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CURS A DISTÀNCIA: ARRELS I PLANTACIÓ D’ARBRAT  

La situació excepcional que estem vivint ha modificat el programa de cursos que teníem 
previstos per aquest any i ens ha fet veure les noves possibilitats que ens oferien els 
cursos a distància. Per aquest motiu des del Centre de Formació del Laberint us volem 
oferir un primer curs a distància. 

 
Què en sabem de les arrels? Com es 
desenvolupen? Quina és l'arquitectura 
radical? Com es comporten amb els 
paviments? i amb els serveis?  

Per què els arbres de moltes 
plantacions no es desenvolupen? 

Criteris tècnics per tenir èxit en les 
plantacions d’arbrat. Plantacions en 
zones pavimentades. 

Adreçat a: professionals 

Dates: del 22 al 26 de juny (24 de juny no hi haurà classe) 

Durada: 10 hores. 4 sessions de 2,5 hores cadascuna. 

Dies: dilluns, dimarts, dijous i divendres  Horaris: de 16:30 h a 19:00 h. 

Nombre de places: 50    Preu: 65,00 € 

Ponents: Josep Selga, biòleg i consultor en arboricultura. Va treballar a Parcs i Jardins 
de l'ajuntament de Barcelona durant 11 anys i els darrers com a cap de departament 
d'arbrat. Va impulsar la creació de la Asociación Española de Arboricultura (AEA) i en va 
ser el seu primer president. És professor en diferents universitats i entitats relacionades 
amb el paisatge i jardineria, entre altres. 

Modalitat: a distància, mitjançant plataforma ZOOM 
 
Organització de la formació: en cada sessió hi hauran dues hores d'exposició per part 
del ponent i mitja hora de col·loqui sobre les preguntes que els assistents vagin 
plantejant.   
 
Idioma: castellà 
 
Inscripcions a:  https://ajuntament.barcelona.cat/formaciolaberint/  
 
Descomptes i bonificacions: per aturats, socis de l’AEA, fundació Tripatita, etc. 
Consultar a administració mitjançant el correu formacio.laberint@bcn.cat 
 
Certificacions: en procés de certificació d’aquest curs per part de l’Asociación 
Española de Arboricultura (AEA) 



 

Centre de Formació del Laberint. Germans Desvalls s/n Parc del Laberint d’Horta (Barcelona) 
Telèfon: 93 256 56 01 Correu electrònic: formacio.laberint@bcn.cat 

 

Centre de Formació del Laberint  
Ecologia Urbana 

Parcs i Jardins, Institut Municipal 
 

 
PROGRAMA 
 
Primer dia: ARRELS 

 Què sabem de les arrels? 
 Diferències amb la part aèria.  
 Tipus i funcions de les arrels. 
 Arquitectura radical. 
 Sistemes radicals. 
 Desenvolupament de les arrels. 
 Resposta als talls d'arrels. 

 
Segon dia: ARRELS I ENTORN URBÀ 

 El sòl urbà. 
 Factors limitants. 
 Problemes freqüents. 
 Arrels i paviments. 
 L'estratègia de l'esquerda. 
 Arrels i serveis. 
 Raons de les afectacions. 
 Estudi de casos. 

 
Tercer dia: PLANTACIÓ A JARDÍ 

 Prioritats del procés de plantació. 
 El forat de plantació. 
 El sòl de plantació. 
 El drenatge. 
 Tutors i ancoratges. 
 El primer reg. 
 La implantació. 

 
Quart dia: PLANTACIÓ A ZONA PAVIMENTADA 

 L'escocell.  
 Problemàtica dels arbres urbans. 
 Volum de sòl necessari. 
 La terra d'Amsterdam. 
 "Melange Terres et Pierres" (MTP) 
 El sòl estructural. 
 Paviment suspesos i cel·les estructurals. 
 Propostes pràctiques. 

 


