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BOLETS 
EN RUTA !
Dissabtes 26 de setembre i 17 d’octubre.
Preu: 85 euros

Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org 1 938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


Una proposta de l’associació

ANEM A EMPAITAR BOLETS I A TASTAR-LOS A PEU DE BOSC

Us proposem dues jornades d’aprenentatge, recol•lecció i tast a peu 
de bosc per tal d’aprendre a llegir el paisatge, a desxifrar els hàbitats 
i a identificar i reconèixer les espècies dels nostres boscos. Les ganes 
de bolets, infinites, i l’olor penetrant de terra humida ens conviden a 
la descoberta més plàcida i balsàmica. Sortirem a empaitar-los perquè 
sabem que només tenim cura d’allò que estimem, estimem només el que 
coneixem bé i coneixem tan sols allò que hem après a aprofitar. 
Veniu amb nosaltres?

Professor: Marc Casabosch, autor, divulgador, formador i altres 
coses bones al voltant de l’agroecologia, els bolets i les plantes 
silvestres.

Dates i horari: 26 setembre i 17 d’octubre del 2020
De 10 a 14 d’empaitar bolets + preparació i degustació del tast de la 
collita a peu de bosc.

Lloc: Lloc a concretar en funció de les condicions ambientals; 
probablement Prepirineu i Catalunya central.

Si les condicions ho permeten, es proposaran més sortides en noves 
dates a d’altres indrets.

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 botiga.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

Tot el curs 85 € 81 € 76,50 €
El curs sencer amb 
Ecoxarxa 59,50 € + 2,6 hores de l’Ecoxarxa

Sortides individuals 45 € Les sessions individuals no 
tenen preu especial 40,50 €

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. Indica el nom de l’altra persona a la casella “Comentaris” quan facis la inscripció.
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.
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