Reptes en la gestió
de la sanitat vegetal
a l’espai públic
Jornada tècnica en línia
Divendres, 4 de febrer de 2022

Presentació
La gestió de la sanitat vegetal dels
espais verds públics presenta uns
desafiaments específics a nivell
legal i a nivell tècnic.
La reglamentació i les dificultats
tècniques per mantenir en bon
estat sanitari aquests espais
comporta una problemàtica sovint
desconeguda pels ciutadans.
D’altra banda, cada vegada hi ha
més ciutadania interessada en
conèixer i opinar respecte la gestió
que es fa dels espais verds urbans.
L’objectiu d’aquesta jornada és
oferir informació i exemples per tal
de facilitar una gestió sostenible
dels espais verds públics.

Programa
10.20 h

Presentació de la jornada
Sr. Jordi Serra. Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Girona

10.30 h

Les obligacions en l’ús sostenible de productes fitosanitaris en
espais verds
Sr. Lluís Vila. Responsable de la Unitat de Sanitat Vegetal a Girona

10.50 h

Noves plagues: Xylosandrus compactus i Stephanitis lauri.
Simptomatologia i mètodes de control
Sra. Laura Pérez. Tècnica de la Unitat de Sanitat Vegetal a Girona

11.10 h

Seguiment i comunicació de la gestió integrada de plagues en
l’espai públic
Sr. Àlex March. Cap de secció de biodiversitat urbana i gestió del verd,
Ajuntament de Mollet del Vallès

11.40 h

Actualització del Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds
Sr. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

12.10 h

Projecte de control d’herbes sense herbicides a Castelló d’Empúries
Sr. Sebastià Bolasell. Tècnic de l’empresa municipal de serveis Castelló 2000
Sra. Cristina Colls. Tècnica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

12.20 h

Torn obert de preguntes

12.30 h

Cloenda de la jornada
Sr. Jordi Serra. Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Girona

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació contactar
amb la coordinadora de la jornada:
Teresa Adseries
A/e: tadseria@xtec.cat

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

