
Curs de cap de setmana

INICIACIÓ A LA
PERMACULTURA

1 4 I 1 5 D'OCTUBRE

La Permacultura és la concepció d'entorns
humans eficients i sostenibles, a partir d'una
profunda observació de la natura.

Al teu jardí, al teu hort, a la teva escola, al teu
poble, passa de l'observació a l'acció
transformadora.

Tot el curs es real itza a Phoenicurus, a
Cardedeu, un projecte permacultural en
funcionament des de 2009.

phoenicurus.wordpress.com

Preu: 75€ (1 2 h)
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PROGRAMA

Dissabte 1 4
Matí - De 1 0 a 1 4h

* Què és la Permacultura
* Conceptes bàsics: diversitat,
multi funcional itat, resi l iència dels
(eco)sistemes, etc.
* Principis inspirats en la natura
* Visita al verger de Phoenicurus
* El sòl i la planta
* Tècniques: bancals
permanents, sense remogut
i encoixinament (Pràctica)

Dinar compartit amb tast de plantes del

bosc d'aliments

Tarda - De 1 5.30 a 1 9.30h
* Per què i com dissenyar
* Procés i eines de disseny
* Necessitats de les plantes
* Altres pràctiques: extractes
vegetals / propagació, etc.

Diumenge 1 5
Matí - De 1 0 a 1 4h

* Principis permaculturals apl icats
* Què és un verger o bosc
d'al iments?
* Pràctica de microdisseny
* Recursos: D'on treure l lavors,
planter, informació, etc.

L'ordre dels temes tractats pot sermodificat,

malgrat que el contingut globalment es mantingui.

PREU
75€ (1 2 h)

INSCRIPCIONS
hort.phoenicurus@gmail .com

phoenicurus.wordpress.com
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A QUI S'ADREÇA EL CURS

* Tu que vols crear un espai bonic i abundant. Potser tens accés a un terreny, petit o
gran, i vols saber què fer-ne: Com repartir-hi els espais? Què plantar-hi? Com alimentar-te’n o
com treure’n un rendiment?
La Permacultura és una discipl ina de disseny. Va néixer fa unes quantes dècades,
intentant buscar una manera de crear entorns eficients, autònoms, resi l ients i diversos, on cada
element s’ interrelacionés harmònicament amb els altres i amb el conjunt.

* Tu que tens ganes de viure d'una manera diferent, més sostenible, que
respongui més a les teves necessitats reals, i alhora et permeti recontactar amb la natura.
La Permacultura és aplicable a molts àmbits. De fet, no és pas imprescindible que tinguis hort,
ni terreny… La Permacultura ofereix un enfocament global davant l ’activitat agrària, però també
davant l ’entorn i davant la societat.

* Tu que tens molts coneixements teòrics però sents la crida a passar a la
pràctica. La Permacultura dóna l'enfocament i les eines per poder passar de l’observació a
l’acció transformadora.

L'ESPAI DEL CURS: EL PROJECTE PHOENICURUS

L'hort-verger Phoenicurus és un petit projecte permacultural dedicat a l 'experimentació, la
formació, la producció i la natura des de fa més vuit anys, dissenyat i creat pels agricultors i
formadors Gisela i Mark. El curs es farà en aquest espai viu, al costat i al mig del bosc
d'al iments; el nostre espai d'aprenentatge permanent. Això ens permet una experiència
pedagògica més directe i palpable, alternant xerrades, passejades, observació i activitats
pràctiques.

INSCRIPCIONS
hort.phoenicurus@gmail .com

phoenicurus.wordpress.com




