
Les ECAs,  són Escoles de Capacitació Agrària, centres públics de formació professional del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Ofereixen la formació més completa en 
professions i activitats del món rural, tals com: activitats agràries, jardineria forestal, industries 
alimentàries, activitats fisico-esportives al medi natural i química ambiental. Totes elles com-
parteixen com a objectius principals: 

- Capacitar professionalment els joves per a la seva incorporació al món agrari.
- Contribuir al reciclatge de coneixements i a la formació permanents.
- Proporcionar suport al sector.

Per norma general, les Escoles de Capacitació agrària, ofereixen titulacions de tipus grau mig 
o grau superior.  Apart d’això, també son centres en els que s’imparteixen cursos de curta du-
rada principalment  de reciclatge de coneixements o formacions continuades. 

Per què al Clot del Moro?

- Programa que genera activitat 24 h al centre, doncs requereixen normalment de residència.
- Escoles allunyades de nuclis urbans, com més a la natura millor.
- Activitat agrícola i ramadera del Berguedà dins del perfil de comarca catalana amb ECA.

La Hidroponia és un mètode per cultivar plantes fent servir solucions químiques de nutrients min-
erals dins l’aigua, sense fer servir cap tipus de sòl. Les plantes terrestres poden créixer amb les 
seves arrels en un medi constituït per solucions químiques de nutrients minerals només si ho fan 
en un medi inert com, per exemple, el que proporcionen la perlita, grava, llana de fibra de roca, 
o la fibra de coco.

Avantatges: No cal un sòl, l’aigua es reutilitza en gran part, és possible controlar els nivells de 
nutrició completament cosa que significa un menor cost, No hi ha contaminació provocada pels 
nutrients, són més fàcils de controlar les plagues i malalties ja que els contenidors es poden 
moure, es pot cultivar en llocs on de forma tradicional no seria possible. 

Inconvenients: l es condicions hidropòniques del medi (la presència de fertilitzants i l’alta humitat) 
estimulen el creixement de salmonel·la. A més,  les diferents plantes requereixen concentracions 
de nutrients i o sistemes de fertilització diferents.

Per què al Clot del Moro?

- Complement educatiu nou per a les Escoles de Capacitació agrària.
- Possibilitat de desenvolupar recerca per part dels mateixes professors o investigadors 
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Comarques catalanes amb ECA Exportacions agricoles i ramaderes per comarques Esquema sistema hidropònic


