CURS L’ARBUST AL JARDÍ

PROGRAMA

PRESENTACIÓ

Dimarts, 19 de maig

Les plantes arbustives constitueixen un
element del jardí que pot ser vertebrador,
esdevenir especial en determinades estacions
de l’any, ens pot aportar aroma i color, pot
facilitar o dissimular determinades vistes,
farcir determinats indrets...però potser, no
s’utilitza prou o no s’utilitza d’una manera
original ... massa vegades hem sentit a dir que
“és més fàcil i més barat posar gespa...” i és
llavors quan s’esdevé la qüestió; no serà que no
en sabem prou d’arbustos, de com combinarlos, com tractar-los? Coneixem les possibilitats
que ens ofereixen o de manera inconscient
recorrem a fórmules conegudes i repetides
arreu?
Des d’aquesta reflexió sorgeix el curs que ara
us presentem; l’arbust al jardí, amb l’objectiu
de valorar aquest element dins el disseny i el
manteniment.
Anirem a la descoberta d’algunes de les
potencialitats que ens ofereixen aquests
vegetals.
Esperem que el programa sigui del vostre
interès i us convidem a participar-hi.
OBJECTIUS
L’objectiu del curs és ajudar els professionals
que treballen en jardineria a fer millor la seva
feina i també a gaudir-ne.

8.30-10.30 Implantació i manteniment
d’arbustives de baixos requeriments.
Sergi Massanés Tècnic especialista en
hortofruticultura
10.30 –11.00 Pausa - cafè
11.00 -13.30 Les arbustives al nou projecte de
jardí de l’ECA Forestal.
Sergi Massanés
13.30-15.00 Dinar
15.00-18.00 Diferents utilitzacions
d’arbustives al jardí.
Teresa Muñoz Paisatgista. Tècnica de
Jardineria a l’Ajuntament de Salt.

Dijous 21 de maig
8.30.-10.30 Enfiladisses al jardí.
Núria Membrives Directora tècnica del Jardí
Botànic Marimurtra (Blanes)
10.30 -11.00 Pausa - cafè
11.00 - 13.30 Projectar amb arbust l’espai
públic.
Teresa Galí Arquitectura - Agronomia
13.30-15.00 Dinar
15.00-16.30 Arbust com a solució formal en
disseny de jardins
Mònica Martí Paisatgista
16.30-18.00 Límits verticals
Cesc Balanzó Enginyer tècnic forestal
Enginyer tècnic agrícola

Dimarts 26 de maig
8.30-9.30 Tanques vegetals trenades. Joan
Om Pont de Querós
9.30 -10.00 Pausa - cafè
10.00-13.00 Demostració pràctica de tanques
trenades. Joan Om. Pont de Querós
13.00-13.30 Quins arbustos a evitar a causa
del foc bacterià? En quins casos?
Teresa Adserias Professora ECA Forestal
13.30 – 15.00 Dinar
15.00-18.00 Poda d’arbustives
Jordi Catalan Mestre jardiner

Dijous 28 de maig
8.30-11.00 Utilització d'espècies autòctones
en obres de restauració mediambiental
Enric Sancho, Tècnic especialista en
jardineria director tècnic de Cultidelta S. L.
11.00 – 11.30 Pausa - cafè
11.30-13.30 Quina mida d’arbust per a quin
jardí? Mercè Trias Tècnica especialista en
jardineria, Kew Diploma. Estudi de Jardineria
13.30-15.00 Dinar
15.00-18.00 Visita a viver especialitzat:
Mònica Casanovas Bioriza

ORGANITZACIÓ
Amb la col·laboració de:

Durada : 32 hores

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball

Horari: de 8.30 a 13.30 h i de15 a18 h.

Destinataris:
Jardiners, tècnics municipals i altres persones
que estiguin treballant en el món de la
jardineria i de la arboricultura i que desitgen
actualitzar i millorar els seus coneixements en
relació als fruiters.

Inscripció:
La inscripció és gratuïta. Es pot inscriure
qualsevol persona que pugui justificar que està
treballant.
Cal que truqueu a l’Escola ( 972-84.17.65 ) per
reservar plaça.
Per més informació tadserias@gencat.net

Coordinació i Direcció :
Cesc Balanzó
Teresa Adserias

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
Escola de Capacitació Agrària Forestal
Casa Xifra
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. (972) 84 17 65
Fax. (972) 84 15 42
E-mail : acxifra.darp@gencat.net

L’arbust al jardí

