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Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Si partim de la premissa de considerar el sòl com un esser viu, hem de vetllar perquè tots aquells
elements i accions que el puguin afectar, l’alterin negativament el menys possible. Els conreus que en ell
hi establim volem que assoleixin produccions acceptables regenerant l’estat del sòl.

L’agricultura regenerativa prioritza la regeneració i millora del sol sense renunciar a aconseguir uns
bons rendiments. Però la transició mai és fàcil i cal conèixer el punt de partida i aportar eines per fer
aquest camí, com són els biofertilitzants o els preparats microbiològics i la reinjecció de carboni al sòl com
a base fonamental de fertilitat.

El curs pretén donar a conèixer tant la manera d’avaluar l’estat del sòl, com les eines que podem utilitzar
per conservar i millorar el seu estat.

L’Escola Agrària de l’Empordà, conjuntament amb l’Associació L’Era ha organitzat aquest curs amb la
idea de donar a conèixer les bases de l’Agricultura Regenerativa i veure “in situ” la seva pràctica.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà, 
omplint el següent formulari: 
https://forms.gle/TNDaGzkPVkrUXC2t8

Coordinador: 
Josep M Puigdemunt, 
a/e: jmpuigdemunt@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €. 

Semipresencial: 
Per tal d’obtenir el certificat, 
s’hauran de lliurar exercicis dels 
temes. Al llarg del curs 
s’informarà detalladament

Calendari: 
Dies: del 15 de setembre al 20 
d’octubre de 2021

Horari:
10:00 a 12:00 h

Durada del curs: 
15 h

Formació 
Escoles Agràries

Iniciació a l’agricultura regenerativa.
EA Empordà (semipresencial), del 15 de setembre al 20 d’octubre de 2021

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la 
COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

https://forms.gle/TNDaGzkPVkrUXC2t8
https://forms.gle/TNDaGzkPVkrUXC2t8
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Programa

Formació 
Escoles Agràries

Iniciació a l’agricultura regenerativa

SESSIÓ 1, dm.15 de setembre
INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA REGENERATIVA, PRINCIPIS DE FERTILITAT, 3M’s TROFOBIOSI 
GESTIÓ DEL CARBONI. 
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom

SESSIÓ 2, dm. 22 de setembre
FORMES D’AVALUACIÓ DEL SÒL 
Escandall, cromatografies, plantes bioindicadores, anàlisi físico-químics...
Ponent: Neus Vinyals Grau, enginyer tècnic agrícola.

SESSIÓ 3, dm. 29 de setembre
EINES DE MILLORA DE LA FERTILITZACIÓ DEL SÒL
Maneig holístic, Key line, compost, microbiologia, bocashi, biochar...
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom

SESSIÓ 4, dm. 4 d’octubre
ALTRES ASPECTES EN AGRICULTURA REGENERATIVA: PASTURATGE, MANEIG HOLÍSTIC, 
MAQUINÀRIA, PREPARATS...
Ponent: Núria Madeo, tècnica de Can Font

SESSIÓ 5, dm. 13 d’ octubre
EL MANEIG HOLÍSTIC DINS L’EXPLOTACIÓ
VISITA: PER DETERMINAR

SESSIÓ 6, dm. 20 d’octubre
EXPERIÈNCIA EN L’AGRICULTURA REGENERATIVA, ELABORACIÓ DE PREPARATS PER LA MILLORA  
DEL SÒL
VISITA A CAN FONT ORGÀNICS




