
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

Aquest curs s’adreça a viticultors i/o elaboradors que practiquen la biodinàmica o que han 

fet el curs d’introducció a la viticultura biodinàmica. El curs està orientat a resoldre dubtes i 

a compartir les diferents experiències. L’objectiu serà aprofundir, de manera pràctica, alguns 

dels temes importants de la biodinàmica aplicada a la vinya i el vi.  

 

OBJECTIUS 

 

 La fertilitat del sòl i les cobertes vegetals fent l’exercici pràctic de diagnosticar com 
està el sòl d’una vinya a partir de la identificació del tipus i la presència de plantes 
bioindicadores. 

 Aprendre a fer i interpretar una cromatografia de sòls amb la finalitat de tenir una eina 
més que ens ajudi a conèixer l’estat del sòl de la nostra vinya.  

 Conèixer de manera pràctica què són les cristal·litzacions sensibles i com la seva 
interpretació pot revelar informació sobre la vinya, la maduració, l’evolució dels vins etc. 

 Aprofundir en els aspectes pràctics a l’hora d’elaborar, aplicar i conservar els preparats 
biodinàmics, i resoldre dubtes que poden sorgir quan ho duem a la pràctica. 

 Com ens ajuda la fitoteràpia a preservar la salut de la vinya a partir del treball amb 
extractes vegetals, infusions i decoccions. També parlarem de la importància de 
l’observació goetheana. 

 
 

Durada del curs: 32 hores. 
Cost del curs: 54 € per drets d’inscripció establerts per l’Ordre AAM/218/2013, de 2 de setembre       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS DE VITICULTURA BIODINÀMICA AVANÇAT (MODALITAT PRESENCIAL) 

 

SANT SADURNÍ D’ANOIA, del 5 d’abril al 17 de maig de 2017 

 

 

Lloc de realització  
 

Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech 

Barri d’Espiells, s/n, 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Telèfon de contacte: 938 911 412    

Adreça de correu electrònic: eaespiellscursos@gencat.cat 
 

Preinscripció i matrícula   
 
 Preinscripció: mitjançant el formulari en línia següent:  Formulari  fins a l’inici del curs.  

                      Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant correu electrònic.  
          La preinscripció  NO  garanteix plaça.  

 

 Matriculació:  documentació a dur el primer de classe: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms, 

                      fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (=targeta sanitària) i reguard bancari del pagament. 

                      No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària. 

https://ecorreu.gencat.cat/owa/redir.aspx?C=Gm9g3cjvPrcRWOeoPEBz-MF1y8_pTY7nimrQWiyH2OZ65cucENXTCA..&URL=mailto%3Aeaespiellscursos%40gencat.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUjGitwm1w0rxMIZAKYs6GKOAxdczUXDVeSuZPq15xagEavg/viewform


 

Dimecres, 5 d’abril   SÒLS I FERTILITAT. COBERTES VEGETALS 

Horari   16 – 20 h Finca i Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Pràctica. Visió dels sòls i la seva fertilitat a l’agricultura biodinàmica. La vegetació 
espontània com a eina valuosa per determinar l’estat del sòl. 

Professor   Joan Rubió. Viticultor i enòleg. Assessoria tècnica en viticultura biodinàmica. 

Dimecres, d’19 abril   CROMATOGRAFIA DE SÒLS (I) 

Horari  16 – 20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Teoria i pràctica. Taller per aprendre a fer i interpretar una cromatografia de sòls. 
Preparació de mostres i inici de la cromatografia. 

Professor   Ignasi Casanovas. Tècnic i docent a l’EA d’Alfarràs. 

Dijous, 20 d’abril   CROMATOGRAFIA DE SÒLS (II) 

Horari  16 – 20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells.  

Contingut  Teoria i pràctica. Taller per aprendre a fer i interpretar una cromatografia de sòls. 
Interpretació de les cromatografies. 

Professor   Ignasi Casanovas. Tècnic i docent a l’EA d’Alfarràs. 

Dimecres, 26 d’abril   CRISTAL·LITZACIONS SENSIBLES (I) 
Horari  16-20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Teoria i pràctica. Coneixerem què són les cristal·litzacions sensibles i com la seva 
interpretació pot revelar molta informació sobre la vinya, l’estat de maduració i 
l’evolució dels vins, entre altres aspectes.  Preparació de les plaques. 

Professora   Marta Casas. Enòloga Parés Baltà. 

Dijous, 27 d’abril   CRISTAL·LITZACIONS SENSIBLES (II) 
Horari  16-20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Teoria i pràctica. Coneixerem què són les cristal·litzacions sensibles i com la seva 
interpretació pot revelar molta informació sobre la vinya, l’estat de maduració i 
l’evolució dels vins, entre altres aspectes. Resultat i interpretació de les 
cristal·litzacions. 

Professora   Marta Casas. Enòloga Parés Baltà. 

Dimecres, 3 de maig   ASPECTES PRÀCTICS SOBRE ELS PREPARATS BIODINÀMICS 

Horari  16-20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Teoria i pràctica. Com passar de la preparació a la seva aplicació tenint en compte 
aspectes importants com ara la qualitat del material a utilitzar, la preparació en si i 
els equips que utilitzem en tot el procés. 

Professora   Lourdes Serrano. Enòloga i tècnica agrícola. Acompanyament tècnic en 
agroecologia i biodinàmica. 

Dimecres, 10 de maig   DIAGNÒSTIC DEL SÒL A PARTIR DE LES PLANTES BIOINDICADORES 

Horari  16-20 h Finca. 

Contingut  Teoria i pràctica. Repàs dels conceptes relacionats amb la importància de les 
plantes bioindicadores i les cobertes vegetals i exercici pràctic del diagnòstic del sòl 
a partir de les plantes bioindicadores. 

Professors   Joan Rubió. Viticultor i enòleg. Assessoria tècnica en viticultura biodinàmica. 
Lourdes Serrano. Enòloga i tècnica agrícola. Acompanyament tècnic en 
agroecologia i biodinàmica. 

Dimecres, 17 de maig   FITOTERÀPIA PER A LA VINYA. OBSERVACIÓ GOETHEANA 

Horari  16-20 h Escola Agrària de Viticultura i Enologia MRD. Espiells. 

Contingut  Teoria i pràctica. La salut de la vinya. Extractes vegetals. Infusions i decoccions. 
Homeopatia. Exercici d’observació goetheana. 

Professor   David Baixas. Agricultor especialista en viticultura i olivicultura biodinàmica.  

  


