
Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament 

Rural:  

Europa inverteix en les 
zones rurals 

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS 
 

Nom del curs Places Període Dia i horari Hores 

 
Gestió àmplia del bosc mediterrani (aprofitament de tots els recursos) 

 
20 

 
Primer semestre 

 
A determinar 

 
50 

 
Cunicultura ecològica 

 
20 

 
Març 

 
A determinar 

 
20 

 
Producció de planta aromàtica i medicinal (Sant Llorenç de Morunys) 

 
20 

 
23/02 al 27/04 

Dilluns 
 de 15:00 a 19:00 h 

 
30 

 
Comercialització de productes ecològics: eines i recursos 

 
20 

 
Segon semestre 

 
A determinar 

 
50 

 
Biodinàmica, segon nivell 

 
20 

 
Octubre 

 
A determinar 

 
30 

 
 
 
 
 
Inscripcions i matrícules 

 

 A l’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA  fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent  
Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Tel. 93 874 90 60 
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries 

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. 
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 32 €. 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. 
Es lliuraran certificats de cada curs als/a les alumnes que hagin assistit a un mínim del 
80% de les hores programades. 

El curs es fa a  
 A Can Poc Oli (la finca de l’Escola Agrària de Manresa) 

Carretera vella de Manresa a Barcelona c1411-b, km 23,6 

Amb la col·laboració de 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURSOS DE L’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 2015 

 
 
 
 

PODA DE LA VINYA PER ALLARGAR LA VIDA DEL CEP 
 
Dates: del 18 de febrer a l’11 de març de 2015 
Horari: dimecres de 15 a 19 h  i dissabtes de 9 a 13 h i de 15 a 18 h 
Lloc de realització: Can Poc Oli (finca de l’Escola Agrària de Manresa) 
 
 

 
 

mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
http://www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries


PRESENTACIÓ 

 
Durant aquests darrers anys, s’han produït 
força canvis en la poda de la vinya, que ha 
passat de la tradicional en vas a la formació 
d’emparrats podats amb tisora elèctrica, 
tècnica que ha tingut com a conseqüència 
l’envelliment prematur dels ceps. 
 
A partir de l’observació de la longevitat de les 
vinyes, l’escola italiana creada per Simonit i 
Sirch va adaptar molts dels principis de la 
poda en vas a la poda Guyot i en cordó dels 
emparrats. Van descobrir que el respecte 
envers els fluxos de la saba de la planta  
contribueix a la seva resistència a malalties, 
el seu equilibri, la seva longevitat i la qualitat 
de les produccions. 
 
Aquest curs pretén, a partir dels conceptes 
tradicionals de la poda de la vinya, introduir 
l’alumnat en els conceptes i la pràctica del 
mètode Simonit i Sirch.  
 

 
OBJECTIUS 
 
- Aprendre les nocions bàsiques de la 

poda tradicional de vinya en vas, Guyot i 
Royat. 

 
- Aprendre les bases de la poda de vinya 

Simonit i Sirch.  
 
- Aprendre la pràctica d’empelt en vinya. 

 
 
- Aprendre la poda en verd segons Simonit 

i Sirch. 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 

Durada: 30 hores 

Horari: dimecres a la tarda i dissabtes 21 

de febrer i 7 de març 

Sessions teòriques i pràctiques 

Nombre d’alumnes: 20 
 

DESTINATARIS 

 
Aquest curs s’adreça a viticultors i aficionats a 

la vinya amb experiència en poda de vinya. 

 

PROGRAMA 

 
Dimecres 18.2.2015   

15-19 h - Poda clàssica de vinya: formació i 

poda Royat, Guyot i en vas. Professor: 

Tomàs Llop. 

Dissabte  21.2.2015   

Matí 9-13 h - Teoria de poda Simonit i Sirch. 

Professors: Pau Peyri i Roc Gramona. 

 

 

Tarda 15-18 - Pràctiques de poda Simonit i 

Sirch.  

Professors: Pau Peyri i Roc Gramona. 

Dimecres 25.2.2015  

14-18 h - Visites a vinyes d’Artés. 

Productores: Jordi Crusellas, Jesús Fonts i 

Josep Maria Claret. 

Dissabte 7.3.2015  

Matí 9-13 h. Pràctiques de poda Simonit i Sirch.  

Professors: Pau Peyri i Roc Gramona. 

Tarda 15-18 h - Pràctica de poda Simonit i 

Sirch. 

Professors: Pau Peyri, Roc Gramona. 

Dimecres 11.3.2015   

15-19 h - Empelts de vinya. Peus i varietats. 

Dia a determinar  

4 h - Poda en verd (Simonit).  

Professors: Pau Peyri i Roc Gramona. 

 


