Els darrers 30 anys el paradigma
del jardí, públic o privat, ha
canviat significativament.
Avui, els usuaris tenen una millor comprensió de la natura i
del seu paper en el nostre benestar. Com a professionals hem
jugat un paper decisiu en la transformació del model de jardí,
on l’exotisme i l’ostentació deixen pas a la responsabilitat
ambiental, la consciència ecosistèmica i l’amor a l’autòcton.
Ara els nostres clients ens demanen jardins més naturals
i més resilients.
Hi estem preparats?

El Fòrum Professional
de Jardineria 2022
Serà un espai de trobada entre els professionals, els proveïdors i el futur de la
jardineria. Amb una previsió d’assistència de 500 persones entre professionals del
sector i els alumnes de tots els centres amb cicles de jardineria la proposta per
aquesta edició any esta formada per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Jornada tècnica anual del Gremi
L’Assemblea Anual del Gremi
Minifira de patrocinadors i proveïdors
Demostracions de patrocinadors i proveïdors
Catskills de Jardineria
Trobades de les escoles
Tallers proveïdors – escoles
Reconeixements professionals

Es seguiran les mesures COVID-19 que, en el moment de realitzar les activitats,
indiquin les autoritats sanitàries.

Dia 08/03
09:30h

Inici Catskills.

19:30h

Tast formatges i vins a càrrec del Sumiller Javier Campo. A continuació
gaudirem d’un sopar preparat pel Roger Vilagines del Restaurant
Mare de la Font amb productes del territori i un tast d’infusions.

Dia 09/03
08:30h

Inici 2º dia Catskills
Acreditació

09:00h

Presentació Jornada.
Jordi Bosch, President Gremi, Elisenda Guillaumes Directora Gral.
d’Agricultura i Judit Gisbert, Alcaldessa de Solsona

09:20h

Miquel Recio. Autor del blog “Arañazos en el cielo”.
Introducción a la Jardinería Naturalista.

10:20h

Amalia Robredo. Paisajista Naturalista. Buscando en la naturaleza especies y modelos de plantación para mis diseños de paisaje.

11:20h

Cafè i patrocinadors (mostra, tallers...)

11:50h

Taula rodona. Del planter al jardí; la col·laboració eficient entre
viveristes i jardiners. Enric Sancho, Albert Sala, Jaume Rexach.
Modera el Sr. Jorge Muñiz responsable de Comunicació del Gremi.

13:00h

Presentació 2ª edició del llibre blanc. Jordi Giné Cap de Servei
de Sanitat vegetal del DACC

13:30h

Intervenció del President del Gremi.

14:00h

Patrocinadors (mostra, tallers.....)
Dinar

15:30h

Reconeixement jardiners.
Assemblea del Gremi.
Patrocinadors (mostra, tallers...)

17:00h

Reconeixements Catskills. A càrrec del Departament d’Educació.

Activitat dia 8/3 tarda-nit
Sobre el tast, sopar i hotels del dia 8/3 demaneu
informació a gremi@gremijardineria.cat
Places limitades. Imprescindible inscripció. Cost: 10€
Ingressar a compte : ES58 0081 5098 60 0001052211
Enviar justificant a forum@gremijardineria.cat

Per a més informació
forum@gremijardineria.cat
Consulta el programa a 
www.gremijardineria.cat
Adreça:
Sala Polivalent.
Carrer Gaudí 2, Solsona

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

