
Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Més informació: agricultura.gencat.cat

Formació 
Escoles Agràries

Coneixements pràctics sobre les 
instal·lacions d’una cerveseria
Semipresencial. Del 8 de novembre a l’1 de desembre de 2022

Professorat

Les instal·lacions de les fàbriques de cervesa, tan petites com de mida mitjana, tenen una complexitat
tècnica elevada. Per senzill que sigui el seu procés productiu, la quantitat de materials i maquinària és
elevat. El requeriments de neteja, desinfecció i manteniment d’aquestes instal·lacions requereix de
coneixements múltiples en àrees molt diverses.

Aquest curs té com a objectiu dotar de criteris tècnics, experiència i resolució de dubtes i problemes als
professionals del sector.

Totes aquestes sessions estaran conduïdes per experts en cada una de les seves àrees en format en
línia per tal de fer-les accessibles a tots els professionals.

Finalment, es realitzarà una sessió pràctica en una instal·lació cervesera on es podran visualitzar les
temàtiques treballades al llarg del curs.

Roger Plata i Cots, professor URV.
Andrea Martín, consellera tècnica en Higiene i graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments.
Eva Villanova, enginyera tècnica industrial.
Àlex Pineda, enginyer especialista en fred.
Guzman Fernández, mestre cerveser d’Art Cervesers.

Lloc: 
Semipresencial

Calendari: 
Dies: dimarts 8, 15, 22 i 29 de 
novembre i dijous  1 de desembre

Horari: 
8, 15, 22 i 29 de novembre de 
17.00 a 19.00 h (en línia)
1 de desembre, de 16.00 a 20.00 h 
(visita tècnica)

Durada: 12 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de Mas Bové 
mitjançant qüestionari a: 

Inscripcions

Coordinadora: 
Almodis Pardo, telèfon 977 343 289 ext. 07 
a/e almodis.pardo@gencat.cat

Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 15 €
ORDRE ACC/54/2022 de 30 de març, de creació dels 
preus públics de les escoles agràries.

Pla Anual de
Formació Agrària

https://forms.gle/iqRR1QagHJYLc6ks8
mailto:almodis.pardo@gencat.cat


Programa

Formació 
Escoles Agràries

Coneixements pràctics sobre 
les instal·lacions d’una cerveseria

SESSIÓ 1, dt. 8 de novembre (en línia)
PROCÈS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Cicles de neteja
Productes de neteja adaptats a l’aigua
Compatibilitats entre materials i productes de neteja
Passivació

SESSIÓ 2, dt. 15 de novembre (en línia)
INSPECCIONS I REVISIONS TÈCNIQUES.
Requeriments tècnico-legals dels equips
Inspeccions necessàries
Instal·lacions inspeccionables

SESSIÓ 3, dt. 22 de novembre (en línia)
MANGUERES I INSTRUMENTAL
Materials
Usos 
Neteja i manteniment

SESSIÓ 4, dt. 29 de novembre (en línia)
INSTAL·LACIONS DE FRED
Estructures
Disposició 
Maquinària
Manteniment

SESSIÓ 5, dj. 1 de desembre (visita tècnica al Clúster Craft Beer, Lliçà d’Amunt)
VISITA TÈCNICA INSTAL·LACIONS
Circuits de vapor
Aigua
Aire
CO2

Pla Anual de
Formació Agrària


