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Preparats 
MICROBIOLÒGICS 
per restaurar el sòl 
i sanar les plantes
Divendres, 16 d’abril del 2021 
de de 9,30 a 14 i de 15,30 a 19 hores. 
Preu: 118 euros

Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org 1 938787035 1 672337305

Amb 
l’expert 
Orkatz 
Pagola

en col·laboració amb 

http://www.associaciolera.org


Una proposta de l’associació

En agricultura, els microorganismes són fonamentals per aconseguir i 
mantenir en bon estat la fertilitat natural de terra, perquè es desenvolupin 
cultius vigorosos i sans. El més curiós és que aquests microorganismes s’han 
estat utilitzant des del principi dels temps, tot i que la humanitat no sempre 
n’ha estat conscient. No obstant això, no ha estat fins fa pocs anys, quan els 
microorganismes orientats a l’agricultura han començat a guanyar terreny; 
ja que són una bona alternativa a productes químics, com a fertilitzants, 
fungicides, plaguicides...
En aquest curs parlarem de la correcta recol·lecció, multiplicació, aplicació 
i conservació de diferents grups naturals de fongs, bacteris, llevats... tant 
per regenerar un sòl degradat (netejant de substàncies tòxiques), com per 
mantenir un sòl sa, elaborar fertilitzants, fermentar correctament la matèria 
orgànica i combatre plagues i malalties.
Es tracta d’imitar la naturalesa i treballar de la mateixa manera en els nostres 
camps i conreus, ja que la Natura és una xarxa viva interconnectada, on 
tot està en equilibri, on tot té la seva funció i on tot és imprescindible per 
mantenir la vida a tot arreu. Treballem a favor de la vida!!!

PROGRAMA: 

Com regenerar un sòl: el paper de la microbiologia
Per què inocular?
Classificació dels diferents grups de microorganismes
Elaboració i observació de diferents eines i preparats* 
Microscopi pagès
Trampes d’arròs per fongs
Microorganismes de muntanya
Reproducció de bacteris fixadors de nitrogen
Reproducció de Baccillus Subtillis
Reproducció de bacteris acidolàctis
Reproducció de microrrizes
Reproducció de protozoaris
Reproducció de actinomicets

Professor/a: Orkatz Pagola Ayestaran, formador i assessor en agricultura 
regenerativa 

Curs en col·laboració amb L’Escola Agrària de Manresa

*S’explicarà i s’experimentarà a nivell pràctic la majoria de les propostes. Si no 
hi ha temps d’acabar completament alguna d’elles, es donaran les pautes per a 
poder-la fer i/o finalitzar.

Lloc: 
Finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Ctra. vella d’Abrera a Manresa 1411-b 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.

IMPORTANT:
Aquest curs està vinculat a una jornada en línia gratuïta de l’Escola Agrària 
de Manresa el 8 d’abril en què s’impartiran una part dels continguts 
teòrics. La inscripció a aquesta jornada és necessària per poder seguir bé 
aquest curs.
Trobareu l’enllaç per a la inscripció a la jornada a la pàgina web de l’Escola 
Agrària de Manresa: 
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/jornades-tecniques/jornades-
tecniques-2021/ 

https://www.google.com/maps/place/Escola+Agr%C3%A0ria+de+Manresa+-+Can+Poc+Oli/@41.7037861,1.833424,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4f62cdc8cdab5:0x21cc72b70b0c4d65!8m2!3d41.7037821!4d1.835618
mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/jornades-tecniques/jornades-tecniques-2021/
https://agora.xtec.cat/ecamanresa/jornades-tecniques/jornades-tecniques-2021/


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 118 € 112 € 106 €

El curs sencer amb 
Ecoxarxa

82,50 € + 3,5 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.

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

