
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

PROGRAMA  Inici: 24 de febrer de 2015.    
Dimarts i divendres amb sessions de 16 a 20 i 17 a 20 h 

MODUL 1 Transformació a la biodinàmica. Certificaci ons. 

MODUL 2 La gestió biodinàmica de la vinya. El calen dari biodinàmic.  

MODUL 3 Preparats biodinàmics. Efecte sobre la qual itat del raïm.  

MODUL 4 El compostatge biodinàmic. Preparació i ús.   

MODUL 5 Biodinàmica al celler. Cristal·litzacions s ensibles. 

Visites tècniques i pràctiques a vinyes i cellers d el Penedès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURS DE VITICULTURA BIODINÀMICA 
 

ESPIELLS, SANT SADURNÍ D’ANOIA, febrer - abril 2015 
 

LLOC DE REALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ 
 

Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Ross ell i Domènech 
 
 
Barri d’Espiells s/n 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA; Tel. 938911412 

PRESENTACIÓ 
 
Cada vegada més viticultors i elaboradors es mostren interessats en la 
viticultura biodinàmica. Els bons resultats després d’utilitzar aquest 
mètode, tant en relació amb la vitalització dels sòls com també amb 
la qualitat de la vinya, fan que el sector vitivinícola aposti cada cop 
més per aquestes pràctiques.  

És en aquest àmbit on s'emmarca la creixent demanda d'informació, i 
per aquest motiu aquest curs vol donar les eines necessàries per 
aplicar les pràctiques biodinàmiques com una alternativa productiva 
més al sector. Es treballarà la reconversió completa d’una finca 
vitivinícola, incidint en la lluita amb mesures biodinàmiques davant 
les malalties i paràsits que pateix actualment la vinya per tal 
d’aconseguir finques saludables i productives.  

 

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

 
 

 

 

PLA ANUAL 
de formació agrària 

 

 

INSCRIPCIONS 
 

L’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre, va aprovar els preus públics.  
El preu d’aquest curs és de 65 €.  
Preinscripció: ssauro@gencat.cat abans del dia 19 de febrer. 
Matrícula: amb la confirmació de la preinscripció es paga al compte de l’escola. 
 
Dades contacte i informació:  
Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. 
Tel: 938911412 
a/e: aespiells.daam@gencat.cat 
 


