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Formació 
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Manteniment de la motoserra
i tècniques de trossejat

Manresa, del 5 al 20 de març de 2020

Presentació i objectius

Professorat

Aquest curs està adreçat a jardiners, podadors i bosquerols que utilitzen la Motoserra en la seva
feina. El principal objectiu del curs es que l’ alumne sigui segur, efectiu i conscient dels perills a
l’hora de utilitzar una Motoserra.

Analitzarem amb profunditat els conceptes basics en Prevenció de Riscos, manteniment de la
màquina, us de la maquina en trossejat de fusta i tècniques de tall. Temari basat en N.P.T.C.
Certificació Anglesa per el sector agro-forestal.

La formació està encarada a obtenir l’ECC1 (European Chainsaw Certificate).

Cal que l’alumne aporti el material necessari: Casc, Protecció auditiva, Protecció facial, Guants,
Pantalons de Protecció antitall, Botes antitall, Motoserra, Eines per el manteniment de la maquina i
Carburant.

Cesc Vilarrubias, arboricultor, arborista professional certificat com a certificador NPTC.
Bárbara Torrico, arboricultora certificadaECC

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de  Agrària de Manresa
Coordinadora: 
Elena Sixto, telèfon 938749060
a/e: ccagrariamanresa@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/ 

Lloc: 
Finca Can Poc Oli
Calendari: 
Dies 5, 19 i 20 de març
Horari: 
De 15:00 a 19:00 h i 
de 8:00 a 14:00 h
Durada del curs: 
16 h

https://agora.xtec.cat/ecamanresa/
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Programa

SESSIÓ 1, dijous 5 de març 

15:00 - 19:00 h Prevenció de riscos. Mesures preventives genèriques del sector forestal. Parts
de seguretat de la màquina Manteniment bàsic.
Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor

SESSIÓ 2, dijous 19 de març

08:00 - 14:00 h Manteniment complet: espasa, cadena, plaquels laterals, bugia... Arrencada en
fred i en calent. Mesures preventives en l’ús de la motosserra.Esmolat de la

cadena.
Professor: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora

SESSIÓ 3, divendres 20 de març

08:00 - 14:00 h Tècniques de tall. Compressió i tensió de la fusta. Com alliberar una màquina
quan s’enganxa. Aplicació de les mesures preventives pel trossejat de la fusta.
Professors: Cesc Vilarrubias, arboricultor i Bárbara Torrico, arboricultora


