ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS
Nom del curs

Places

Inici

Final

Horari

Dia

Hores

20

18/09/2014

18/12/2014

De 16.00 a 20.00 h

Dj

60

20

05/11/2014

29/11/2014

De 16.00 a 20.30 h

Dc

20

Aplicacions electròniques bàsiques a l'àmbit
rural: programadors de reg, seguidors solars...

20

11/10/2014

29/11/2014

De 16.00 a 20.00

Ds

50

Masies sostenibles

20

17/09/2014

03/12/2014

Iniciació a la biodinàmica

20

22/09/2014

12/11/2014

Sanitat vegetal en producció ecològica
Maneig reproductiu de boví per a carn ecològica

De 16.00 a 20.00 h
Dc i ds
De 09:00 a 12:00 h
De 9:00 a 14:00 i
Dll, dm i dc
de 16:00 a 20:00 h

60
50

Inscripcions i matrícules

Règim general del curs

El curs es fa a

A l’escola, fins 10 dies abans de l'inici del curs corresponent; cal dur:
Fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i
fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social.
Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.
L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs és de
32 €. 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 de cada curs als/a les alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les
hores programades.
ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA
- FUB: avinguda Universitària, 4-6 (Edifici FUB) - Tel. 93 874 90 60 - 08242 Manresa
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.gencat.cat/agricultura/eca

Amb la col·laboració de:
Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament
Rural:
Europa inv erteix en les
zones rurals

CURSOS DE L'ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA

2014

METODOLOGIES PARTICIPATIVES PER A LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA
Quin medi rural per a la Catalunya del futur?
Dates: del 12 de novembre al 17 de desembre, els dimecres
Horari: de 16 h a 20.15 h

PRESENTACIÓ
El concepte de Transició Agroecològica fa
referència als processos de generació de
sostenibilitat que es promouen per mitjà de la
posada en valor dels recursos agropecuaris locals,
des d'una perspectiva integral. Aquests processos
de transició es concreten en transformacions que
tenen lloc a diferents escales.
Al nivell de la finca es concreten en l'adopció del
model de producció agroecològic; a escala
societat local, a reactivar, dignificar i fer viable el
sector primari; en la societat major, en la transició
cap a un sistema agroalimentari basat en els
principis i els valors de la sobirania alimentària.
La necessitat de posar en marxa en l'àmbit català
processos locals de transició agroecològica ens
porta a reflexionar sobre quina és la situació
actual, i com podem actuar per transformar-la. És
en aquest punt on les metodologies participatives
esdevenen una eina fonamental, ja que permeten
crear espais de deliberació col·lectiva i implicar la
diversitat d'agents del territori en la promoció dels
processos de transició esmentats.

OBJECTIUS
o

o

Conèixer les fases que constitueixen els
processos de transició agroecològica i algunes
de les dinàmiques i tècniques que permeten
fomentar la participació en cada una d'elles.
Treballar criteris sobre els diferents punts clau
que afecten la producció agroecològica i sobre
aspectes ambientals de l’entorn rural.

CARACTERÍSTIQUES

Criteris agroecològics:

Durada: 30 hores
Horari: dimecres, de 16 h a 20.15 h
Sessions teòriques i pràctiques

Transició agroecològica en un món rural
en transformació.
Ponent: Guillem Tendero
Agricultura.
Ponent: Pep Tuson
Ramaderia.
Ponent: Lluís Vila
Gestió forestal.
Ponent: Pau Vericat
Aigua.
Ponent: a confirmar
Gestió de sòls i agricultura regenerativa.
Ponent: Jaume Brustenga
Energia.
Ponent: Jaume Domingo

Nombre d’alumnes: 20

DESTINATARIS
Aquest curs s’adreça a tècnics, assessors,
agricultors i altres actors de l’entorn rural, i a
totes aquelles persones o entitats socials
interessades en l’agroecologia i les dinàmiques
participatives.

Dinàmiques:

PROGRAMA
A cada sessió es combinaran els criteris clau
de l’agroecologia i les dinàmiques
participatives.
S’iniciarà cada sessió amb una breu ponència
per part d’un expert sobre un tema relacionat
amb l’agroecologia.
La segona part de la sessió consistirà a
aprendre i practicar amb una eina o dinàmica
participativa, aprofitant per treballar amb
els assistents sobre la ponència i la temàtica
del dia.

El dinamitzador principal serà Guillem Tendero
(ambientòleg, màster en economia ecològica i
ecologia política i membre d’ASAC!) acompanyat
d’Ariadna Pomar i Gonzalo Gamboa.
Algunes de les dinàmiques que es treballaran
seran:
-Fase preliminar: Matriu de preguntes i respostes,
Línia del temps.
-Diagnosi I: pluja d’idees, sociograma.
-Diagnosi II: DAFO, Arbre de problemes.
-Diagnosi III: Fluxgrama.
-Disseny del pla d’acció: idea força, baralla de
cartes.
-Implementació i avaluació: construcció
participativa d’indicadors

