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Més informació: agricultura.gencat.cat 

Presentació i objectius 

Inscripcions Realització 
Lloc:  
Finca Can Poc Oli  
(Escola Agrària de 
Manresa) 
Calendari:  
Dimarts i divendres, del 19 
de març al 12 d’abril 
Horari:  
De 15:00 a 19:00 h, 
excepte els dies 5 i 12 
d’abril de 16:00 a 19:00 h 
Durada del curs:  
30 h 

Formació  
Escoles Agràries 

Iniciació a la viticultura ecològica. 
Plantació i sistemes de poda 

Manresa,  del 19 de març al 12 d’abril de 2019 

Professorat 
Marcel Lleonart, assessor i viticultor; Tomàs Llop, pagès i formador en poda; Jordi Crusellas i Jesús 
Fonts, viticultors; Joan Franch, pagès i tècnic en agroecologia; Josep Mª Claret, viticultor responsable 
del Celler El Molí; i Joaquim Fargas, responsable del Celler Fargas-Fargas.   

Aquest curs està adreçat a viticultors que volen introduir-se en el maneig ecològic de la vinya, així 
com a persones, especialment les provinents del sector agrari, que es plantegin la plantació de vinya 
per tal de diversificar els seus ingressos.  
  
En el curs es tractarà la plantació d’una nova vinya, els sistemes de poda de formació i manteniment 
per tal d’allargar la vida del cep, el maneig de les cobertes verdes permanents i la fertilització del sòl. 

Els objectius del curs són: 

• Introduir-se a la viticultura ecològica. 
• Conèixer el disseny i els costos de la plantació d’una vinya: peus, varietats... 
• La gestió del sòl: maneig de cobertes verdes, fertilització... 
• Aprofundir en la poda: coneixement i pràctica dels diferents tipus de poda. 
• Abordar els aspectes claus per convertir una vinya convencional en ecològica. 

  

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Manresa 
Coordinadora:  
Elena Sixto, telèfon 93 874 90 60 
a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat 
Cost del curs:  
Dret d’inscripció: 32 € 

Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els 
drets i el període d’inscripció o el programa complet del curs 
podeu consultar agora.xtec.cat/ecamanresa/  
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Programa 

Formació  
Escoles Agràries 

Iniciació a la viticultura ecològica. 
Plantació i sistemes de poda 

PLANTACIÓ D’UNA VINYA, dt. 19 de març 

• Contingut: Plantació. Sòl, clima i planta. Elecció de varietats i peus. (Teoria) 

• Professor:  Marcel Lleonart, assessor i viticultor. 
  

SISTEMES DE PODA, dv. 22 de març 

• Contingut: Poda de formació. En vas i de manteniment. (Visita pràctica) 

• Professor: Tomàs Llop, pagès i formador en poda. 

LES COBERTES VERDES PERMANENTS, dt. 26 de març 

• Contingut: Gestió del sòl a través de les cobertes. (Teoria) 

• Professor: Tomàs Llop, pagès i formador en poda 
  

PRÀCTICA DE PODA, dv. 29 de març 

• Contingut:  Poda per allargar la vida del cep. (Classe pràctica) 

• Professors: Jordi Crusellas i Jesús Fonts, viticultors. 

EL SÒL: FERTILITAT I FERTILITZACIÓ DE LA VINYA, dt. 2 d’abril 

• Contingut:  Comprensió del sòl. (Teoria) 

• Professor: Joan Franch, pagès i tècnic en agroecologia. 
  

LA RECONVERSIÓ A LA VITICULTURA ECOLÒGICA, dv. 5 d’abril 

• Contingut: Visita de les vinyes i el celler. (Visita) 
• Professor: Josep Mª Claret, responsable del Celler el Molí 

DESAFIAMENTS I REPTES EN VITICULTURA ECOLÒGICA, dt. 9 d’abril 

• Contingut: Costos, monitorització del cultiu, comercialització...(Teoria) 

• Professor: Marcel Lleonart, assessor i viticultor. 

VISITA D’UNA NOVA PLANTACIÓ,  dv. 12 d’abril 

• Contingut: Experiència demostrativa amb diferents peus en la plantació de Picapoll. (Visita) 

• Professor: Quim Fargas, responsable del celler Fargas – Fargas. 

  


