Curs pràctic sobre
el maneig i tècniques de
l’Agricultura ecològica
(Barcelona: 16 i 17 de juny de 2017)

Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Lloc:
Data:
Hora:

COEAC
Passeig de Gràcia, 55, 6-6
08007 Barcelona
Els dies 16 i 17 de juny de 2017
Divendres 16 de juny: Matí i tarda: de 9.00h a 14h i 15.30h a 18.30h
Dissabte 17 de juny : Sortida a camp: Matí: de 10h a 13h

Presentació
Els temes sobre Agricultura ecològica, desenvolupament sostenible i sobirania alimentària,
desperten un interès creixent en la societat actual. Així, el consumidor preocupat per la seva salut,
cada dia més, demanda garanties suficients de productes de qualitat. Si sumem a aquesta qüestió
la preocupació més genèrica pel medi ambient i la conservació dels recursos naturals, la crisis
financera en la qual tots vivim, i la sostenibilitat necessària per a deixar el món habitable a
generacions futures, l'Agricultura ecològica reuneix molts components per esdevenir l'opció que
aporta solucions actuals als problemes importants de la societat. No només un producte sa i de
proximitat, si no una forma de fer diferent per a no tenir dependència de les entrades foranes.
Objectius del curs
 Adquirir coneixements pràctics sobre les tècniques i maneig de l’agricultura ecològica, com ara la
fertilització, el control de plagues, etc.
 Conèixer la normativa vigent i la seva aplicació pràctica.
 Adquirir habilitats per mantenir l’equilibri i l’ús sostenible de l’aigua i de l’ecosistema.
Destinataris
El curs està dirigit a tots els professionals que desitgin adquirir coneixements pràctics en el
maneig i tècniques de l’Agricultura ecològica.
Professor
Francisco J. Cerviño Fernández
Enginyer agrònom, Màster en Agricultura ecològica, Col·legiat 1705
PROGRAMA DEL CURS
Tema 1 (2h): Introducció als conceptes i normativa de producció ecològica i agroecologia.
Tema 2 (2 h): El sòl com a font de vida, els nutrients i la gestió dels fems.
Tema 3 (1 h): Material vegetal, planter i llavors locals.
Tema 4 (3h): Maneig de la biodiversitat per a la prevenció de les plagues i malalties dels conreus.
Tema 5 (3 h): Sortida de camp. Visita a la Horta del Maresme.
Durada
11 hores.
Preu:
Col·legiats: 100 euros
Preassociats: 75 euros
No col·legiats: 130 euros
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. Passeig de Gràcia 55, 6è-6a, 08007 Barcelona. Tel. 93 215 26 00.
www.agronoms.cat

CURS BONIFICABLE PER LA FUNDACIÓ TRIPARTITA
Assalariats: els curs pot resultar GRATUÏT total o parcialment. Demaneu informació amb certa
antelació.
Possibilitat de bonificació del curs per a persones en actiu, mitjançant la fundació tripartita.
Per a beneficiar-te, matriculat abans del 9 de juny de 2017 i sol·licita informació.
Nombre de places
El nombre de places màxim és de 20 alumnes.
Inscripcions:
La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs al web del
COEAC, abans del dia 9 de juny de 2017. Places limitades.
L'organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim
d'inscrits.
Instruccions de pagament
Els col·legiats que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es
faci mitjançant domiciliació bancària. Sinó, podeu fer un ingrés al c/c ES41 2100 3054 60
2500045971 de "La Caixa".
A l' ingrés s'ha de fer constar “el cognom+Curs Agricultura Ecològica”. Un cop comprovat que el
pagament s'ha fet efectiu es confirmarà la inscripció a través d'un missatge de correu electrònic.
Observacions
L’assistència a un mínim del 80% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma
d’assistència.
Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals també es
podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de col·legiat en el seu respectiu
col·legi.
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