Jardineria mediterrània:
disseny, elecció d’espècies i
tècniques de baix manteniment
Jornada tècnica en línia
Divendres 19 de juny de 2020

Presentació
En èpoques de crisi ens hem de
reinventar, hem de formar-nos i
aprendre noves habilitats per afrontar
les crisis i els canvis a venir.
La crisi sanitària del COVID-19 ens ha
donat la oportunitat de parar i
repensar, i veure que la crisi climàtica
que ve és més silenciosa i lenta, però
els estralls seran molt majors. Per això
aprofitem aquests espais de formació
per a preparar-nos per a reptes futurs:
manca d’aigua, espais més àrids,
pèrdues del sòl per l’erosió, manca de
nutrients, pluges torrencials, augments
de temperatura, disminució dels
recursos per a activitats no vitals...
Això, sumat a la necessitat de fer uns
espais públics agradables i de fàcil
gestió en les zones més urbanes o
menys naturalitzades, fan de la
xerojardineria o jardineria mediterrània
una oportunitat que molts paisatgistes
ja fa anys que posen en pràctica i que
ha demostrat ser d’una solvència
contrastada i una solució necessària.

Organització

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
10.15 h Disseny de jardins/espais mediterranis
Sra. Mercè Trias, tècnic especialista en jardineria i Kew Diploma en
horticultura (Jardí Botànic Kew, Londres), Estudi de Jardineria S.L.
11.00 h Elecció d’espècies mediterrànies: criteris i exemples
Sr. Sergi Massanés, jardiner i professor de l’Institut de jardineria i
agricultura Les Garberes de Castellar del Vallès.
11.35 h Tècniques de baix manteniment en jardins mediterranis
Sr. Sergi Massanés, jardiner i professor de l’Institut de jardineria i
agricultura Les Garberes de Castellar del Vallès.
12.15 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura en la part inferior d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.
La jornada tindrà lloc el dia 19 de juny, començarà a les 10.00 h i durarà 2
hores i quart, aproximadament. Després de cada ponència s’obrirà un torn
de preguntes per tal que els assistents puguin transmetre les qüestions als
ponents.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
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1234
1234 // 3,00
3,00
200706 / 2,25

