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Una proposta de l’associació

COM FER DE L’HORT UN JARDÍ I DEL JARDÍ UN RECURS 
D’ALIMENTS

El nostre jardí es pot assemblar a un hort i el nostre hort a un jardí.
Volem crear entorns on bellesa i abundància vagin de la mà; llocs on 
passejar tot gaudint dels colors i les aromes, al mateix temps que anem 
collint el nostre aliment.
Hortalisses, arbres fruiters, plantes aromàtiques, flors comestibles... 
poden conviure en un mateix espai si sabem com distribuir-les, de 
manera que cadascuna es beneficiï de la presència de l’altra i se’n 
redueixi el manteniment.
Un indret on sentir-se a la natura, on els ocells, les papallones, les abelles 
són benvinguts i col•laboren amb nosaltres i les nostres plantes.
Nosaltres dissenyem el jardí-hort i deixem que la natura hi faci el seu 
curs, portant-nos collites de tota mena.

PROGRAMA

Matí
Què és un jardí comestible
Principis d’agricultura natural aplicables a un jardí o a un hortet
Des de com imaginar-lo a com realitzar-lo: disseny i creació

Tarda
Arbres i arbustos fruiters: quins ens poden créixer bé  
i com gestionar-los
Plantes comestibles diverses: des d’hortalisses a altres menys corrents
Plantes aromàtiques, medicinals i flors
Estratègies per atreure fauna auxiliar i no tenir plagues
Baix manteniment

Professors: 
Mark Biffen i Gisela Mir Viader, de l’Hort-Verger Phoenicurus de 
Cardedeu, creat l’any 2009. 
Són dissenyadors de permacultura titulats i tècnics certificats per 
l’Institut d’Agricultura Natural de França.

Lloc: 
Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Ctra. vella d’Abrera a Manresa Km. 23,6.
Cliqueu aquí per a l’enllaç a GoogleMaps.

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=
https://www.google.es/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.7037978,1.8268632,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65!8m2!3d41.7037821!4d1.835618


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 55 € 52,50 € 49,50 €
El curs sencer amb 
Ecoxarxa 38,50 € + 1,7 hores de l’Ecoxarxa

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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