
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

ELS SECRETS 
D’UNA FINCA 
REGENERATIVA

Dissabte 13 de juny de 2020 
de 9,30 a 13,30 i de 15 a 19 hores

Preu: 65 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305



REGENERAR LA TERRA AMB LA PASTURA DE VAQUES, 
POLLASTRES I ALTRE BESTIAR FELIÇ 

En els darrers anys molts hem sentit a parlar i hem assistit a formacions 
d’agricultura regenerativa, de maneig holístic, de pasturatge racional Voisin, de la 
necessitat de tornar a lligar la ramaderia a la terra per regenerar-la i recuperar 
la fertilitat perduda amb tants anys d’agricultura excessivament intensiva i poc 
respectuosa amb el sòl i el medi rural.  

I a la finca les Planeses han sabut posar a la pràctica tot aquest coneixement, 
viure de la terra i millorar-la, produir aliments saludables i fer-ho amb la 
motivació de qui aposta per una manera de fer agricultura més sostenible.

A Mas Planeses tot el bestiar pastura i és criat amb un gran respecte. Des de 
les vaques de llet i de carn, els pollastres o els conills. La seva acció regenera 
el sòl,  tot gaudint del contacte directe de l’herba i l’entorn. Boscos, pastures, 
terres, hort, bestiar, natura, que amb les persones que gestionen les Planeses 
intenten tancar el cercle i viure del que fan d’una manera el més harmònica 
possible amb tots els elements de la finca. 

En aquest curs t’acostem a l’experiència d’aquest projecte pioner al nostre 
territori i repassem els principis bàsics de l’agricultura regenerativa tant a nivell 
teòric com sobre el terreny de la mà d’en Marc Gràcia, incloent alguna activitat 
pràctica com moure el bestiar de parcel•la.

PROGRAMA

• Els reptes per a una producció sostenible: sobirania alimentària, canvi 
climàtic, pèrdua de biodiversitat, contaminació, qualitat nutricional dels 
aliments.

• El sòl viu, base per un nou model d’agricultura.
• Funcionament de les pastures. Relació planta animal: l’ecofisiologia de 

la rebrotada, planta i pertorbació. L’animal: comportament, necessitats 
nutricionals i benestar. Integració del funcionament de la planta amb les 
necessitats de l’animal. 

• Maneig de pastures. Pasturatge Racional Voisin. Maneig Holístic.
• Funcionament, requisits tècnics, rendiment i avaluació dels reptes per a una 

producció sostenible de: 
 - Vaques de producció mixta (carn i llet) en pastura.
 - Pollastres, gallines i conills en pastura.
 - Hort sense llaurar. 
• Escorxador i obrador propis i opcions de comercialització

Professor: Marc Gràcia, enginyer forestal, agricultor i ramader regeneratiu. Investigador 
del CREAF, coordinador del projecte Life Polyfarming que es porta a terme a Planeses.
 
Lloc: 
Mas Planeses, Sant Ferriol (La Garrotxa)

Data i horari: dissabte 13 de juny de 2020 de 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.



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 65 € 62 € 58,50 €
Opció B3 45,50 € + 2 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.


