
19È CONGRÉS DE L’APEVC

ESPAIS
VERDS 2.0

Amposta · 10, 11 i 12 de novembre 2016

L’adaptació dels espais verds 
als canvis climàtics,  
tècnics i socials



matí
09:30 Acreditació i lliurament de documentació

10:00 Inauguració i presentació

10:30 Introducció de noves espècies en jardineria sostenible 
 Enric Sancho, director tècnic Cultidelta

10:50 Canvis en la gestió de la vegetació per reduïr el risc   
 d’incendis en zones de transició 
 Eusebi Casanova, enginyer de Forests 
 Departament de territori i sostenibilitat

11:15 Pausa cafè

11:45 La gestió dels escocells més enllà dels herbicides 
 Pep Torné, tècnic Ajuntament de Manresa i Carles Garcia,  
 tècnic Ajuntament de Malgrat de Mar

12:15 El canvi climàtic i els espais verds  
 Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i Catalunya Radio,  
 llicenciada en Ciències Fisiques per la UB

13:00 Taula rodona

13:30 Visita concurs jardins al Parc dels Xiribecs

14:15 Dinar de treball al restaurant Els Ullals

tarda
16:30 Certificació de la seguretat de l’arbrat  
 per parcs d’aventura  
 Lidia Sans, enginyera de Forests 

16:50 Què vol dir jugar? Com el disseny ho pot fer possible  
 o impossible 
 Maisie Rowe, paisatgista i escriptora

17:30 El canvi climàtic i els espais verds  
 Gemma Puig, meteoròloga de TV3 i Catalunya Radio, 
  llicenciada en Ciències Fisiques per la UB

18:15 Canvis en la gestió de la vegetació per reduïr  
 el risc d’incendis en zones de transició 
 Eusebi Casanova, enginyer de Forests. Departament de  
 territori i sostenibilitat

18:45 Taula Rodona

22:00 Sopar de gala al restaurant El Pla dels Catalans

Divendres 11 de novembre 2016
matí
10:00 El belonòquil del plàtan, una espècie de xinxa  
 nord-americana que pot esdevenir plaga social  
 Marta Goula, Dra. Ciències biològiques, professora titular  
 de la UB i Víctor Osorio, graduat en Biologia

10:30 Els sistemes de drenatge sostenible  
 com a estratègia urbana 
 Roberto Soto, arquitecte. 
  Ajuntament de Barcelona (Bagursa)

11:00 Pausa cafè

11:30 Criteris ambientals en el disseny d’espais verds  
 Dina Alsawi Abboud, cap de secció del Servei de Promoció i  
 Conservació de l’Espai Públic de l’AMB i Jona Garcia,  
 arquitecte responsable del Servei de Promoció 
  i Conservació de l’Espai Públic de l’AMB

12:00 La utilització d’herbàcies de flor en jardineria extensiva 
 Puy Alonso, biòleg i paisatgista. Irati Proyectos S.L

12:30 Premi europeu de l’espai públic urbà  
 David Bravo - CCCB

13:00 Taula rodona

13:30 Cloenda

13:45 Dinar de treball al restaurant Els Ullals

tarda
17:00 Assemblea ordinària de l’APEVC

Dissabte 12 de novembre 2016
matí
10:00 Visita guiada

Dijous 10 de novembre 2016

apevc.cat



Presentació

La nova realitat social, tècnica i especialment climàtica que 
estem vivint condiciona la presa de decisions, convertint-se 
en un repte continu per a la gestió i adaptació dels espais 
verds i els seus elements a aquests nous paradigmes.

L’intercanvi de coneixement i experiències del congrés  
d’enguany ens ajudarà a repensar com s’han d’adaptar el 
disseny i la gestió dels espais verds a aquests canvis.

LLOC REALITZACIÓ
Auditori d’Amposta
C/Sebastià Juan Arbó 2C, Amposta

ALLOTJAMENT
Per a reserves fer referència al congrés de l’APEVC
Hotel Montsià 2* : 977 70 10 27
Residència Centre de Tecnificació: 
977 70 74 83

PREUS DEL CONGRÉS
Fins el 31 d’octubre
Socis: 125 €   No socis: 165 €
Estudiants < 25 anys, jubilats o aturats: 75 €
 
Més tard del 31 d’octubre
Socis: 150 €   No socis: 190 €
Estudiants < 25 anys, jubilats o aturats: 75 €

ORGANITZA

ENTITATS COL·LABORADORES

EMPRESES PATROCINADORES

INSCRIPCIONS a la web de l’APEVC: www.apevc.cat


