
Aquest curs vol resoldre com abordar la fertilització dels sòls des de les bases de l’Agricultura
Regenerativa, donar eines de seguiment del cultiu, gestió i planificació d'una vinya.
Aprofundir en els fonaments de les eines que proposa l'agricultura regenerativa:
No llaurar, cobertures, adobs verds, aportacions orgàniques, balanç mineral i microbiològic, control
regeneratiu de plagues, pasturatge planificat i disseny en línia clau.

Presentació i objectius

Professorat i Dates

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (data límit: 24/02/23
inclòs). Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu
electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de
la nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard
bancari del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del
curs per via bancària.

Vegi’s el revers d’aquest cartell.

Més informació: agricultura.gencat.cat

InscripcionsRealització

Lloc: 
EA Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech
Mapa

Calendari i horari: 
Vegeu al dors.

Durada: 30 h

Podeu inscriure-us-hi fins en el següent FORMULARI
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat

Coordinadora: Sandra Sauró, telèfon 93 891 14 12, 
a/e ssauro@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32€

Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret al certificat de curs amb un
80% d’assistència de les hores de classes
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https://www.google.es/maps/place/Escola+Merc%C3%A8+Rossell+i+Dom%C3%A8nech/@41.4402231,1.8082256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x94ed25a1f640cf96!8m2!3d41.4402231!4d1.8104143?expflags=enable_star_based_justifications:true&hl=en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbnRYVKfFOceuSJ1Ir5kyzBdm8iykQbwxFqL_FKGXcqNb4Qw/viewform
mailto:eaespiellscursos@gencat.cat


Programa

SESSIÓ 1, dm. 1 de març. Espiells
16.00 – 20.00 h INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA REGENERATIVA. 

Contingut: Introducció a l'agricultura regenerativa.
Les eines Regeneratives: Fonaments de les eines que proposa l'agricultura 
regenerativa: no llaurat, cobertes vegetals, aportacions orgàniques, balanç sòl, control 
regeneratiu de plagues, pasturatge planificat i disseny en línia clau.
Ponent: Eduard Muixach Roig, Enginyer Agrònom, SOIL2A Consultoria.

SESSIÓ 2, dj. 2 de març. Espiells
15.00 – 18.00 h FUNCIONAMENT DELS SÒLS.

Contingut: Principis de funcionament d'un sòl. Cicle del Carboni i del Nitrogen.
Balanç húmic.
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom a Geaorgànica, 

assessoria per a l’Agricultura Regenerativa i el Maneig Holístic.

SESSIÓ 3, dj. 9 de març. Espiells
15.00 – 19.00 h EINES D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT D'UN SÒL (I).

Contingut: Mètode Hérody. Teoria i pràctica.
Plantes bioindicadores. Teoria i pràctica
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom a Geaorgànica, 
assessoria per a l’Agricultura Regenerativa i el Maneig Holístic.

SESSIÓ 4, dv. 10 de març. Espiells
15:00 - 18:00 h EINES D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT D'UN SÒL (II). 

Contingut: Cromatografies. Anàlisis de sòl i de compost de laboratori. 
Mètode Albrecht.
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom a Geaorgànica, 
assessoria per a l’Agricultura Regenerativa i el Maneig Holístic.

SESSIÓ 5, dm. 15 de març. Espiells i Finca.
16:00 - 20:00 h DIAGNOISI INICIAL. ITINERARI D’IMPLEMENTACIÓ AGRICULTURA REGENERATIVA

Contingut: Eines de millora de la fertilitat del sistema. maneig vegetal.

Ponent: Eduard Muixach Roig, Enginyer Agrònom, SOIL2A Consultoria.
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Programa

SESSIÓ 6, dj. 16 de març. Espiells.
15.00 – 18.00 h EINES DE COMPLEMENTACIÓ NUTRICIONAL I SANITÀRIA.

Contingut: Àcids húmics i fúlvics. Biofertilitzants. Microbiologia específica. Trichodermes, 
azotobacters i micorrizes. Disseny de les aplicacions foliars i de sòl.
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom a Geaorgànica, 
assessoria per a l’Agricultura Regenerativa i el Maneig Holístic.

SESSIÓ 7, dm. 21 de març. Espiells.

15.00 – 18.00 h EINES DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA NUTRICIÓ I SANITAT DEL CULTIU.

Contingut: Anàlisis de fulla; Anàlisis de saba; Fitxa de seguiment.

Immunitat passiva i activa de la planta.
Ponent: Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, enginyer agrònom a Geaorgànica, 

assessoria per a l’Agricultura Regenerativa i el Maneig Holístic.

SESSIÓ 8, dm. 22 de març Visita a finca.  
16.00 – 19.00 h PROJECTES I ORGANITZACIONS DE REFERÈNCIA. 

Contingut: Projectes i organitzacions de referència.
Ponent: Eduard Muixach Roig, Enginyer Agrònom, SOIL2A Consultoria.

SESSIÓ 9, dl. 27 de març. Espiells.
15.00 – 18.00 h PROJECTES I ORGANITZACIONS DE REFERÈNCIA

Contingut: Can Font és una finca amb una llarga trajectòria familiar, la Nuri forma part de
la novena generació d'agricultors de la família. S'hi cultiva vinya, olivera, ametller i cereal,
i fa ja més de 8 anys que aquests cultius es gestionen amb agricultura regenerativa.
Mitjançant la seva consultoria, estan ajudant a agricultors de tot arreu a fer el mateix. La
Nuri ens explicarà la seva trajectòria com a agricultora i consultora internacional, així com
tots els errors i encerts comesos en aquest camí de transició cap a un model productiu
sostenible.
Ponent: Nuri Madeo Salvà, Can Font Orgànic.
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