
Els dies 6, 8 i 13 de març
de 15:30 a 18:30 

(i en diferit) 

Inscriu-te!

Format ONLINE en directe o diferit

Amb aquesta formació de 9 hores lectives, volem introduir els conceptes d'agroecologia i
sobirania alimentària, així com l’agricultura regenerativa, com a eines en la generació
d'alternatives al sistema agroalimentari convencional. Estudiarem diferents possibilitats en
l'ambit de l'agricultura que la converteixen en eina de transformació social, respectant els
principis ecològics i de desenvolupament sostenible davant de l'emergència climàtica actual.

Curs Online
AGROECOLOGIA I
AGRICULTURA REGENERATIVA

Organitza:
Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que
podrà accedir a la documentació i a les sessions per videoconferència
del curs. A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació
del ponent i comunicar-te amb el docent en temps real. Si no pots
connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar
posteriorment el vídeo de la sessió. Els continguts estaran disponibles a
la plataforma de formació fins el 16 d'abril.

Per a l'obtenció del certificat caldrà haver assistit o visualitzat com a
mínim el 80% del curs i haver superat un petit qüestionari.

Els impactes del sistema agroalimentari convencional.
Les propostes des de l'agroecologia i la sobirania
alimentària:
La cultura agrària local i el coneixement agroecològic
tradicional.
Les xarxes alimentàries alternatives.
Els processos de dinamització local agroecològica.
El concepte d’agricultura regenerativa

Objectius:
Amb aquest curs coneixeràs: Professionals del medi

ambient
Estudiants
Personal investigador
Personal tècnic de
l'administració pública
Persones interessades en
la matèria

Curs dirigit a:

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46573
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46573


Programa del Curs

Sessió 1: dilluns 6 de març

Antecedents teòrics i evolució del concepte d’agroecologia.
Agroecologia política i sobirania alimentària.
Agroecologia i xarxes alimentàries alternatives.
Agroecologia i manteniment de la cultura agrària local.

Sessió 2: dimecres 8 de març

Sessió 3: dilluns 13 de març

Casos pràctics en processos de dinamització local agroecològica: temàtiques generals i
exemples concrets:

dinamització territorial (cas Collserola)
conservació de varietats locals (cas d'un banc de llavors)
promoció de circuits curts de comercialització (cas d'un escorxador mòbil o un mercat de
pagès).

Agricultura regenerativa
Introducció a l’agricultura regenerativa: què és i per què
El sòl
Principis de la gestió regenerativa
Estratègies
Exemples de projectes

Inscriu-te!

Preus:
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur o precol·legiats
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
Entitats col·laboradores.
Preu general

70€
100€
130€
190€

Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649.

 Formació bonificable per a empreses

Docents

Laura Calvet Mir. Doctora en ciències ambientals especialitzada en coneixement agroecològic
tradicional,conservació de l'agrobiodiversitat i agroecologia política.

Sergi Caballero.  Agricultor diplomat en permacultura. Assessor en agricultura regenerativa,
biodinàmica i ecològica. Soci cofundador de la Cooperativa Mas Les Vinyes i l’assessoria Solum
Regen (Australia/Europa).

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46573
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=46573

