
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

TALLER DE PODA 
D’OLIVERA 
A càrrec de Tomàs Llop 

Dissabte 14 de març del 2020 
de 9 a 14 hores

Preu:  43 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org
https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/
http://www.associaciolera.org


CERCANT L’EQUILIBRI

La poda de l’olivera és una de les feines tradicionals i bàsiques de la 
gestió d’aquest cultiu. Però a l’hora de posar-nos-hi, val la pena tenir en 
compte per què escapcem l’arbre, quin és l’objectiu de fer aquesta feina 
agrícola i quines conseqüències pot tenir, perquè no totes les podes 
beneficien l’arbre.
En aquest taller ens mirarem la feina de podar sota la idea d’equilibri 
de l’arbre, per tal de no perjudicar-lo i que al mateix temps ens pugui 
continuar donant una producció regular. Per fer-ho ens caldrà primer 
aprendre una mica de teoria per obtenir els coneixements que després 
veurem a la part demostrativa i podrem aplicar a l’estona de la pràctica. 

Cal portar tisores i xerrac de poda.

Professorat: 
Tomàs Llop, agricultor ecològic i especialista en poda.

Lloc: 
Institut de jardineria i agricultura Les Garberes de Castellar del Vallès. C/ 
Anoia, 2C. Polígon industrial Pla de la Bruguera.

Dies i horari: 
Dissabte 14 de març de de 9 a 14 hores

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

i de l’IFP Les  Garberes, 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 43 € 41 € 38,50 €
Opció B3 30 € + 1,3 hores de l’Ecoxarxa del Bages

Preus socis/es 27 € + 1,20 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/
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https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

