
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

INICIACIÓ A LA 

PERMACULTURA
Dissabte 24 d’octubre,  
de 10 a 14 i de 15,30 a 18 hores
Preu: 55 euros

Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org 1 938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


Una proposta de l’associació

Les emergències climàtiques, ambientals, sanitàries i altres crisis que 
estem vivint actualment, ens empenyen a plantejar-nos noves maneres 
de relacionar-nos amb l’entorn, la natura, l’agricultura, l’alimentació i 
també amb la societat que volem per al nostre futur. 

La permacultura és una disciplina de disseny. És la concepció i creació 
de sistemes naturals i humans sostenibles, basada en una profunda 
observació de la natura, d’on s’extreuen pautes temporals i patrons 
formals, per tal de dissenyar sistemes amb un alt grau de diversitat, 
autoregulació i eficiència en l’ús d’energies i recursos.

Aquest curs ofereix una descoberta intensiva de la permacultura, 
incloent-hi la seva filosofia i manifestació pràctica. A través d’activitats 
pràctiques i participatives, veuràs com aquesta disciplina ens pot ajudar a 
pensar i crear, tant a l’hort com a altres entorns.

PROGRAMA
Matí
Què és la permacultura
La vida al sòl: la relació sòl -planta
Com imitar la natura a l’hort i als espais cultivats
Tècniques: bancals permanents, sense remogut de la terra i amb 
encoixinats

Tarda
El procés i les eines del disseny permacultural
Observació i estudi d’una finca

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=


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.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
http://botiga.associaciolera.org
mailto:formacio@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

