Innovacions en murs
vegetals
Jornada tècnica
SALT, dimecres 28 de novembre de 2018

Presentació
La jardineria vertical és un sector en
creixement i desenvolupament.
En zones com el nostre entorn, amb
elevada densitat de població, el valor
econòmic del sòl i el seu requeriment
ens aboquen a solucions imaginatives
per a l’ús de nous espais, com per
exemple l’espai vertical, el subsòl o les
cobertes.
Sense cap mena de dubte, una altra
evolució actual és el requeriment de
“més verd”. Valors de fons com la
biodiversitat o el retrobament amb
l’entorn natural es materialitzen en una
creixent demanda social d’espais
enjardinats. La unió d’aquests factors
està generant una demanda cada cop
més estesa de solucions per a
jardineria
vertical
i
cobertes
enjardinades.
Per aquest motiu el mercat està oferint
cada cop noves solucions que
permeten
optimitzar
la
seva
instal·lació, abaratir els seus costos i
reduir les tasques de manteniment.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Institut Salvador Espriu (Salt)

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.10 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Roura, director Institut Salvador Espriu.
9.15 h Introducció, beneficis i tipus de murs vegetals. Espècies vegetals
Sra. Anna Aldrufeu, biòloga, horticultora i creadora d’ Aldrufeu &
Associats, productors de planter.
10.45 h Pausa
11.15 h Sistemes constructius, reg, il·luminació, monitoritzacions i
sistemes mixtes
Sr. Dani Lacueva, Mestre jardiner i vicepresident d’ ASESCUVE
(Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos
Verticales).
13.00 h Casos pràctics
Sra. Anna Aldrufeu, biòloga, horticultora i creadora d’Aldrufeu &
Associats.
Sr. Dani Lacueva, mestre jardiner i vicepresident d’ASESCUVE.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Teresa Rabionet, biòloga i professora de jardineria a l’Institut
Salvador Espriu.

Lloc de realització
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer de Sant Antoni, 1
17190 - SALT

Departament de Jardineria

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de la Sra. Teresa Rabionet :
mrabion6@xtec.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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1234
// 3,00
180661
1234/ 4,25
3,00

