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PRESENTACIÓ 
Les males herbes, vegetació espontània, flora arvense, 
herbes adventícies... han estat sempre un element lligat 
a l’agricultura, sovint tingut com un enemic a combatre, 
amb qui no es poden fer pactes. El coneixement actual 
confirma que, aquestes mal anomenades “males 
herbes”, tenen moltes més funcions beneficioses per a 
l’agrosistema que el que tradicionalment se’ls ha suposat 
i que, per tant, cal reconsiderar-ne el paper. 
Però és cert que si bé en cultius llenyosos cada cop més 
s’està integrant el binomi cultiu/cobertura del sòl amb 
vegetació herbàcia, en cultius herbacis encara hi ha 
molts reptes per resoldre i cada estratègia, amb els seus 
pros i contres, cal adaptar-la a les particularitats de 
finques i cultius. 
Aquest curs serà un recorregut per les diferents 
tècniques que s’estan emprant en horticultura i cultius extensius en producció ecològica en el 
desherbatge i gestió de les herbes, i també una incursió a les noves tendències que apunten a la 
minimització de les intervencions mecàniques per restaurar i conservar la fertilitat del sòl, sovint 
sacrificada en favor d’una productivitat poc o gens sostenible. 
Serà un curs farcit de visites, per aprendre a peu de tros i de la mà de la pagesia que, amb la seva 
creativitat i les seves inquietuds, ens compartiran els seu bagatge i el seu saber. 
 
 

OBJECTIUS 
-Identificar els principals grups i famílies botàniques d’herbes per implementar-ne correctament la    
gestió. 
-Conèixer els beneficis de les herbes dins dels ecosistemes agraris i potenciar-ne les funcions. 
-Explorar les estratègies preventives de gestió i control d’adventícies i les diferents tècniques de  
desherbatge manual, mecànic i amb tracció animal. 
-Conèixer algunes de les experiències de sembra directa, cultius de cobertura i associacions de cultius 
que s’estan realitzant en cultius d’horta i cultius extensius. 
 
 

DESTINATARIS 
El curs s’adreça a treballadors/es en actiu, preferentment del sector agrari, agricultors/es, tècnics i estudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organització 
 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 

 
Inscripcions i matrícules 

 

 

A l’Escola Agrària de Manresa, fins a 10 dies abans de l’inici del curs corresponent 
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Telèfon 93 874 90 60 
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat,  www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries  
Cal dur: fotocòpia del DNI, imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia de la targeta sanitària.  

 

Règim general del curs 
 

 

L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de 54 €. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al 
número de compte IBAN: ES63 2013 6122 19 0200011148 | BIC: CESCESBBXXX, especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. 

Es lliuraran certificats les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores programades. 

 

Lloc de realització 
 

Escola Agrària de Manresa 

Av. Universitària, 4-6 (edifici FUB) Manresa 
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Programa del curs 
 

 

 
 
Divendres, 30 setembre  
Metodologia:  
Professor:  
Horari: 10 a 13 hores 
Lloc: FUB 
 
Metodologia: 
Professor: 
Horari: 15 a 18 hores 

 
 
FUNCIONS DE LA VEGETACIÓ ARVENSE ALS ECOSISTEMES AGRÍCOLES 
Teoria: Els aspectes favorables de les adventícies, els no desitjats i com gestionar-los 
Xavier Sans, director del Máster d’Agricultura Biològica. Professor titular del Departament de Biologia 
Vegetal i cap del grup d’investigació sobre Agroecologia de la Universitat de Barcelona.  
 
EXPERIÈNCIES DE SEMBRA DIRECTA EN CULTIUS EXTENSIUS I HORTA 
Visita a les experiències de sembra directa en cultius extensius i horta de la UB a Gallecs 
Xavier Sans, director del Máster d’Agricultura Biològica. Professor titular del Departament de Biologia 
Vegetal i cap del grup d’investigació sobre Agroecologia de la Universitat de Barcelona.  

Divendres, 7 d’octubre  
Metodologia: 
Horari: 10 a 13 hores 
 
Professor: 

RECONEIXEMENT I USOS AGRÍCOLES DE LES HERBES 
Visita a l’hort de l’Esteve Padullés, a Sallent 
Teoria: Usos agrícoles pràctics de les herbes i la vegetació espontània 
Pràctica: Observació i reconeixement de la vegetació arvense  
Esteve Padullés, Enginyer tècnic agrícola, especialitzat en fitoteràpia i horticultura natural 

Divendres, 14 d’octubre 
Metodologia: 
Horari: 9 a 14,30 hores 
 
Professor:  
 
 
Metodologia: 
 
Professor: 
 

EXPERIÈNCIES DE SEMBRA DIRECTA EN CULTIUS HORTÍCOLES 
Visita al projecte Aurora del Camp, al Masnou. 
Sembra i plantació directe en horta. 
Desherbatge amb arada de pues flexible, cremadors, cultivador de precisió, etc.  
Gilad Buzi, horticultor ecològic. 
 
EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ D’HERBES EN HORTICULTURA 
Visita a la finca Cal Elies  agroecologia, a Argentona  
L’ús de l’escardador de dits (‘fingerweeder’) amb motocultor i biciaixades 

Àlex Hervás Alvárez, horticultor ecològic 
 

Divendres, 21 d’octubre  
 
Metodologia:   
Lloc: FUB 
Horari: 10 a 14 hores 
Professora: 

BOTÀNICA APLICADA I GESTIÓ D’ADVENTÍCIES  
 
Teoria: Nocions bàsiques de botànica i famílies botàniques més freqüents. Com afecta la biologia de les 
herbes els mètodes de control. Gestió d’herbes clau en diferents cultius. 
Alícia Cirujeda, Enginyera agrònoma, investigadora del laboratori de Malaherbología de la Unidad de 
Sanidad Vegetal del Centro de Investigación, y Tecnologia Agroalimentaria de Aragón. 
 

Divendres, 28 d’octubre  
Metodologia: 
Professores: 
Lloc: Can Poc Oli  
Horari: 8,30 a 14,30 h. 
 
Metodologia: 
Lloc: FUB 
 
Professor:  
 
Metodologia:  
Lloc: Can Poc Oli 
Professor: 

L’ESTAT DEL SÒL A PARTIR DEL PAPER INDICADOR DE LES HERBES 
Pràctica: diagnosi d’un sòl a partir de les plantes bioindicadores 
Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa i Neus Vinyals, responsable de formació i 
assessorament de L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. 
 
MÈTODES DE GESTIÓ I CONTROL D’ADVENTÍCIES 
Teoria: Falses sembres. Adobs verds i rotacions. Encoixinats: plàstic,  biofilm, paper, orgànics, etc. Eines 
manuals. Arreus específics: fingers, grades de pues flexibles, etc. 

Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic.  

 
SEMBRA DIRECTA I LLAURADA MÍNIMA: AVANTATGES I REPTES 
Visita a les experiències en sembra directa a la finca de Can Poc Oli (Manresa) 
Teoria i pràctica: Reducció del treball de la terra: estratègies i eines. Cultius de cobertura. 

Jaume Brustenga, Enginyer tècnic agrícola i professor de l’Escola Agrària de Manresa. 

Divendres, 4 novembre 
Horari: 10 a 13 hores 
Metodologia  
 
Professora: 

ELS ENCOIXINATS I EL DESHERBATGE AMB TRACCIÓ ANIMAL EN HORTA 
 

Visita al projecte La Kosturica, a Canovelles 

Pràctica: Demostració d’encoixinat amb paper i de desherbatge amb tracció animal 
Maria Giner, hortolana ecològica i membre fundadora de la Kosturica. 

Divendres, 11 novembre 
Metodologia: 
Horari: 9 a 17 hores 
Professors: 

EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ D’HERBES EN HORTICULTURA 
Visita a les finques La Vall a Benifallet i Hortcat, a la Riera de Gaià 
Utilització d’encoixinats plàstics biodegradables i desherbat mecànic i tèrmic en cultius d’horta.  
Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines pera  l’assessorament agroecològic. Josep Mestres Suqué i 
Lluís Bertran, horticultors ecològics. 

Divendres, 25 novembre 
Metodologia: 
Horari: 9 a 15 hores 
Professor: 
 

EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ D’HERBES EN HORTICULTURA I LLEGUMINOSES 
Visita a la finca de Cal Peretó, a Tudela de Segre  
L’ús de diferents arreus adaptats al desherbatge mecànic en horticultura i cultius extensius. 
Marc Solé Caballol, Enginyer agrònom i pagès ecològic 

Divendres, 2 desembre 
Metodologia: 
Horari: 10 a 13 hores 
Professor: 

EXPERIÈNCIES DE SEMBRA DIRECTA I ASSOCIACIONS DE CULTIUS EN EXTENSIUS  
Visita a la finca d’en Pep Bòria a  Les Piles (Conca de Barberà), on està treballant en la reducció de treball 
de la terra i en les associacions de cultius entre cereals, lleguminoses i farratges. 
Pep Bòria, agricultor ecològic. 
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