Formació
Escoles Agràries

Plantes bioindicadores:
reconeixement i interpretació
Alfarràs, 4, 11 i 18 de maig de 2022

Presentació i objectius
Aquest curs es fa amb la intenció de donar el valor que es mereixen les encara mal anomenades males
herbes. La vegetació espontània que creix, no només en els camps de conreus, té molts usos i funcions, a
més del potencial que poden tenir algunes espècies com a cultiu alternatiu. La seva presència és clau per
entendre, interpretar i fer una bona gestió del nostres sòls.
Aquest és un curs sobretot pràctic, però per interpretar adequadament l’estat del nostre sòl cal primer
adquirir uns continguts teòrics mínims sobre la flora arvense com són: conèixer les seves principals
funcions i usos; eines i recursos per aprendre a identificar-les; i conèixer i saber utilitzar correctament l’eina
de diagnosi del sòl a partir del que ens indica la flora arvense. Diagnosi que farem a través de les plantes
bioindicadores que creixen, a partir del mètode d’en Gérard Ducerf (botànic de camp, agricultor ecològic i
autor de l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices).

Requisits i preinscripció i matrícula
•
•
•
•
•
•

Còpia del DNI i de la targeta sanitària.
Justificant de pagament.
Rebut de cotització d’autònom o capçalera de la nòmina.
Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració responsable que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració jurada i full del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs

Professorat
Marc Talavera i Roma, doctor en Biologia i president del Col·lectiu Eixarcolant.
Neus Vinyals i Grau, formadora i assessora de l’Era (Espais de Recursos Agroecològics).

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària d’Alfarràs

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Alfarràs

Calendari:
Dimecres 4, 11 i 18 de
maig de 2022
Horari:
8.30 - 14.30 h
Durada: 18 h

Coordinadora: Núria Galindo Tuca, telèfon 973 76 01 00
a/e nuria.galindo@gencat.cat
Cost del curs: 32 € de dret d’inscripció
Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els drets i el
període d’inscripció o el programa complet del curs podeu consultar
www.ruralcat.cat
S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte
IBAN: ES7021000518870200097129, especificant el nom de
l’alumne i el nom del curs
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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Programa

SESSIÓ 1, dm. 4 de maig
8.30 – 14.30 h LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA DELS NOSTRES CAMPS
Per què és important reconèixer-la.
Usos, funcions i recursos que ens aporten.
Potencial de cultiu (espècies, sostenibilitat i viabilitat econòmica).
Valor bioindicador de l’estat del sòl.
PRÀCTICA: Observació de vegetació a la finca de l’EA d’Alfarràs.
Professor: Marc Talavera i Roma
SESSIÓ 2, dm. 11 de maig
8.30 – 14.30 h IDENTIFICACIÓ DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA
Què observar: principals criteris per a classificar-les.
Estructura general de les plantes i els seus òrgans (fulles, tiges i arrels).
Identificació de les principals famílies botàniques: fulla estreta i fulla ampla.
PRÀCTICA: Reconeixement de diferents òrgans per a identificar les espècies.
Reconeixement d’espècies arvenses a camp.
Professor: Marc Talavera i Roma

SESSIÓ 3, dm. 18 de maig
8.30 – 14.30 h AVALUACIÓ DEL SÒL A PARTIR DE LES PLANTES BIOINDICADORES
Explicació del mètode d’en Gérard Ducerf.
PRÀCTICA: Avaluació d’una parcel·la.
Proposta d’actuacions agronòmiques a partir de la diagnosi.
Professora: Neus Vinyals i Grau
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