
Organització

Col·laboració

Presentació

El mètode Maraîchage sur Sol 
Vivant- MSV (Horta sobre Sòl 
Viu) va néixer a Normandia ara 
fa uns 8-10 anys amb el propòsit 
de ressituar el sòl al cor de 
la producció hortícola. Té per 
objectiu experimentar a nivell 
pagès i capitalitzar i compartir 
el coneixement entre la pagesia, 
per promoure aquest model a tot 
França i més enllà de les seves 
fronteres.

De la mà d’André Trives, agricultor 
d’Elna, a la Catalunya Nord, 
especialitzat en el cultiu de fruites 
i hortalisses segons aquest 
mètode, ens donaran arguments, 
eines i motivació per pensar 
que l’agricultura del carboni, 
la biodiversitat i del sòl viu són 
possibles, sense renunciar a la 
dignificació econòmica, de la 
pagesia. 

Lloc de realització

Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària 4-6 (edifici FUB) 
08042 Manresa

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació: 
Sra. Joana Amador 
Tel.: 938 749 060

Jornada tècnica
Manresa, dijous 30 de març de 2023

Itinerari tècnic d’un 
agricultor en horta 
sobre sòl viu

Programa

15.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ernest Valls. Director de l’Escola Agrària de Manresa i 
Sra. Neus Vinyals. Formadora i assessora de L’Era, Espai de 
Recursos Agroecològics.

15.40 h El carboni: font de vida. Com reactivar els cicles? 
Micorrizes: espècie clau

16.40 h Triar la teva finca? Què observar?

17.00 h Com cultivar i treballar en harmonia amb la vida

17.30 h Pausa

17.50 h L’arbre i la tanca vegetal dins i fora de la parcel·la

18.50 h Mirant al futur: manteniment del paisatge i 
desenvolupament de l’agroforesteria alimentària en 
horta sobre sòl viu

19.30 h Cloenda de la jornada 

La jornada anirà a càrrec del Sr. André Trives. Horticultor i permacultor 
d’Elna (Catalunya Nord) practicant del mètode Maraichage sur Sol Vivant 
(MSV) - horta sobre sòl viu.

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

3,50

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=Bf8HV4ZE&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_tipusJornadaClicat=1&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043741&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada

