ÚS EFICIENT
I SEGUR DE LA
MOTOSERRA
15, 17 i 22 i 24 de febrer a la tarda
19 i 26 de febrer al matí
Consulteu programa, preus i descomptes a:
botiga.associaciolera.org
formacio@associaciolera.org .Tel. 672337305

és una proposta de

Una proposta de l’associació

APRENENT A UTILITZAR LA MOTOSERRA AMB EFICIÈNCIA I SEGURETAT
Engegar una motoserra i tallar una branca o un tronc no és difícil. Però sovint
hi ha molts mals hàbits associats a l’ús d’aquestes màquines que posen en perill
la seguretat de les persones usuàries i, sovint, el rendiment i l’eficiència en el
treball realitzat queden en entredit.
Però casar seguretat i eficiència és possible!
Aquest curs té per objectiu donar resposta a les necessitats formatives dels
treballadors d’empreses de jardineria així com treballadors d’altres àmbits
que necessiten optimitzar el seu treball amb la motoserra.També va adreçat a
afeccionats que en fan un ús ocasional, propietaris de finques, personal d’ADF,
bombers voluntaris i estudiants per tal que aprenguin a treballar amb aquesta
màquina de manera eficient i segura.
En aquesta formació es donaran els coneixements suficients per a incrementar
el rendiment de treballs d’abatiment i processat d’arbres, millorant la seguretat
d’aquests, perfeccionant les tècniques així com realitzant un manteniment
adequat de l’equip de treball
Programa:
Els continguts es treballaran tant a nivell teòric com pràctic:
• principals elements de la motoserra, coneixement de la màquina,
• avaluació de riscos, mesures de seguretat, EPI i equip de treball,
• organització de la feina, eines i equips necessaris,
• preparació de l’àrea de treball i de l’arbre per a la tala,
• protocols i procediments en cas d’emergència,
• abatiment, esbrancat i trossejat de l’arbre,

Dies, hores i lloc:
15, 17 i 22 i 24 de febrer de 16 a 20h.
19 i 26 de febrer de 9 a 15h.
A l’Institut de Jardineria i Agricultura “Les Garberes”
Polígon Industrial El Pla de la Bruguera - Carrer de l’Anoia, cantonada Solsonès,
Castellar del Vallès. Clica aquí per anar-hi amb googlemaps.
S’emetrà un certificat de professionalitat del curs.
Límit de places al curs: 12 alumnes.
Els alumnes hauran de portar preferentment els següents EPIS: casc complert
de protecció (pantalla i auriculars), pantalons o perneres antitall, botes o peücs
anti-tall, guants, ulleres, motoserra.
L’organització pot subministrar material a qui no li sigui possible portar-ho,
sempre i quan avisi prèviament
Professorat
Cesc Balanzó. Enginyer tècnic agrícola i forestal. Especialista en treballs en
alçada, arboricultura i treball amb motoserra.
Curs en col·laboració amb l’Institut de Jardineria i Agricultura Les
Garberes, de Castellar del Vallès.
Més informació:
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305
Inscripcions a botiga.associaciolera.org
Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

• optimització de les tasques d’abatiment, esbrancat i trossejat de l’arbre:
postures, tècnica i seguretat.

Una proposta de l’associació

Més informació:
Inscripcions i pagaments a botiga.associaciolera.org
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org
Preu curs
Tot el curs
El curs sencer amb
Ecoxarxa

Preus especials1 i 2
225 €

Preu socis/es de L’Era

214 €

202,50 €

157 € + 6,8 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar
targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu).
2. Subscriptors/es de la revista Agrocultura. Indica-ho en la casella de comentaris quan facis la
inscripció.
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne
membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per
a poder fer l‘intercanvi.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa.
Els ingressos per inscripcions permeten dignificar
i sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de
formació de l’entitat organitzadora.
A través dels nostres descomptes intentem facilitar
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen
dificultats econòmiques. També són una deferència
als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen
el nostre projecte de difusió i promoció de
l’agroecologia i les energies renovables.

També són projectes de l’associació L’Era:

Condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre o ajornar el curs, els diners avançats podran romandre com
a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la
persona inscrita.
Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els
diners de la inscripció.
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

Amb el suport de:

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org
@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

