
 

 

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA NOVA 
VERSIÓ DEL DOMENIO VITIS 

ATT: Socis de La Conca de Barberà 

Benvolguts/des: 

Us convoquem el dia 26 de Febrer de 2019 a una jornada formativa sobre l’eina 
DOMENIO VITIS. Enguany seria interessant fer-ne servir la nova versió més 
complerta i més intuïtiva d’utilitzar. CELLERS DOMENYS aposta per la innovació i 
les noves tecnologies i seria de gran importància que cadascú tingués els 
coneixements bàsics per saber utilitzar-la. Recordeu que amb aquesta eina, no 
només podreu omplir el Quadern de camp i conservar-ho al vostre ordinador els 3 
anys que us obliga el DARP, també us pot informar sobre la caducitat del vostre 
carnet fitosanitari o de registre de productes fitosanitaris, entre altres utilitats.  

Degut a la importància de que tothom manegui l’eina, us proposem, per la gent que 
vulgui, una formació de 45’ de durada en grups petits (3-4 persones) durant els 
dies 27, 28 de Febrer i 1 de Març en horari de matí de 10 a 14h i de tarda de 15 a 
18h, per resoldre dubtes i aclariments referent al DOMENIO VITIS. Per assistir a 
aquesta formació personalitzada cal comunicar prèviament la seva assistència al 
tècnic per acordar dia i hora i poder confeccionar els grups que hi participaran. 
Podeu vindre a ambdós cursos i a tots els assistents se’ls hi donarà un manual de 
l’eina. 

D’altre banda, degut a l’interès mostrat per alguns de vosaltres de saber-ne més 
sobre la tècnica de la Confusió Sexual per Lobesia botrana (Control biològic 
de plagues) es farà una presentació sobre la mateixa i estudiarem les zones on hi 
podria tindre més eficàcia.  

Curs ‘EL QUADERN DE CAMP AMB L’EINA DOMENIO VITIS (VERSIÓ NOVA)’ 
Xerrada tècnica: ‘EL CONTROL BIOLÒGIC DEL CUC DEL RAÏM (Lobesia 
botrana) AMB LA TÈCNICA DE LA CONFUSIÓ SEXUAL’ 
Data: 26 de Febrer de 2019, a les 19h. 
Lloc: Casal Pirenc (C/ Excma Diputació) 
 

Curs ‘DOMENIO VITIS NIVELL BÀSIC’. FORMACIÓ EN GRUPS PETITS 
Data: 27, 28 de Febrer i 1 de Març de 2019. Cal confirmar dia i hora amb el tècnic 
Lloc: Oficina Blancafort (dia 27) i Oficina Pira (dia 28 i 1) 
 

Us animem a participar-hi i restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o 
aclariment. 

 
 

RUBEN GARCIA SANJUAN 
Tècnic de l’ADV CELLERS DOMENYS 


