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TECNOLOGIES APROPIADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT RURAL
MANRESA, del 26 d’octubre al 25 de novembre del 2009

PROGRAMA

INTRODUCCIÓ: El concepte de tecnologies apropiades

ENERGIA:

• Introducció a les energies renovables per a la producció de calor i electricitat
• Energia solar aplicada a processar aliments

•   Assecatge solar                                                                                                                                                                  

AIGUA:

• Solucións per a la depuració i gestió de l'aigua

CONSTRUCCIÓ

• Introducció al bioclimatisme
• Construcció amb canya

COMUNICACIÓ:

• Xarxes en petites comunitats i habitatges aïllats
• Programari lliure. Aplicacions i potencialitats en el món rural

AGRICULTURA:
• Les varietats locals i l'autoproducció de llavors com a eina de conservació de la biodiversitat

LLOC DE REALITZACIÓ

FINCA CAN POC OLI

Ctra. de l’estació de la RENFE, C-
1411, km 23,6

(Antiga carretera Manresa-
Barcelona)

Telèfon 938 749 060

RÈGIM HORARI

Duració del curs: 

del 26 octubre fins al 25 de novembre 
del 2009 (dilluns i dimecres, de 16 a 20 
hores. Es realitzaran dues visites en 
dissabte)

PLA ANUAL
de formació agrària

PRESENTACIÓ

Al llarg de la nostra història, la tecnologia ha estat estretament lligada a l'evolució 
que  hem  sofert  com  a  individus  i  com  a  societats.  Foc,  eines,  màquines, 
infraestructures... han estat factors importants per tal d'arribar al moment que 
estem vivint. Però, a poc a poc, també se'ns ha generat un nivell de dependència 
molt important de les tecnologies que ens rodegen en el nostre dia a dia (de forma 
desigual en funció d'on vivim).

És per això que no hem d'oblidar que la tecnologia no es res més que una “eina” 
per tal  de facilitar les nostres vides.  I  que, compartir  el coneixement, del  que 
s'anomena “tecnologies apropiades” vinculades  al  món rural,  ens  pot  servir  per 
millorar  la  nostra  qualitat  de  vida,  generant  un  mínim  impacte  ambiental  i 
permetent-nos assolir un major nivell d'autosuficiència.

ORGANITZACIÓ


