
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

SUPERALIMENTS

Dimarts 21, 28 de maig del 2020 
De 17,00 a 20,00 hores

Preu: 55 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

PROBIÒTICS, PREBIÒTICS, DE KM 0 ...
QUÈ, QUINS, COM?



COM INTRODUIR A LA NOSTRA DIETA ALIMENTS AMB ALTS NIVELLS 
NUTRICIONALS I TERAPÈUTICS

Còctels de vitamines, minerals, antioxidants, enzims, greixos saludables, etc. 
s’amaguen darrera d’una colla d’aliments que l’actualitat ha posat de moda 
sota el nom genèric de “superaliments”.

L’exotisme de molts d’aquests productes es va introduint a les nostres 
taules argumentant salut i propietats nutricionals d’excel· lència, fet que 
moltes vegades fa que s’oblidin els aliments tradicionals, que amb petites 
transformacions o al natural, són magnífics per a una alimentació saludable. 
És el cas de la llimona o les nous, dels germinats de llavors o dels fermentats 
de verdures com la col o la pastanaga, que ens aporten fabulosos beneficis 
alimentaris i terapèutics.

Aquests tallers volen donar idees i trucs per elaborar alguns productes que 
enriquiran la nostra dieta i ens ompliran de salut.
 
Aprendrem a fer-ne alguns, de manera fàcil i efectiva com germinats, brots, 
kombutxa i xucrut, i elaborarem algunes receptes pràctiques per fer a casa i 
disposar-ne per l’ús diari.

1a sessió: 21/05/20 
GeRMiNaTs i FeRMeNTaTs
Teoria i elaboració de germinats, kombutxa i xucrut.

2a sessió 28/05/20 
sUPeRaLiMeNTs a  La NOsTRa DieTa
Receptes  per introduir superaliments de manera fàcil i pràctic a la vida 
quotidiana.

Professora: Núria Morral, #cuinera solar i #eco-creativa #auto-suficient

Lloc: 
FUB (Escola Agrària de Manresa) - Av. Universitària 4 -6 (Manresa)

Dates i horari: Dimarts 21 i 28 de maig, de 17 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.



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 63 € 60 € 56,50 €
Opció B3 39,50 € + 1,7  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.


