
Una proposta de l’associació

 

és una 
proposta 

de l’associació

JARDINERIA ADAPTADA A 
LES NOVES CONDICIONS 
CLIMÀTIQUES 

Dimarts, 9 de juny de 2020 
de 9 a 17h
a Castellar del Vallès

Preu: 62 euros. Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org
https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/
http://www.associaciolera.org


Descripció del curs 
Els efectes de l’escalfament global ja fa molts anys que afecten Catalunya. L’entorn 
Mediterrani patirà especialment i de manera accelerada el canvi climàtic. Un augment 
en la freqüència i la intensitat de les onades de calor i les sequeres seran alguns dels 
efectes més visibles en gran part de la nostra geografia. 
Fa aproximadament 20 anys que es parla de xerojardineria i jardineria sostenible com 
un conjunt de tècniques i unes maneres de fer en la creació de jardins que ens poden 
servir per tenir uns jardins adaptats a aquestes condicions tan difícils que patirem. 
Però realment aquestes tècniques i les seves possibilitats estan tan generalitzades 
i implantades? El conjunt de professionals del sector les coneixen i les apliquen 
adequadament? Estem preparats pel que ens ve a sobre?

Objectiu general del curs: 
Aquesta proposta neix de la constatació d’alguns professionals del sector -amb una 
llarga trajectòria i experiència en la creació i conservació de jardins- que s’ha avançat 
ben poc en el coneixement i l’ús de les plantes amb baixos requeriments hídrics i 
de conservació. Malauradament són molt pocs els exemples i els professionals que 
utilitzen de forma correcta l’enorme potencial que tenen aquestes espècies per a la 
creació de jardins bells, diversos, fàcils de mantenir i adaptats a un entorn climàtic difícil 
i en ple canvi. 
L’objectiu del curs és donar a conèixer com esdevindran les condicions climàtiques a 
Catalunya i com afectaran els conreus i les plantes, quin ventall d’espècies de plantes 
ornamentals hauríem d’emprar més en el futur i com implantar-les correctament. 
Veurem exemples i experiències de realitzacions en jardineria privada i pública de la 
mà d´alguns pioners que són veritables autoritats en aquesta matèria. I coneixerem 
les propostes d’espècies amb més potencial de la mà d’alguns viveristes pioners en 
la recerca i producció de plantes mediterrànies adaptades a jardineria de baixos 
requeriments de conservació

Programa del curs
9 a 10 h.  Quins efectes tindrà el canvi climàtic a Catalunya- Jordi Puig i Roca
10 a 11 h. Experiències en jardineria privada amb plantes adaptades- Merce Trias
11h 11.30 h Pausa - cafè 
11.30-12.30 h Experiències i realitzacions en jardineria pública. L’exemple de Malgrat 
de Mar – Carles Garcia.

12.30-13.30 h Selecció i implantació de plantes amb baixos requeriments de 
conservació. Una proposta d’espècies de futur testades en les condicions del Vallès els 
darrers 20 anys- Sergi Massanés.
13.30 - 15 h Pausa dinar de treball
15 - 16 h Cooperativa Viver Tres Turons, plantes autòctones ornamentals - Carles Palau
16 - 17 h Vivers Sala Graupera- Historia, experiències, el jardí de demostració i 
experimentació, propostes d’éspècies de futur- Guillem Morral.

Professorat:
Jordi Puig i Roca: doctor en ciències ambientals i especialista en canvi climàtic. Pagès i gerent 
de L’Espigall.  
Merce Trias: mestra jardinera i diplomada a Kew Gardens. Gerent i treballadora de l’empresa 
Estudi de Jardineria.
Carles Garcia: mestre jardiner, tècnic responsable de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar.
Guillem Morral: enginyer agroambiental i del paisatge, tècnic de Vivers Sala Graupera.
Sergi Massanés: jardiner, tècnic especialista en hortofructicultura i professor de l’Institut de 
jardineria i agricultura Les Garberes
Carles Palau: biòleg i professor de l’Institut de jardineria i agricultura Les Garberes, soci de la 
Cooperativa Viver Tres Turons
 
Curs en col•laboració amb Institut de jardineria i agricultura Les Garberes de Castellar 
del Vallès 

Lloc: Institut de jardineria i agricultura Les Garberes de Castellar del Vallès. C/ Anoia, 
2C. Polígon industrial Pla de la Bruguera.
Castellar del Vallès

Dies i horari: 
Dimarts 9 de juny de 9 a 17h.

Més informació: formacio@associaciolera.org 
Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902
mailto:formacio@associaciolera.org


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

i de l’IFP Les  Garberes, però no reben cap ajut 
econòmic d’enlloc. Els ingressos per inscripcions 

permeten dignificar i sostenir la feina del professorat i 
la de l’àrea de formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 
dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 
el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

Més inforMació:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 62 € 59 € 56 €
Opció B3 43,50 € + 1,9 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa i 
de l’INS Les Garberes de Castellar del Vallès (cal portar targeta inscripció a l’INEM / DNI o 
document acreditatiu). 
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 
descompte. 
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal 
ser-ne membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores 
disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre 
com a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre 
l’organització i la persona inscrita. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es 
retornaran els diners avançats si s’avisa 15 dies abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de 
despeses de gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi 
hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, 
pots sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
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