HORTICULTURA BIODINÀMICA
Curs de formació de l’Escola Agrària de Manresa
Manresa, del 5 d’octubre a l’11 de novembre de 2017 (50 hores)
PRESENTACIÓ
Aquest curs està adreçat a horticultors que vulguin conèixer la
tècnica de l’agricultura biodinàmica que fomenta tenir cura del sòl i
millorar-ne la fertilitat a través de preparats que vivifiquen la terra.
Aquesta tècnica consisteix a elaborar compost, preparats, macerats
amb plantes i adobs verds, realitzar rotacions i associacions de
cultius i crear espais per a la flora i la fauna integrats en l’àrea de
producció. També té presents les influències dels ritmes solars i
lunars i de les constel·lacions i els planetes.

OBJECTIUS
-

Conèixer el funcionament de l’agricultura biodinàmica
Dissenyar un hort biodinàmic: associacions, rotacions...
Comprendre el calendari biodinàmic
Aprendre a fer els preparats biodinàmics i d’altres amb plantes
Conèixer la certificació Demèter i la situació actual de la biodinàmica

DESTINATARIS
El curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, que vulguin aprofundir en l’horticultura
biodinàmica.
Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Edifici FUB – Av. Universitària, 4-6
Manresa

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. Telèfon 93 874 90 60.
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, www.agricultura.gencat.cat/escolesagraries
Cal dur: imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina, rebut d’autònoms o targeta de l’atur
segons la situació laboral i fotocòpia de la targeta sanitària.

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 €. S’ha de fer
l’ingrés abans de començar el curs al número de compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192 del BBVA,
especificant el nom de l’alumne/a i el nom del curs. La renúncia de la matrícula no comporta devolució de l’import
satisfet un cop iniciat el curs.
Es lliuraran certificats de cada curs a l’alumnat que hagi assistit a un mínim del 80% de les hores programades.
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PLA ANUAL
de formació agrària

Programa del curs

Dijous, 5 d’octubre:

PLANIFICACIÓ D’UN HORT BIODINÀMIC. EL CALENDARI BIODINÀMIC
Criteris i diferents tècniques per al disseny de l’hort, segons les associacions. Organització dels
espais bàsics. Com interpretar el calendari i fer-ne ús per optimitzar les tasques durant l’any.

Metodologia:

Teoria

Professor:

Sr. Jordi Querol, assessorament i formació en agricultura biodinàmica

Dissabte, 8 d’octubre:

VISITA A UN HORT BIODINÀMIC

Metodologia:

Visita pràctica

Professor:

Sr. Pere Gili, horticultor biodinàmic

Dijous, 19 d’octubre:

EL MÈTODE BIODINÀMIC EN L’AGRICULTURA
L’antroposofia: Steiner i els seus antecessors. Organisme-granja. Com es du a la pràctica: factors a
tenir en compte i objectius a assolir

Metodologia:

Teoria

Professor:

Sr. David Baixas, agricultor i assessor en agricultura biodinàmica

Dijous, 26 d’octubre:

ELS PREPARATS BIODINÀMICS
Quins són, d’on vénen i per a què serveixen. Quan i com s’apliquen. Com actuen i com es preparen

Metodologia:

Visita a la finca Baixas-Lehnberg. Teoria i pràctica

Professor:

Sr. David Baixas, agricultor i assessor en agricultura biodinàmica

Dijous, 2 de novembre:

EL COMPOST BIODINÀMIC. OBSERVACIÓ GOETHIANA
L’alimentació i la fertilitat de la terra i els nostres cultius. Comprensió del procés de compostatge i
el seu comportament

Metodologia:

Teoria

Professor:

Sr. David Baixas, agricultor i assessor en agricultura biodinàmica

Dijous, 9 de novembre:

FITOTERÀPIA. AGROHOMEOPATIA. CERTIFICACIÓ DEMÈTER.
Què és i per què encaixa amb la biodinàmica. Tipus de preparacions i com s’apliquen. Plantes més
destacades: usos i propietats. Normativa Demèter. Comercialització. Present i futur d’aquest aval

Metodologia:

Teoria

Professors:

Sr. David Baixas, agricultor i assessor en agricultura biodinàmica
Sra. Inna Herraiz, assessora en producció ecològica i biodinàmica

Dissabte, 11 de novembre: VISITA A UN HORT BIODINÀMIC
Metodologia:

Visita pràctica

Professor:

Sr. Pere Gili, horticultor biodinàmic

L’horari del curs serà els dijous tot el dia, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h; les visites a l’hort seran dissabte al matí, de 10 a 15 h.
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