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Permacultura: boscos comestibles
Amposta, del 7 de setembre al 12 d’octubre de 2022

Presentació i objectius
La situació actual de crisi energètica ens fa agafar seriosament el repte de fer més sostenible la nostra
producció d'aliments. Ja sigui en forma d'autoabastiment o de producció per al mercat, la Permacultura fa anys
que ens proposa un model i tècniques que van en esta direcció. Un d'aquests models és el bosc comestible o
agroforesteria. En ell es combinen els beneficis d'integrar diferents espècies vegetals, com si d'un bosc es
tractés, en la producció de fruita, cereals, llegums, hortalisses o fusta.
L’objectiu del curs és presentar i practicar els principis i tècniques de disseny d' un bosc comestible. Ens
mourem pels marcs teòrics de la Permacultura, l'Agricultura Regenerativa, l'Agricultura Sintròpica i
l'Agrosilvicultura per acabar dissenyant i implementant boscos comestibles dels principals ecosistemes de la
nostra regió bioclimàtica.

Programa
SESSIÓ 1, dc. 7 de setembre
INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS DE DISSENY.
SESSIÓ 2, dc. 14 de setembre
ECOLOGIA DEL BOSC CADUCIFOLI TEMPERAT I GARRIGA MEDITERRANIA.
SESSIÓ 3, dc. 21 de setembre
CONDICIONANTS DE DISSENY: CLIMA, SÒL i TOPOGRAFIA.
SESSIÓ 4, dc. 28 de setembre
DISSENY, INFRAESTRUCTURES I VIALS, ESPÈCIES.
SESSIÓ 5, dc. 5 d’octubre
IMPLEMENTACIÓ: FASES, SUCCESSIÓ, ELEMENTS DE REPRODUCCIÓ.
SESSIÓ 6, dc. 12 d’octubre
GESTIÓ I MANTENIMENT, IMPORTÀNCIA DE LA PODA.

Professorat
Oriol Comellas, pagès, professor de l’Escola Agrària d’Amposta i certificat en permacultura pel Institut
de Permacultura Montsant.

Realització

Inscripcions

Lloc: EA Amposta
Calendari: del 7 de setembre al
12 d’octubre de 2022
Horari: Els dimecres de 15.30 a
20.30 h
Durada: 30 h

Us hi podeu preinscriure a l’Escola Agrària d’Amposta
Coordinador: Oriol Comellas Jodar, telèfon 722189678,
a/e uricojo@gmail.com
Cost: dret d’inscripció, 32 €
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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