Formació
Escoles Agràries

Curs d'aprofundiment en
viticultura biodinàmica
Espiells, del 19 de novembre al 17 de desembre de 2018

Presentació i Objectius
Aquest curs està dirigit a viticultors i/o elaboradors que practiquen la Biodinàmica o que han fet el curs
d’introducció a la viticultura biodinàmica. Pretén aprofundir, de manera pràctica, en el coneixement
d’alguns dels temes importants de la biodinàmica aplicada a la vinya i el vi. Les xerrades s’orientaran a
resoldre dubtes i a compartir les diferents experiències.
L’objectiu del curs és aprofundir en:
 Els principis en què es basa la Biodinàmica.
 La valoració de com ha anat la verema 2018 en finques biodinàmiques (format taula rodona).
 La composició del sistema solar. Moviments i ritmes còsmics.
 L’Observació goetheana i el funcionament del calendari biodinàmic.
 Els aspectes pràctics alhora d’elaborar, aplicar i conservar els preparats biodinàmics, resolent dubtes
que poden sorgir quan els portem a la pràctica. Tractarem el compost versus l’adob verd.
 L’organisme-granja
 L’elaboració de vins seguint els preceptes biodinàmics.

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Es confirmarà la
plaça i la forma i el 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.

Realització

Inscripcions

Lloc: EA Mercè Rossell i
Domènech
Calendari: del 19 de
novembre al 17 de
desembre de 2018
Horari: Vegeu al dors
Durada del curs:
32 h

Podeu preinscriure-us-hi, 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 euros

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa i professorat

SESSIÓ 1. RUDOLF STEINER I LA BIODINÀMICA, dl. 19 de novembre de 16 a 20h
•

Contingut: Reflexió al voltant dels textos i conferències de Rudolf Steiner i com ens poden servir de
marc en el nostre treball a la vinya i el celler actualment.

•

Ponent: Joan Rubió, viticultor, enòleg i assessor tècnic en viticultura biodinàmica.

SESSIÓ 2. PARLEM DE LA VEREMA 2018 dv 23 de novembre de 16 a 20h
•

Contingut: Taula rodona on valorarem com ha anat la verema 2018 en diferents finques
biodinàmiques. Oportunitat perquè els tres ponents i la resta de participants puguin exposar les
pròpies experiències.

•

Ponents: Joan Rubió, viticultor, enòleg i assessor tècnic en viticultura biodinàmica (finca al
Penedès). David Baixas, agricultor especialista en viticultura i olivicultura biodinàmica (finca a
Aiguamurcia). Lourdes Serrano, enòloga i tècnica agrícola en Agroecologia i Biodinàmica (finca a la
Borgonya).

SESSIÓ 3. ASPECTES PRÀCTICS SOBRE ELS PREPARATS BIODINÀMICS, dl. 26 de novembre
de 16 a 20h
•

Contingut: Aprendrem com passar de la preparació a la seva aplicació tenint en compte aspectes
importants com la qualitat del material a utilitzar, la preparació en si mateixa i i els equips que
utilitzem durant tot el procés. Parlarem del compost versus l’adob verd.

•

Ponent: Lourdes Serrano, enòloga i tècnica agrícola, treballa en l’acompanyament tècnic en
Agroecologia i Biodinàmica.

SESSIÓ 4. LA BIODINÀMICA I L’ASTRONOMIA, dv 30 de novembre de 16 a 20h
•

Contingut: Composició del sistema solar. Moviments i ritmes dels planetes i del sistema solar.
Constel·lacions del zodíac. Influència de la lluna sobre els vegetals. Calendari i meteorologia.
Treballs de celler segons el calendari. Eines astronòmiques: demostració pràctica.

•

Ponent: Jordi Fernàndez, enòleg de Gratavinum.
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SESSIÓ 5. IMPORTÀNCIA DE L’OBSERVACIÓ GOETHEANA DE LA NOSTRA FINCA, dl. 3 de
desembre de 15:30 a 19:30h
•

Contingut: Observació Geotheana de vegetació existent segons el moviment dels
planetes. Aprofundim en la interpretació del calendari biodinàmic i els diferents calendaris que
podem trobar.

•

Ponent: Joan Salicrú, professional de l’agricultura biodinàmica a Vallgorguina i Vivers Salicrú.

SESSIÓ 6. CONCEPTE D’ORGANISME-GRANJA, dl. 10 de desembre de 16 a 20h
•

Contingut: Entendre la finca com un ésser. Com reconeixe'l. Activitats, estructures i elements de la
natura que configuren les finques com a éssers independents, sostenibles i equilibrats. Importància
dels animals. Els seus arquetips i correlacions amb els altres regnes i elements naturals.

•

Ponent: David Baixas, agricultor especialista en viticultura i olivicultura biodinàmica.

SESSIÓ 7. JORNADA TÈCNICA, dv. 13 de desembre
•

Contingut: Taller pràctic.

•

Ponent: Pendent de confirmar.

SESSIÓ 8. COM PODEM ELABORAR VINS BIODINÀMICS, dl. 17 de desembre de 16 a 20h
•

Contingut: Elaboració de vins al celler seguint els preceptes de la biodinàmica. Tast de vins.

•

Ponent: Joan Rubió, viticultor, enòleg i assessor tècnic en viticultura biodinàmica. Celler Cal Tiques.
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