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Presentació

Programa

Durant els 10 anys de vida de l’associació, els congressos de
l’APEVC s’han caracteritzat per constituir un punt de trobada
on els professionals que treballen quotidianament amb els
espais verds troben unes òptimes condicions per a l’intercanvi
d’experiències i coneixements. Aquest esperit constitueix un
element caracteritzador de la nostra associació del qual tots
en som partíceps i n’hem d’estar orgullosos.

1a sessió:
La sostenibilitat urbana i la biodiversitat

Estem convençuts que Peralada ofereix un marc incomparable
per a l’assoliment d’aquests objectius i que les activitats
programades (ponències, taules rodones, dinars de treball,
sopar de celebració del 10è aniversari i visita al jardí de Púbol)
hi contribuiran notablement. Celebrar el congrés a l’Alt Empordà
ens permet, a més a més, aprofitar la celebració del centenari
del naixement de Salvador Dalí per visitar un jardí redissenyat
pel cèlebre artista.
La sostenibilitat ha estat present en tots els congressos, cursos
i jornades que ha organitzat l’APEVC en aquests 10 anys. Ens
ha semblat, però, que dedicar-li específicament un congrés ens
permet abastar aspectes molt interessants que difícilment
podrem tractar en aquestes activitats. L’encert de la temàtica
s’ha posat de manifest quan, en cercar títols i ponents possibles,
no els hem pogut incloure tots per manca de temps. Esperem
poder comptar amb els professionals que hi treballen perquè
a les taules rodones i a la resta del congrés ens puguin transmetre la seva experiència.

dijous, 11 de novembre de 2004, matí
8.30 Acreditació i lliurament de documentació
9.15 Inauguració i presentació:
Hble. Sr. Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya
Sr. Emili Gispert, president del 10è congrés
Sra. Carme Hilario, presidenta de l’APEVC
Presideix la sessió:
Sr. Xavier Argimon
(Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana)
9.30 Barcelona: anàlisi de la biodiversitat urbana
Sr. Martí Boada (Centre d’Estudis Ambientals, Universitat
Autònoma de Barcelona)
10.30 L’Agenda 21 en els espais verds
Sra. Helena Fusté (Biòloga, experta en qüestions ambientals)
11.15 Pausa–cafè
11.45 Millora en els criteris de selecció d’espècies per
a jardineria mediterrània
Sr. Josep M. Montserrat i Sra. Mònica Casanovas
(Institut Botànic de Barcelona)
12.15 Els riscos de la introducció d’espècies ornamentals
invasores
Sra. Núria Membrives (Jardí Botànic de Barcelona)
12.45 Taula rodona de la 1a sessió
Modera: Sr. Antoni Falcón (Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya)
14.00 Dinar de treball

10è Aniversari de l’APEVC
dijous, 11 de novembre de 2004, tarda
16.30 Ara fa 10 anys, a Núria... va néixer l’APEVC: els processos
conformadors i evolutius dels espais verds a Casa Nostra.

Taula Rodona amb la participació dels socis fundadors i la primera
junta de l’APEVC.

3a sessió:
El disseny per al manteniment
o per a la diversitat?

17.30 Assemblea Ordinària de l'APEVC

divendres, 12 de novembre de 2004, tarda

21.30 Sopar de celebració del 10è Aniversari de l’APEVC
(Hotel Travé de Figueres)

2a sessió:
Producció i ús sostenible de la planta
mediterrània
divendres, 12 de novembre de 2004, matí
Presideix la sessió:
Sr. Àlex March (Ajuntament de Mollet del Vallès)

Presideix la sessió:
Sra. Teresa Muñoz (paisatgista)
16.30 Combinació d’espècies en jardineria: del caos a l’atonia
Sr. Albert Bestard (enginyer tècnic agrícola i paisatgista)
17.00 Reflexions sobre el disseny de l’espai verd
Sr. Joan Piñol (enginyer agrònom)
17.30 Restaurar la memòria del paisatge: l’entorn del Mesón
Gitano d’Almeria
Sra. Imma Jansana (arquitecta)

9.30 Eficiència en l’ús de l’aigua i dels nutrients en la producció
de planta mediterrània
Sr. Oriol Marfà (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)

18.00 El parc urbà com a paisatge per a l’ús públic: el Torrent
d’en Farré a Esplugues
Sra. Isabel Bennasar (arquitecta)

10.00 Noves incorporacions de plantes i exemples d’usos per
a jardineria mediterrània
Sr. Miquel Barceló i Sr. Joan Parera (Vivers Bioriza)

18.30 Taula rodona de la 3a sessió
Modera: Sra. Carme Lacambra (Ajuntament de Vilafranca
del Penedès)

10.30 Optimització de l’eficiència en l’ús de l’aigua dels jardins
mitjançant el control del continu hídric sòl-plantaatmosfera
Sr. Robert Savé, Sra. Carme Biel i Sr. Jaume Casadesús
(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)

19.30 Cloenda

Visita guiada
dissabte, 13 de novembre de 2004

11.00 Pausa–cafè

11.30 Visita al jardí dalinià de Púbol

11.30 Jardineria mediterrània, a la recerca d’un equilibri
Sr. Jordi Fàbregas (mestre jardiner)

Lloc de realització

12.15 La personalitat del jardí: l’arbust
Sr. Alberto Juan y Seva (Ajuntament de Rivas Vaciamadrid)
13.00 Taula rodona de la 2a sessió
Modera: Sr. Pere Cabot (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries)
14.00 Dinar de treball

Castell de Peralada
Carrer Sant Joan, s/n.
17491 PERALADA
www.casino-peralada.com

Reflexions sobre el disseny de l’espai verd
Divendres, 12 de novembre. 17.00 h

Sr. Joan Piñol
Enginyer agrònom

“Espècies” d’espais verds:
Especificitats dels criteris del disseny dels espais
verds més enllà dels formals, segons la seva l’escala
(territorial, urbana o domèstica).

Classificació dels espais verds
segons la seva escala
■

■

■

■
■

Escala territorial (Parcs Naturals, Espais d’Interès
Natural, Corredors verds o vies verdes,…).
Escala interurbana (Parcs interurbans, parcs fluvials,…).
Escala urbana (el parc urbà, el carrer, la rambla,
la plaça, la rotonda,…).
Escala domèstica (el jardí privat).
Espais verds singulars (parcs temàtics, jardins
botànics, camps de golf,...).

Criteris de disseny dels espais verds
Criteris Formals
Criteris no-formals
■ Especificitats derivades de l’ús.
■ Criteris tècnics. Els requeriments de disseny derivats
dels condicionants tècnics. La importància de la
bona definició tècnica (reg, substracte, drenatge).
■ Criteris econòmics i de termini.

Els agents intervinents en el disseny
dels espais verds
■
■
■
■

Promotor / client
Projectista i assessors (equip multidisciplinar)
Usuaris (Participació ciutadana)
Gestors de manteniment

Alguns casos singulars
■
■

El cas del Parc Diagonal Mar.
El cas de Port Aventura

Joan Piñol és enginyer tècnic agrícola i enginyer agrònom.
Ha participat en la jardineria de la Vila Olímpica de Barcelona en els aspectes de plantacions, drenatges i reg. Ha
estat Cap de les plantacions de les àrees de Catalunya, Polinèsia i Isla de Porta Aventura. Ha participat en la direcció
d’obra de la primera fase del Parc Central de Nou Barris i del Parc de Diagonal Mar. Ha col·laborat en els projectes i
direcció de la implantació de la vegetació i definició dels criteris de consum i qualitat de l’aigua en camps de golf
de Madrid i la Roca del Vallès.
Ha participat amb Infraestructures del Llevant de Barcelona integrat amb l’equip d’Europrincipia amb la direcció
d’obra del Parc del Nordest i Parc del Sudoest així com amb altres actuacions de l’Àrea Fòrum.

