
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada tècnica en línia 

Dimecres 7 d’abril de 2021 

Introducció a  
l’agricultura biodinàmica 

Organització 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Presentació 

Sovint sentim a parlar de calendaris de 
tractaments segons les fases lunars o 
preparats naturals per a alguna finalitat. 
Si aprofundim en la conversa, veurem 
que aquestes expressions fan referència 
a una manera de producció agrària que 
es coneix com a agricultura biodinàmica.  

Hem sentit a parlar d’aquests termes, 
però sabem què és la agricultura 
biodinàmica?, sabem quines són les 
bases d'aquesta manera de produir tan 
peculiar? 

L’agricultura biodinàmica fa un pas més 
enllà de la producció agrària ecològica, 
integrant i recuperant antigues tradicions 
agronòmiques assentades en el 
coneixement de l’astrologia. Dona una 
visió global que ajuda a comprendre 
algunes relaciones no explicades en 
altres àmbits del coneixement agrari i 
aposta per la producció d’aliments d’una 
elevada vitalitat. 

Des de l’Escola Agrària de l’Empordà, 
amb el suport de l'associació l'Era, hem 
organitzat aquesta jornada que intentarà 
veure d'una manera global quins són els 
fonaments d'aquesta producció i les 
consideracions que cal tenir per a la seva 
pràctica 

#PATT2021 

Inscripcions 

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat: 
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de 
l’Empordà: jmpuigdemunt@gencat.cat 

1234 / 3,00 

Programa 

10.00 h Introducció a l’agricultura biodinàmica. 
Principis bàsics, filosofia, idees... 

10.55 h Pausa. 

11.05 h Els preparats biodinàmics, objectius i elaboració. 
DEMETER, La certificació per a l’agricultura biodinàmica 

12.00 h Cloenda de la jornada 

* Les ponències són a càrrec de la Sra. Marisol Garrido Valero,
Dra. Enginyera agrònoma, assessora en agricultura biodinàmica.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant 
l’enllaç que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.  
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on 
podreu seguir-la. 

Col·laboració 
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