
Curs intensiu d'introducció

a la Permacultura

ó22-24 de Novembre de 2013 - Pont s (Girona)

Objectius del curs:
  Ensenyar i difondre els fonaments teòrics
i pràctics de la metodologia de disseny de
la  Permacultura,  donant  les  pautes  per
aplicar-los a la vida diària.
  Dirigit a tota persona que desitgi saber
com  posar  en  pràctica  les  accions  a
emprendre  per  fer  front  als  reptes  de  la
crisi  sistèmica  que  estem  vivint.  No  fan
falta coneixements previs.

Organitza:

Programa del curs:
• Notes històriques sobre el
desenvolupament de la permacultura i
nocions bàsiques de sostenibilitat
• El pic global energètic i la visió
permacultural d'una societat de baix
consumo energètic
• Els principis de disseny i els 3 principis
ètics de la permacultura
• Pràctiques d'observació del lloc: “llegir
el paisatge”
• Metodologia de Disseny Ecològic de la
Permacultura
• Pràctica de disseny de la finca on es
realitza el curs i exposició dels dissenys
elaborats
• Una altra pràctica a determinar
• Com continuar després del curs
• Valoració compartida del curs

Aportació econòmica:
 95 €. Es pot pagar fins un 10% en moneda social. El preu inclou les classes i el material
per  realitzar  les  pràctiques.  No  inclou  l'allotjament*  ni  els  àpats,  cadascú  aportarà
menjar per compartir amb els altres.

Data límit d'inscripió i reserva:
PLACES LIMITADES!! La  data límit d'inscripció és el 8/11/13. Perquè es faci efectiva,
s'ha d'abonar de forma íntegra la aportació econòmica abans de la data límit. A partir de
12 inscrits s'ofereixen places becades al 50%*

Per més informació i inscripcions:

dacolinas@yahoo.com o 972 560 271
www.caliptracic.wordpress.com

Imparte: Col�labora:
Antonio Scotti      David Colinas

 Dissenyador y professor de Permacultura    Dissenyador de Permacultura

 Cofundador de "Cambium Permacultura en Formación"    Agricultor regeneratiu
 Professor del curso on-line, de la UOC    Jardiner sostenible
 Membre fundador de “Barcelona en Transició”    PermApicultor

* Per a més informació consulta'ns


