Formació
Escoles Agràries

Tracció animal en
vinya al Priorat
Gratallops, febrer i març de 2022

Presentació i objectius
El Priorat és una de les tres comarques amb menys població i més envellida de Catalunya, però els últims
anys s’estan multiplicant les iniciatives per buscar activitats econòmiques innovadores, mantenir la gent jove
als pobles, evitar el despoblament i oferir al sector agrari sortides professionals alternatives.
Aquest curs és una breu introducció al món de la tracció animal a una comarca on el seu sòl i tipus de terreny
és ben diferenciat de la majoria de terres cultivades a la resta de Catalunya, on l’ús dels animals en certes
finques és la única forma que es disposa per poder cultivar i treballar la terra, bàsicament pel desnivell que
existeix.
En el curs s’ensenyarà com tractar la terra i els animals, analitzant així els millors procediments i tècniques per
tal d’anar més enllà de la dita popular: “Aquí tota la vida s’ha fet així”. Tanmateix, es donarà a conèixer altres
tècniques per poder treballar amb els animals com els tirants, “equibru”, “passe per tout”, entre moltes altres,
amb la idea de complementar la “pollagana” (ben coneguda a la nostra comarca) i el forcat.
Aquest curs es realitzarà a la finca de Clos Mogador a Gratallops, propietat de Christian Barbier i està
enfocat tant a aficionats i professionals dins del sector vitivinícola, així com a tothom que es vulgui iniciar dins
d’aquest món.

Professorat
Carme Ferré, tècnic especialista en hortofruticultura i professional del món eqüestre
Marc Sánchez, podòleg i expert en Barefoot
Jordi Terrazas, professional de la tracció animal al Bages
Egoitz Azkue, professional de la tracció animal al Priorat
Josep Ramon Sainz de la Maza, productor ecològic

Realització

Inscripcions

Escola Agrària de Mas Bové

Podeu inscriure-us-hi a través de l’enllaç: Inscripcions

Calendari: Dies 10, 12, 17 i 19
de febrer i 3 i 5 de març de 2022

Coordinador: Ramon Cucurull, a/e rcucurullc@gencat.cat

Horari: dijous i dissabtes de
09.00 a 14.00 h

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Mascareta obligatòria i declaració responsable

Durada : 30 h
Places limitades

La realització de les sessions presencials al calendari del curs,
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut
pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
MANEIG I CONCEPTES BÀSICS DE DOMA A PEU A TERRA, dj. 10 de febrer
Espècies equines, sexe i edat. Morfologia. Llenguatge corporal. Maneig. Tipus de fre, i com actua
sobre l’animal. Importància de la nostra veu al manar a l’animal. Transport, com ensenyar a l’animal a
pujar a un remolc. Adequació de paddock's i finques abans d’entrar a treballar. Importància del ramal,
acció de les regnes sobre la boca i/o nas de l’animal.
Professora: Carme Ferré
FORCAT I POLLANGA, ds. 12 de febrer
Diferents tipus de guarniments. Com vestir correctament a l’animal. Com transportar i que hem de tenir
en compte. El descans de l’animal. Com lligar-lo mentre descansa. Alimentació en el descans. Cura de
les peülles. Utensilis imprescindibles, a dur mentre es treballa.
Professor: Egoitz Azkue.
EL CASC I LES EXTREMITATS, dj 17 de febrer
Barefoot. Importància del ferrar. Maneig i doma d’extremitats abans de cridar al podòleg equí. Com
mantenir els cascs sans. Problemes o malalties del casc, enfosura, podridura, com prevenir-ho.
Professor: Marc Sànchez.
ÈPOQUES DE FEINA AL PRIORAT, ds. 19 de febrer
Tècnica tirants, “equibru” i “pase pourtout”. Tipus d’eines. Eines pels diferents tipus de sòl. Diferents
tipus de guarniments.
Professor: Jordi Terraza.
LA FERTILITAT DEL SÒL, dj. 3 de març
Evolució d’un sòl (rotació de cultius, coberta vegetal, adob en verd, etc.). Les 3 Ms (Microbiologia,
Matèria orgànica i Minerals). La sanitat dels cultius (teoria de la trofobiosis, fitoteràpia, homeopatia
agrícola, etc). Biodinàmica (efecte del cosmos al sòl).
Professor: Josep Ramon Sainz de la Maza.
JORNADA PRÀCTICA, ds. 5 de març
Treball individual amb cada participant i els seus animals, si en disposen.
Professors: Egoitz Azkue i Carme Ferré.
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