Formació
Escoles Agràries

Plantes vivaces:
utilització i cura en jardins
Santa Coloma de Farners, febrer-setembre de 2022

Presentació i objectius
En els últims anys els jardins de vivaces originats al nord d'Europa s'han posat molt de moda. El mercat de
la planta s'ha omplert d'espècies per satisfer aquesta nova tendència de plantacions.
La introducció de noves espècies i cultivars obre un gran ventall als jardiners. Sovint, però, no coneixem
prou la planta per utilitzar-la i tenir-ne cura.
Abans de totes aquestes noves introduccions altres vivaces ja es plantaven en els jardins de casa nostra.
En aquest curs es donaran a conèixer les espècies de vivaces més "tradicionals" i també de les "noves". Es
farà una introducció a com es podem utilitzar en el jardí i com i quan se n'ha de tenir cura.
Per això és realitzaran tant sessions teòriques, com sortides a jardins botànics i vivers, per tal d’obtenir
coneixements i veure in situ com es combinen, cuiden, que necessiten i com s’utilitzen aquestes plantes.

Professorat
Mercè Trias i Tolosa, tècnica especialista en jardineria i Kew Diploma (Jardí botànic de Kew, Londres)
en horticultura.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària Forestal
Casa Xifra.
Santa Coloma de Farners

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners mitjançant l’enllaç:

Calendari:
21 de febrer
2 de maig
6 de juny
27 de setembre

Coordinador:
Marc Pladevall a/e: marc.pladevall@gencat.cat

Horari:
De 9.30 a 13.30 h
Durada: 16 h

Hi col·laboren

https://forms.gle/3oU4XW2KAtY2gW5h9

Cost del curs: 32 €
Curs per a treballadors en actiu.
20 places.
Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per
la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dl. 21 de febrer
9.30 – 11.30 h INTRODUCCIÓ A LES PLANTES VIVACES. Teòrica (Escola Forestal Casa Xifra)
11.30 – 13.30 h IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES I RETALL DE SORTIDA D’HIVERN. Pràctica (Jardí privat a
Vilobí)
Caldrà que tothom porti les seves tisores i guants

SESSIÓ 2, dl. 2 de maig, als Vivers Sala Graupera
9.30 – 11.30 h INTRODUCCIÓ A LES PLANTES VIVACES (continuació). Teòrica
11.30 – 13.30 h IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES I RETALL DE MATENIMENT. Pràctica
SESSIÓ 3, dl. 6 de juny
9.30 – 10.30 h IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES, ARA EN FLOR, I RETALL DE MANTENIMENT. Pràctica
(Jardí privat a Vilobí)
10.30 – 13.30 h IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES. Visita al Jardí Botànic Marimurtra.

SESSIÓ 4, dt. 27 de setembre, als Vivers Sala Graupera
9.30 – 11.30 h INTRODUCCIÓ AL DISSENY AMB PLANTES VIVACES. Teòrica
10.30 – 13.30 h IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES I RETALL DE MANTENIMENT SORTIDA D’ESTIU.
Pràctica

Nota:
S’anirà als jardins en cotxes particulars per veure les plantes in situ i com estan combinades. També es
tractarà el com s’han de cuidar: quan i com s’han de retallar, les decisions que s’han de prendre per
mantenir les plantacions (seleccionar plantes que es ressembren, reduir mates o potenciar-les…) i les
seves necessitats (tipus de sòl, llum, aigua...).
Al viver es podran veure plantes encara poc utilitzades i en el jardí botànic plantes que es podrien utilitzar o
bé plantes “de tota la vida” que per motius de modes o desconeixement ja no són tan habituals.
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