Cap a la gestió Zero-fito
en espais verds
Jornada tècnica
OLOT, divendres 29 de novembre de 2019

Presentació
La sanitat vegetal en espais verds i
vivers és una de les problemàtiques que
a rel de la globalització va esdevenint
més complexa i regulada.
Les normatives evolucionen i afegeixen
un altre nivell de complexitat a la feina
dels professionals d’aquests sectors que
contínuament han de formar-se i cercar
mètodes de lluita eficaços i respectuosos
amb el medi ambient i la salut de les
persones.
D’una altra banda, tot un sector
professional està treballant en aplicar
alternatives més radicals en relació a la
no-utilització de productes fitosanitaris
també coneguda com a Zero-fito.
Aquestes aplicacions, són sempre
aplicables? Quins són els èxits? Quines
són les problemàtiques? Aquests reptes
es respondran a la jornada.

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia (DARP).

9.15 h Experiències en la gestió Zero-fito als espais verds de Perpinyà
Sr. Guilhem Hugounenc, responsable de Parcs i Jardins a Perpinyà.

10.00 h Objectiu Zero-fito: la transició en el control de plagues a la ciutat
Sra. Maite Mena, tècnica d’arbrat de l’Ajuntament de Terrassa.

10.30 h Barcelona cap a Zero-fito
Sra. Mari Pau Navarro i Joan Guitart, Departament d'arbrat i control de plagues de
l’Ajuntament de Barcelona.

11.00 h Pausa
11.30 h Experiència cap Zero-fito en jardineria privada. La regeneració del sòl
com element saludable
Sr. Josep Sauleda, jardiner.

12.00 h Jardins sense herbicides
Sr. Carles Garcia, responsable d’espais verds de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

12.20 h Cap a quins tipus de jardí?
Sra. Mercè Trias Tolosa, Estudi de Jardineria.

12.40 h Preguntes i debat

Lloc de realització
Institut La Garrotxa, Sala d’actes
Ctra Riudaura, 110
17832 OLOT

13.15 h Pausa
14.45 h Experiència cap al Zero-fito en arbrat. Mollet del Vallès
Sr. Àlex March, cap de la unitat de parcs i jardins de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.

15.15 h Tendència Zero-fito. És possible en viverisme?

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Grup Zero-fito del Comitè de Sanitat
Vegetal en espais verds i viverisme

Sr. Jordi Cuyàs, tècnic producció Bell-lloc Forestal.
Sr. Josep Maria Pagès, tècnic Associació de Viveristes de Girona.

15.35 h La millora del control biològic per conservació. Utilització de marges i
plantes reservori en cultius d’horta
Sra. Judit Arnó, Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).

15.55 h Refugis per a pol·linitzadors i altres insectes auxiliars
Sr. Jordi Bosch, investigador CREAF.

16.15 h Preguntes i debat
17.00 h Fi de la jornada

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s indicant si es queda a dinar (7€/persona)
abans del dia 22 de novembre. (Tel.:972261144 – A/e tadserias@gmail.com)
També us podeu inscriure a través de RuralCat (sense dinar):
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

190680 / 4,00

