
Pla Anual de
formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització
Lloc: 
FUB Manresa i finca Can 
Poc Oli (Escola Agrària 
Manresa)

Calendari: 
Dimecres

Horari: 
De 10:00 a 14:00 h 
i de 15:00 a 18:00 h

Durada del curs: 
40 h

Formació 
Escoles Agràries

Aprofundiment en agricultura
biodinàmica

Manresa, del 27 d’octubre al 15 de desembre de 2021

Professorat
Marisol Garrido, Dra. Enginyera agronòma i formadora en Agricultura Biodinàmica 
David Baixas, agricultor biodinàmic i formador en Agricultura Biodinàmica
Joan Salicrú, enginyer agrícola, agricultor i formador en Agricultura Biodinàmica            
Julio Arrroyo, assessor i formador biodinàmico, expert en alimentació antroposòfica  
Marta Casas, enòloga del celler familiar Parès-Baltà 
Pedro Ramos, enginyer tècnic agrícola expert en cristal·litzacions i assessor en biodinàmica
Luis Espiga, expert en triformació social i economia social, director de Triform Institute

Aquest curs està adreçat a agricultors iniciats en la biodinàmica que vulguin aprofundir en el coneixement
de les bases, la filosofia i el mètode d’aquesta tècnica proposada per l’antropòsof Rudolf Steiner per tal de
fomentar la vitalitat del sòl, millorar-ne la fertilitat i la qualitat de la seva producció a través de pràctiques
respectuoses, l’aplicació de preparats i un compost de qualitat.

Els objectius del curs són: aprofundir en l’antroposofia, en el funcionament del calendari biodinàmic i els
ritmes còsmics, practicar l’observació goethiana, conèixer l’art de realitzar un bon compost biodinàmic,
aprofundir en el funcionament dels preparats biodinàmics i l’organisme-granja, introduir-se en la
interpretació de les cristal·litzacions sensibles, conèixer l’alimentació des del punt de vista antroposòfic i
aprendre les bases de la triformació social.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Manresa telèfon 
93 874 90 60, a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
Coordinadora: Elena Sixto Figuls
ccagraria.manresa@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 54 €
S’ha de fer l'ingrés, un cop confirmada la plaça, abans de 
començar el curs, al número de compte 
ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant el nom i 
cognoms de l’alumne/a i el curs. 

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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.

mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
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Programa

Formació 
Escoles Agràries

Aprofundiment en agricultura biodinàmica

SESSIÓ 1, dc. 27 d’octubre (Escola Agrària Manresa - FUB)
10:00 a 14:00 h PRINCIPIS ANTROPOSÒFICS DE L’AGRICULTURA BIODINÀMICA. ARQUETIPS I 
15:00 a 18:00 h ASTRONOMIA. APROFUNDIMENT EN EL CALENDARI

La teoria de l’evolució de la Terra. Els ritmes còsmics del sistema solar. Arquetips de 
les constel·lacions i els planetes en els processos vitals. (Teoria)
Professora: Marisol Garrido

SESSIÓ 2, dc. 3 de novembre (A la finca de Baixas-Lehnberg – El Pont d’Armentera)
ELS PREPARATS BIODINÀMICS I EL COMPOST BIODINÀMIC
10:00 a 14:00 h Aprofundiment en els preparats. (Visita i pràctica)
15:00 a 18:00 h Professor: David Baixas

SESSIÓ 3, dc. 10 de novembre (Escola Agrària Manresa – Can Poc Oli) 
OBSERVACIÓ GOETHIANA APLICADA
10:00 a 14:00 h Aproximació a la metodologia i a la pràctica de l’observació goethiana (Teoria i pràctica)

Professor: Joan Salicrú

SESSIÓ 4, dc. 17 de novembre (Al celler Parès-Baltà)
10:00 a 14:00 h VISITA FINCA BIODINÀMICA. CRISTAL·LITZACIONS SENSIBLES I

Visita. Teoria i pràctica de les cristal·litzacions. Inòcul de plaques (Teoria i pràctica)
Professor: Marta Casas

SESSIÓ 5, dc. 24 de novembre (Escola Agrària Manresa - FUB) 
10:00 a 14:00 h LA CERTIFICACIÓ DEMETER. CRISTAL·LITZACIONS SENSIBLES II

Interpretació de les plaques de cristal·lització sensible. Normativa Demeter (Teoria i 
pràctica)
Professors: Marta Casas i Pedro Ramos

SESSIÓ 6, dc. 1 de desembre (Escola Agrària Manresa - FUB) 
10:00 a 14:00 h ALIMENTACIÓ ANTROPOSÒFICA I ORGANISME-GRANJA
15:00 a 18:00 h L’alimentació des de l’antroposofia. Treballar amb l’organisme-granja (Teoria) 

Professor: Julio Arroyo

SESSIÓ 7, dc. 15 de desembre (Escola Agrària Manresa - FUB) 
10:00 a 14:00 h LA TRIFORMACIÓ SOCIAL
15:00 a 18:00 h Una visió holística de l’ésser humà, dels organismes socials i les empreses. La 

triformació social com impuls de sanació social. El treball en comunitat com a clau per 
el desenvolupament d’iniciatives (Teoria)
Professor: Luis Espiga


