
   

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS 
 
Nom del curs Places Període Horari i dia  Hores 
 
Gestió àmplia del bosc mediterrani (aprofitament de tots els recursos) 

 
20 

 
Primer semestre 

 
A determinar 

 
50 

 
Cunicultura ecològica 

 
20 

 
Març 

 
A determinar 

 
20 

 
Poda en vinya ecològica 

 
20 

 
18/02 al 11/03 

 
Dc i ds 

 
30 

 
Comercialització de productes ecològics: eines i recursos 

 
20 

 
Segon semestre 

 
A determinar 

 
50 

 
Ensinistrament de cavalls per al treball agrícola 

 
20 

 
Abril-maig 

 
A determinar 

 
50 

 
 
 
Inscripcions i matrícules  
 A l’Escola Agrària de Manresa (av. Universitària, 4-6, de Manresa, telèfon 93 874 90 60, a/e 

ccagraria.manresa@gencat.cat), fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent; cal dur:  
fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms 
i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i de la targeta sanitària. 
Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari. 

Règim general del curs  
 L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics. El cost d’aquest curs 

és de 65 € i 32 € de drets d’examen. S’ha de fer l’ingrés abans de començar el curs al 
número de compte IBAN: ES63 2013 6122 19 0200011148 | BIC: CESCESBBXXX, 
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. 

El curs es fa a  
 Oficina de Turisme Comarcal de Sort  

C/ Cabanera, s/n, 25560 Sort, telèfon 973 621 002 
Amb la col·laboració de: 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

CURSOS DE L’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 2015 
 
 
 
 

FRUCTICULTURA ECOLÒGICA DE MUNTANYA  
 
Dates: del 28 de febrer al 25 d’abril 
Horari: dissabtes, de 9:30 a 13:30 h i de 16 a 19 h 
 
 
 

Fons Europeu 
Agrícola de 

Desenvolupament 
Rural  



   

PRESENTACIÓ 
 

 
En zones de muntanya, l’activitat ramadera, 
juntament amb el turisme i l’agroturisme, són les 
principals fonts d’ingressos. No obstant això, cal 
cercar noves activitats productives, 
complementàries o alternatives, que puguin 
revalorar el territori i generin ocupació i una 
producció de qualitat lligada al territori. Una 
d’aquestes alternatives és la producció de fruita. 
 

Després de l’èxit de les jornades tècniques fetes al 
Pallars Sobirà sobre fructicultura de muntanya, i  
veient la creixent demanda d’informació tècnica i 
específica sobre el cultius fructícoles a muntanya, 
l’Escola Agrària de Manresa juntament amb el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà ofereixen un 
curs que vol aportar a l’alumnat els coneixements i 
les eines necessàries perquè puguin iniciar-se en 
la fructicultura de muntanya.  
 
 

 

 

OBJECTIUS 
 
• Dotar l’alumnat d’una base teòrica sobre 

la fructicultura ecològica, en especial 
sobre la producció de poma. 

 
• Entendre la complexitat del sistema 

agroecològic. 
 

• Parlar sobre la fertilitat de la finca. 
 
• Conèixer diferents sistemes d’esporga. 

Varietats, portaempelts i tipus d’empelts. 
 

 

 
• Conèixer diferents experiències de 

producció i comercialització. 

• Analitzar el mercat dels productes de 
muntanya i conèixer-ne els canals de 
comercialització. 

• Complementar aquesta base amb treball 
pràctic i visites a experiències 
establertes que facilitin l’assentament 
dels coneixements. 

 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 

Durada: 60 hores 

Horari: dissabtes, de 9:30 a 13:30 h i de 

16 a 19 h (20 h) 

Nombre màxim d’alumnes: 30 
 

Metodologia: classes teòriques i pràctiques, i 
visites a finques experimentals i productives.  
 
 
 
 
DESTINATARIS 
 
El curs s’adreça principalment a persones 
relacionades amb el món agrari que vulguin 
millorar o iniciar-se en la fructicultura 
ecològica. 
 
 

PROGRAMA 
 

 
• Introducció a la fructicultura. La finca 

agroecològica. Disseny d’una plantació 
(7 h) 

• Certificació ecològica (2 h) 
• Sistemes de formació i tècniques 

d’esporga. Pràctica d’esporga (6 h) 
• Material vegetal: varietats i portaempelts 

(5 h)  
• Empelts: tipus i com fer-los. 

Característiques del material vegetal a 
empeltar (3 h) 

• Sistemes de reg per a plantacions 
fructícoles de muntanya (7 h) 

• La fertilitat a la finca agroecològica (7 h)  
• Sanitat vegetal. Resolució d’aspectes 

relacionats amb la protecció de cultius i 
el manteniment del sòl (7 h) 

• La sanitat a la finca agroecològica 
• Models de producció i comercialització 

de poma de muntanya (4 h). Visites 
tècniques 

 

 
* Hi pot haver canvis en el calendari i en el 
programa segons les necessitats del curs; se’n 
mantindran, però, els continguts. 

 


