Implantar parterres florits,
una possibilitat real
Jornada tècnica
SALT, dimarts 19 de desembre de 2017

Presentació
Els tècnics en espais verds cerquem
sovint aquells elements vegetals que
converteixen parcs i jardins, en uns
indrets diferents gràcies als canvis en
formes, colors, olors, en funció de les
estacions.
Els massissos florals són una eina que
afavoreix aquests canvis gràcies a la
varietat
d’espècies
i
tipologies
vegetals comercialitzades així com a
la Innovació tecnològica que en facilita
la implantació i el manteniment.
En relació als espais verds públics un
projecte que intenta potenciar la
utilització i variació de formes i colors
dins un marc innovador i sostenible és
Viles Florides.

Organització
Institut Salvador Espriu.
Departament de Jardineria

Programa
9.00 h Inscripcions
9.15 h Presentació de la jornada
Sr Josep Roura, director de l’Institut Salvador Espriu.
9.30 h Els massissos florals ‘mix flowers’ Quins avantatges aporten?
Sra. Mònica Bedós, tècnica de CORMA, Cooperativa de productors
de plantes ornamentals del Maresme.
10.00 h Tipologies de massissos florals
Sra. Mònica Bedós, tècnica de CORMA.
10.45 h Pausa
11.15 h Manteniment dels massissos florals
Sr Jaume Maynou, tècnic comercial de CORMA.
11.45 h La utilització de massissos florals a Olot, Vila florida
Sr. Marc Arimany, tècnic assessor de l’Ajuntament d’Olot i de SIGMA
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
12.45 h La iniciativa Viles florides en l’espai del verd públic; un impuls
per a la transformació del verd públic a través de la flor i la
planta ornamental
Sr Jorge Muñiz, secretari del Gremi Jardineria de Catalunya.
13:30 Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Factoria Cultural Coma Cros, Aula de formació 16
Carrer Sant Antoni 1
17190 – SALT
Es recomana aparcar abans d’arribar a la factoria Coma Cros.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del correu de
la seva coordinadora Teresa Adserias (A/e: tadserias@gmail.com)
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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