
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

PODA NATURAL  
OLIVERA, 
AMETLLER 
FRUITERS

Grup 1, dissabtes matí:

 19 de desembre del 2020, 9, 16 i 23 de gener del 2021

Grup 2, dijous matí:  
28 de gener,  4,11 i 18 de febrer del 2021

Preu: 135 euros. Consulteu descomptes

associaciolera.org 1 938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


PODAR EN HARMONIA AMB L’ARBRE, EL SÒL I L’ENTORN 

Per què podem? És necessari per a l’arbre? Sabies que una de les maneres més 
fàcils de desequilibrar–lo és a través de la poda? Així doncs, com saber què li 
cal per no perjudicar-lo?
Podar va més enllà de tallar branques sense tenir clar per què ho fem i quins 
efectes tindrà sobre la planta. L’objectiu del curs és aportar els coneixements i 
habilitats pràctiques per aconseguir fer una esporga en harmonia amb l’arbre, 
que li  permeti un creixement equilibrat i una producció regular. 
Les sessions, especialitzades per cultius, comptaran amb una part teòrica per 
explicar els fonaments i tècniques de la poda, una part demostrativa de la 
valuosa mà del nostre professor Tomàs Llop i una part pràctica guiada.
Es podrà fer el curs sencer o per mòduls. Si es tria el sistema modular, caldrà 
fer la primera sessió d’introducció i després triar les sessions especialitzades 
per cultius que siguin d’interès.

PROGRAMA

1a sessió: 
Grup 1: 19.12.20 Grup 2:  28.01.2021 de 9 a 14 hores. 
PER QUÈ I COM PODAR? 
Bases teòriques i pràctiques
Poda de formació, de manteniment, de sanejament, de regeneració….

2a sessió: 
Grup 1: 09.01.21 Grup 2:  04.02.21 de 9 a 13 i de 14,30 a 16,30
PODA D’OLIVERA I AMETLLER

3a i 4a sessió de 9 a 14 hores. 
Grup 1:  13 i 23.01.21 Grup 2:  11 i 18.02.21
PODA DE FRUITERS 

Professorat: 
Tomàs Llop, agricultor ecològic i especialista en poda.

Lloc: 
1a sessió: Can Poc Oli, (Escola Agrària de Manresa) Ctra. Vella d’Abrera a 
Manresa, Km. 23,6

2a sessió:  teòrica al Carrer Sant Nicolau, 18 de Sant Jaume Sesoliveres i 
pràctica als camps d’en Tomàs Llop.

3a i 4a sessió: 
Masia Can Comas (Centre d’Informació i Gestió Econòmica del Parc Agrari del 
Baix Llobregat) 
Camí de la Ribera, s/n.  El Prat de Llobregat - Parc Agrari del Baix Llobregat.

Cal portar tisores i xerrac de poda a la 3a i 4a sessió.

Col·labora:
Parc Agrari del Baix Llobregat 

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

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77
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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 sencer 135 € 128,50 € 121,50 €
Sessions olivera o fruiters 110 € 104,50 € 99 €
Tot el curs sencer amb 
Ecoxarxa 94,50 € + 4 hores de l’Ecoxarxa

Sessions olivera o fruiters 
amb Ecoxarxa3 77 € + 3,3 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. 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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