Formació
Escoles Agràries

L’hort domèstic ecològic
de primavera-estiu
Amposta, del 2 al 24 d’abril de 2021

Presentació i objectius
Durant els últims anys l'hort d'autoconsum ha adquirit una nova importància. Ja sigui per la preocupació per la
salut i pels valors nutritius dels nostres aliments, per la sobirania alimentària, per la cura del medi ambient o
pels beneficis psicosocials que aporten, els horts periurbans, urbans o de pagès han reviscut aquests últims
anys.
Des de l'EA Amposta volem contribuir a aquest moviment aportant el coneixement i l’experiència en les noves
tendències d'agricultura ecològica, regenerativa o permacultura per a la producció de fruita i horta per a
l'autoconsum.
Veurem els trets bàsics de la producció de fruita i horta ecològica enfocades a l'hort d'autoconsum,
planificarem les sembres i plantades per obtenir una producció escalonada i suficient per a una família i
coneixerem les principals espècies conreades. També aprendrem a dissenyar un hort i practicarem les
principals tècniques culturals.

Programa
SESSIÓ 1 i 2, dv. 2 i ds. 3 d’abril
INTRODUCCIÓ, HORT DOMÈSTIC vs. HORT COMERCIAL, MÈTODES DE PROPAGACIÓ
SESSIÓ 3 i 4, dv. 9 i ds. 10 d’abril
CONDICIONANTS DE DISSENY: SUPERFÍCIE, CLIMA, SÒL i AIGUA, EINES DE L'HORT
SESSIÓ 5 i 6, dv. 16 i ds. 17 d’abril
FERTILITAT DE LA TERRA, REG I PLANIFICACIÓ DE LA TEMPORADA
SESSIÓ 7 i 8, dv. 23 i ds. 24 d’abril
PLANTES ACOMPANYANTS, PRINCIPALS CULTIUS D'HORTA

Professorat
Sr. Oriol Comellas, enginyer Agrònom, assessor en disseny i gestió de finques, permacultor i professor
col·laborador de l’EA Amposta

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA Amposta

Us hi podeu inscriure a l’Escola Agrària d’Amposta.
Telf. 977 701 500
Coordinador:
Sr. Oriol Comellas, telèfon 722189678
a/e: uricojo@gmail.com
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Calendari:
Dies 2 i 3, 9 i 10, 16 i 17 i 23 i 24
d'abril.
Horari:
dv. de 17:00 a 19:00 h
ds. de 9:00 a 13:00 i de 14:30 a
16:30 h menys ds. 24 d'abril de 9:00
a 13:00 h
Durada del curs:
30 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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