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El curs està adreçat a qualsevol persona interessada,
que visca a Vila-real, bé siga home o dona, jove o jubilada, aturada especialment, 
i que puga coincidir la seua intenció a posar-se a fer agricultura ecològica al nostre 
poble.

L’agricultura ecològica és una forma de fer 
agricultura saludable,
respectuosa amb el medi ambient, autònoma, basada en la utilització òptima dels 
recursos naturals de l’entorn preferiblement, sense utilitzar productes químics de 
síntesi o organismes genèticament modificats (OGM), que no comprometen el futur 
de les generacions venidores.

L’agricultura ecològica té en compte els coneixements agraris locals tradicionals. 
Cada lloc té les seues particularitats que el fa únic: clima, sòls, varietats, cultura.

L’objectiu de l’agricultura ecològica és proporcionar 
al consumidor aliments saludables, frescos, 
saborosos i d’alta qualitat nutritiva al temps que respecta els cicles vitals dels 
sistemes naturals. Incrementa la salut dels agrosistemes: l’activitat biològica de la 
terra i els seus cicles vitals.

La filosofia de l’agricultura ecològica comprén el millorament 
de les condicions de vida dels seus practicants, els valors 

humans de respecte i solidaritat, inseparables de la pràctica 
agroecològica.

Per a realitzar el Curs bàsic d’agricultura ecològica 
cal fer primer una preinscripció. 

Per a preinscriure’s cal omplir un full que trobareu en: Aula d’Informàtica de la Caixa 
Rural, Terraqua (c/ Ducat d’Atenes,12, i Gestoria Álvaro (c/ Terol, 21). Per a més 
informació, podeu telefonar al 964539125 o al 600700892.

L’objectiu és incloure els sectors d’aturats, joves i jubilats, tant homes com dones.

Els curs constarà de 5 sessions teòriques i les pràctiques a l’hort corresponents.

Les sessions teòriques tindran lloc a les sales de la Fundació Caixa Rural de Vila-real.

El curs serà impartit per Pepe Barrachina, practicant de l’agricultura ecològica des 
de 1981, promotor de l’Hort Ecològic Escolar a Castelló i col·laborador ocasional de 
Mariano Bueno.

El començament del curs serà el dimarts 17 de setembre de 2013 a les 19.30 h.
 
Les sessions teòriques posteriors seran els dimarts a la mateixa hora i les pràctiques els 
dissabtes de matí de 9 h a 10.30 h.

Preu: 40 E. Descomptes per a persones aturades i jubilades.

Prèviament, hi haurà una conferència i presentació del curs a càrrec de Mariano 
Bueno, pioner, escriptor i expert en agricultura ecològica i geobiologia.

RESUM DE CONTINGUTS DEL CURS:
Microbiologia del sòl, compost, associacions i rotacions, adobs verds, mulching, 
calendari de sembra, dissenys d’hort, planters, plantes i substàncies que ens ajuden 
en el control de plagues.




