Inventariat de l’arbrat i els
espais verds
Jornada tècnica en línia
Dijous 1 d’octubre de 2020

Presentació
L’inventari actualitzat de l’arbrat i els
espais verds en programari lliure obert
QGIS és una eina imprescindible per a
una gestió racional, moderna i eficient
del verd urbà. Malgrat tot, actualment
no tots els ajuntaments en disposen.
Aquesta jornada tècnica vol donar a
conèixer aquesta eina, el seu
funcionament, la metodologia i la seva
utilitat
a
través
de
diverses
experiències: algunes impulsades per
la Diputació de Barcelona, la praxis de
l’empresa Naturalia jardiners de
Terrassa, del servei de Parcs i jardins
de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès i del Jardí Botànic Marimurtra .

Programa
18.00 h Verd urbà: suport del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona
Sr. Iñigo Rebollo, gestor del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la
Diputació de Barcelona.
18.30 h Experiències en l’elaboració d’inventariats d’arbrat i espais verds
Sr. Adam Gutiérrez, enginyer agrònom i tècnic de l’empresa Naturalia
jardiners de Terrassa.
19.00 h Experiències en l’elaboració d’inventariat al Jardí Botànic
Marimurtra
Sr. Pere Fraga i Argimbau, mestre jardiner i conservador del Jardí
Botànic Marimurtra de Blanes.
19.30 h Utilitat i avantatges de disposar d’ inventaris i plans de gestió
actualitzats. L’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat
Sra. Joana Astals, enginyera tècnica agrícola i tècnica de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
20.00 h Precs i preguntes
20.15 h Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a
sota. Uns dies abans de la jornada ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Institut de Castellar:
(Tel.: 937 143 819 - A/e: agrariainscastellar@gmail.com)

@ruralcat
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