hort sinèrgic d’Emilia Hazelip o els conceptes 
de “sòl viu”.

Un curs per aprendre a crear un ecosistema hortícola el més “natural”, bonic i 
saludable possible, amb la mínima intervenció i el màxim de gaudi.

PROGRAMA

Sessió 1: 28/03/2020
Matí 
- Què és un hort natural: quins són els seus principis bàsics i què el diferencia 
d’altres enfocaments.
- Per on començar quan volem fer un hort natural.
- La relació entre la planta, el sòl i els microorganismes.
- El sòl: com gestionar-lo sense llaurar-lo.

Tarda
- Pràctica de creació de bancals permanents.
- Sense fertilitzants: tècniques alternatives.
- Com gestionar l’encoixinament.
- No a l’ús de biocides: el paper clau de la biodiversitat per a la regulació de 
plagues i estratègies per potenciar-la.

Sessió 2: 18/04/2020
Matí
- Hortalisses: famílies i cicles.
- Policultius, associacions i rotacions.
- Tancant cicles: per què i com guardar-se les pròpies llavors (teoria i pràctica).

Tarda
- Sense binat ni herbicides: la gestió de les adventícies. El desherbat selectiu.
- Tancant cicles: com i per què fer-se el planter (teoria i pràctica).
- L’aigua i el reg.
- Un hort tridimensional: I si hi afegim arbres fruiters?
- Arbres fruiters: coneixements bàsics.
- Conclusions.

Professorat: 
Professors: Mark Biffen i Gisela Mir Viader, de l’Hort-Verger Phoenicurus de 
Cardedeu. Son Dissenyadors de Permacultura titulats i Tècnics certificats per l’Institut 
d’Agricultura Natural de França.

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

Horari: de 10 a 14 h i de 15,30 a 18 h.

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://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 89 € 84,50 € 80 €
Opció B3 62,50 € + 2,7 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

