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Curs de 
PA ARTESÀ
Dilluns tarda, 
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Sessions en línia i sessions presencials a Manresa
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Una proposta de l’associació

Farina, aigua, sal i llevat mare han estat els únics ingredients utilitzats durant 
segles per fer pa. El ferment es conservava d’una fornada a l’altra durant 
generacions i donava un pa saludable, nutritiu i gustós que es conservava dies i 
dies al calaix del pa.  
Elaborant el pa a casa podem recuperar l’art mil·lenari de fer un bon pa, 
retrobant salut i sabor d’una forma divertida i senzilla i amb la gran satisfacció 
de veure sortir del nostre forn un pa fet per nosaltres. Però a vegades els 
intents no resulten en un pa gustós i flonjo. 
Aquest curs està pensat per a qui vol començar a conèixer el món del pa. 
Aprendrem les tècniques, els processos i els ingredients bàsics per poder fer a 
casa un bon pa, utilitzant sempre ingredients naturals i amb farines de diferents 
cereals. Les participants experimentaran tot el procés d’elaboració de manera 
que aprendran individualment i col·lectiva els fonaments de la panificació.
En aquesta edició, les tres primeres classes seran en línia: el professor i també 
l’alumnat ho faran a casa. Us passarem la llista d’ingredients que necessiteu 
tenir i gràcies a una plataforma en línia, farem el pa tots junts, com si fossim a la 
cuina. Per tant, us caldrà càmera, micròfon i accés a Internet.

Les classes en línia seran de dues hores, i les classes presencials de quatre 
hores. 

Programa:

Sessió 1. En línia. De 18 a 20 hores. 8/2/21
ProcéS DE LA PAnIFIcAcIó. 
Moments clau: pesar/mesurar, fressar i pastar, fermentar, coure, conservar
Receptes: pagès i cocs

Sessió 2. En línia. De 18 a 20 hores. 15/2/21
LA IMPortàncIA DE LA trADIcIó En LES PEtItES ProDUccIonS.
Biodiversitat i cultura panarra: especificitats de les varietats tradicionals (mares 
salvatges, hidratacions altes, escaldats...)
Receptes: Pans rústics de diferents contrades (bolla/hogaza/soca). Magdalenes 
d’espelta

Sessió 3. En línia. De 18 a 20 hores. 22/2/21
Un cErEAL PEr conèIxEr: EL SègoL. 
Especificitats del sègol: masses agres, preferments, remullats, control de la 
fermentació
Receptes: Sègol 100%. Pa de blat de moro (boroña de blat de moro)

Sessió 4. Presencial de 16 a 20 hores. 1/3/21
trobADA A cUInA I. 
Doctor pa: comentaris de la problemàtica en comú
repàs de procés amb la família dels blats antics
Receptari: Coc de forner, mona de pasqua tradicional.

Sessió 5. Presencial de 16 a 20 hores. 8/3/21
trobADA A cUInA II. 
Doctor pa: comentaris de la problemàtica en comú
repàs de procés amb la família del sègol
Receptari: Pa de llinassa, coc de sègol de temporada

Professor: Xavi Montanyès. Forner i especialista formador en 
l’elaboració de pa artesà.

Lloc: Abans de fer el curs us enviarem l’enllaç per connectar-vos a la sessió en 
línia i l’enllaç a l’adreça de les classes presencials (que serà en una instal·lació 
de l’Escola Agrària de Manresa).

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.
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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 105 € 100 € 94,5 €

El curs sencer amb 
Ecoxarxa

73,50 € + 3,2 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 o ajornar 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. 

Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els 

diners de la inscripció.  

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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