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Qui som?

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics,  és una associació 
nascuda amb la idea de potenciar la producció agrària 
ecològica i també l’agroecologia. 
Per fer-ho comptem amb el suport de socis i sòcies i 
també d’altres entitats i institucions amb qui treballem 
en xarxa. 
En aquesta memòria d’activitats hem resumit molt 
breument les principals activitats del 2020, un any especial, 
complicat per a tothom. 
Una situació nova que ens ha despullat de superficialitats 
i ha anat al moll de l’os: a allò que estimem, a allò que 
ens nodreix, a allò que realment ens fa viure. I és així 
com s’ha posat sobre la taula, de manera rellevant, la 
importància d’un sistema alimentari fort, just, arrelat com 
mai al territori, des d’un punt de vista de consum però 
també des del punt de vista productiu, amb aliances que 
ara són més necessàries que mai entre la pagesia.
I de costat, tota la xarxa de cures i tota la xarxa 
comunicativa: hem fet reunions en línia, xerrades, cursos 
i fins i tot tallers. N’hem après i en continuem aprenent, 
perquè la nostra empenta no es pot aturar.

Som la força de 320 sòcies i socis.

Som els més de 20 anys de recorregut.

Som un impuls cap a noves maneres de 

treballar la terra.

Som una nova relació cap els 
animals que criem i que ens alimenten.

Som un radar d’alternatives per un 
món que construïm diferent.

Som la banya insistent que no 
es desespera.

@associaciolera



 3
| M

em
òr

ia 
20

20

Som la força de 320 sòcies i socis.

Som els més de 20 anys de recorregut.

Som un impuls cap a noves maneres de 

treballar la terra.

Som una nova relació cap els 
animals que criem i que ens alimenten.

Som un radar d’alternatives per un 
món que construïm diferent.

Som la banya insistent que no 
es desespera.

@associaciolera

també estem a les xarxes socials

3033 
seguidors

+ de 2500 
seguidors

+ de 1000 
seguidors

222 
subscriptors

En els nostres canals donem a conèixer el que fem, servim 
de megàfon del que fan entitats companyes i expressem 
opinió sobre com veiem el món agrari actual.
A destacar la sèrie mensual de posts sobre “Per què cultivar 
varietats locals?”  i també els nous vídeos del canal de 
Youtube, tant els elaborats per iniciativa pròpia com els 
relacionats amb la formació per altres institucions.

@associaciolera
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La revista Agrocultura és l’única capçalera de caràcter 
tècnic a Catalunya sobre producció agrària ecològica 
escrita en català. 
Aportem informació de qualitat per al desenvolupament 
de les finques que produeixen seguint la normativa 
ecològica i oferim una mirada agroecològica al sector.
Professionals, tècniques, iniciants, persones amateurs i 
interessades en el sector agrari en general són les que 
llegeixen la revista, tant en format paper a través d’una 
subscripció com en format digital a través del portal 
iquiosc.cat.
La revista és possible gràcies a les persones que 
desinteressadament ofereixen els seus articles i imatges. 
El Consell de Redacció revisa els continguts, proposa 
temes i autors/es. 

Es pot comprar en format paper a 
botiga.associaciolera.org 

i en format digital a iquiosc.cat/agrocultura. 
El seu web és www.agrocultura.org



 5
| M

em
òr

ia 
20

20

NoUs Formats

Les noves formes comunicatives ens demanen que ens 
posem al dia.  Durant el 2020 vam fer vídeos sobre els 
continguts dels reportatges o articles publicats. 
Tots ells es difonen a través del canal de Youtube de 
l’associació L’Era i es fan córrer per les xarxes socials. 
- Com és un escorxador a peu de finca?
- Com guardar llavor d’enciam?
- El truc del sedàs invers per extreure llavor en sec

AGROCULTURA EN DADES

Periodicitat trimestral

40 pàgines, 12 de les quals a color

1.300 exemplars de tirada

82 números publicats

Més de 1.000 exemplars tramesos 
per correu postal a persones 
subscriptores, sòcies i/o 
col·laboradores i a entitats 

afins.

725 subscriptors

Com cada any, l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català (APPEC) va oferir a les capçaleres associades la 
possibilitat de gravar petits reportatges que posteriorment 
es van mostrar en el canal digital El Punt TV. Agrocultura 
va destinar aquest espai a la importància de la vida del sòl.
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“Amb el mètode d’observació es detecten 
desequilibris entre energia i proteïna, es 
detecta la inestabilitat ruminal i la falta de 
fibra eficient per al remugament”. 
Xan Pouliquen Kerlau, tècnic. Núm. 81.

“Són les persones que hi ha al darrera 
les que poden humanitzar els processos 
productius”. 
Gemma Jaén, productora. Núm. 82.

“És important que la terra de diatomees 
no contingui sílice en forma cristal·lina, la 
millor és la tamisada o la micronitzada”. 
Inna Herraiz Martínez, tècnica. Núm. 79.

L’any 2020 ha estat l’any 
del COLOR.

Ara, la revista Agrocultura 
ja té totes les seves pàgines 
a color.

Plagues, malalties i varietats 
de cultius són les imatges 
que més hi han sortit 
guanyant perquè el color 
permet una identificació 
més veraç.  

Però a més hem guanyat 
en qualitat general de la 
publicació i l’hem fet més 
atractiva.

la reVista eN color

“El concepte d’agroecologia implica tenir 
en compte no només com s’ha produït 
un aliment, sinó també les relacions de 
producció que l’han fet possible”. 
Pep Espluga, tècnic. Núm. 80.
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Perfil de 
les persones 
usuàries

Semiprofessional 
+ social 12%

Autoconsum 
32%

Professionals 
56%

Lluerna és el servei d’assessorament de l’associació L’Era 
per a persones, empreses, cooperatives, institucions 
públiques o altres organismes no governamentals per 
tirar endavant projectes agroecològics o introduir 
millores als que ja estan en funcionament. 



 8
| M

em
òr

ia 
20

20

353  
varietats

78 
multiplicades

el 2020

4  
finques 

col·laboradores

5 varietats 
entrades 

crotalària
mongeta de Savanastre

mongeta senyorita
mongeta de les dones
mongeta reina mora

6  
punts de venda

botiga.associaciolera.org
Local entitat - Manresa

Agrovicenç - Berga
Ecoxarxa del Bages - Manresa

Món Sant Benet - Sant Fruitós de 
Bages

L’hivernacle d’Horta - Barcelona
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tots i totes sUmem a esPorUs

Esporus no és només un banc de llavors, 
és també una idea, un projecte per 
aconseguir que la biodiversitat cultivada 
que durant tants segles va preservar i 
construir la pagesia, continuï ocupant els 
nostres camps i sent ingredient de les 
nostres receptes.
Per aquest motiu és tan important sumar 
la feina de les finques col·laboradores, 
l’ajuda del voluntariat i la xarxa de 
botigues que ens fan suport. 
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Des d’Esporus participem 
de la Xarxa Catalana de 
Graners de Catalunya, 
contribuïm amb la nostra 
experiència en xerrades, 

fires i altres activitats 
relacionades amb 

la sobirania 
alimentària.
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Per caminar cap a un món sostenible ecològicament, més just socialment i que 
possibiliti una pagesia autònoma econòmicament, ens cal aprendre, capacitar-
nos mutuament. 
L’arribada de la pandèmia ens ha obligat a repensar la manera com oferim els 
cursos i ens ha conduït a una immersió profunda en el món de la formació 
en línia. 

“Classe perfectament estructurada”

“Sou els referents per promoure els canvis que 
necessitem pel sector”

Font: enquestes anònimes de satisfacció dels cursos organitzats per l’era el 2020.

“Gaudir de l’aprenentatge amb gent del mateix ram o 
similar, i poder compartir vivències i experiències”

“Opció a una formació més natural i holistica, de molt 
bona qualitat”
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ALGUNES DADES  

- 330 alumnes en cursos 
d’oferta pròpia
- 14 cursos propis
- 10 cursos per altres 
institucions
- 900 persones inscrites 
entre les jornades del Pla 
anual de transferència 
tecnològica (DarP) en les 
quals hem col·laborat i la 
formació pròpia.

Una de les activitats que més expectació i ressò va tenir 
va ser la jornada tècnica “Fertilitat del sòl i el trànsit 
a la sembra directa en horticultura i extensius”
La vam organitzar juntament amb l’Escola Agrària de 
Manresa en el marc del Pla Anual de Transferència 
Tecnològica del Departament d’Agricultura. 
Konrad Schreiber, especialista en recuperació de sòls 
agrícoles, ens va aportar la seva experiència sobre el 
concepte “sol vivant”, que s’està estenent per França. La 
idea principal: deixar de llaurar, tant en horta com en 
cultius extensius, respectant i potenciant els processos 
biològics del sòl.

Portem el coNcePte De “SOL 
VIVANT” a catalUNYa
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UN NoDe De l’era 
a l’iNstitUt les Garberes

Ens ha fet especial il·lusió començar a teixir un vincle 
amb l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, 
de Castellar del Vallès. 
Aquest centre educatiu del Departament d’Educació 
imparteix el cicle formatiu de grau mig de producció 
agroecològica i també estudis de jardineria i agricultura 
de grau mitjà i superior.
Un grup de professors de l’institut, en col.laboració 
amb l’equip de L’Era, hi impulsa cursos destinats a 
professionals i aficionats del sector relacionats amb 
la producció ecològica i també amb la jardineria 
sostenible i ecològica, una disciplina que pràcticament 
no havíem abordat.
El 2020 ja  hem pogut fer els següents cursos a 
Castellar :
• Plantes bioindicadores (en línia). 
• Jardineria adaptada a les noves condicions 
climàtiques (en línia).
• Taller de poda d’olivera (presencial).
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més xarxa, més aliaNces, 
més FormaciÓ Per a totHom

Ens agrada treballar en xarxa, no només per poder abastar més àmbit geogràfic sinó per incloure més sensibilitats i 
interessos. Durant el 2020 hem mantingut i hem construït noves aliances

ECA EMPORDÀ. Una nova 
col·laboració per dotar les 

jornades tècniques que ofereix 
de més contingut relacionat 

amb l’agroecologia.

Ajuntament de 
NAVÀS. Formació i 
acompanyament als 
hortolans del poble.

Centre de Recursos 
Pedagògics de la 

NOGUERA. Classe en 
línia de fitoteràpia.

Oficina Comarcal 
del BERGUEDÀ. 
Dinamitzem una 

jornada tècnica anual 
relacionada amb 
producció agrària 

ecològica, que es fa 
tradicionalment al 
poble de Vallcebre. 

MUSEU de la Pagesia 
de Castellbisbal.
Taller en línia de 

biodiversitat agrària.

Escola de PASTORS. Hi 
donem classes presencials. 

des de fa 8 anys!

I Congrés Online d’Agricultura 
Lliure SEMBRARES. D’àmbit 
internacional. Ponència de la 

Neus Vinyals, tècnica assessora 
de L’Era.

Consorci del 
MOIANÈS - 

Ecomuseu. Curs 
en línia d’hort eco; 

tallers en línia.

Centre de RECURSOS 
PEDAGÒGICS del 

Bages. Tallers sobre el 
sòl i la biodiversitat 

agrícola.

ECA MANRESA. 
El conveni amb 
el Departament 

d’Agricultura ens permet 
ocupar un despatx 

d’aquesta escola agrària 
i multiplicar les varietats 

locals en les parcel·les de  
Can Poc Oli. 

A més, col·laborem en 
la proposta de jornades 

tècniques.
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Els comptes clars

So
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/es

12
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€
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90

1€
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s

Els números segons el compte d’explotació es fan públics 
durant l’assemblea general ordinària que es convoca 
anualment. 
Tots els socis i sòcies tenen dret a tenir una còpia dels 
comptes per preguntar i resoldre els dubtes que puguin 
sorgir. 

Continuem treballant per assolir l’autofinançament, 
fent que les activitats siguin el màxim d’autònomes 
econòmicament. Tot i així, continuem necessitant de 
donacions, patrocinadors i subvencions públiques.

Despeses Ingressos

6.
36

0€

Llu
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a

1.
64

2€

Altre
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89
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tes
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s
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61
6€
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x
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€
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€
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€
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€
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1.
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2€
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4€

16
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04
€



Av. Universitària, 4-6 
(Edifici FUB)
08242 Manresa
info@associaciolera.org
www.associaciolera.org
          @associaciolera
tel. 938 787 035

i eNcara No Hem 
acabat...
També hem anat a fires,
i hem inaugurat la passera de 
can Poc oli,
i hem fet assemblees virtuals i 
presencials,
i hem continuat amb el  
voluntariat,
i també hem fet la presentació 
del llibre “arrelats a la terra”,
i hem col·laborat amb càritas 
manresa,
... i hem trobat moment per 
celebrar que seguim endavant!


