
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA. 

BARCELONA, 1 DE DESEMBRE DE 2021. 
 

Informe de presidència 
 
Publicacions 

No s’han realitzat publicacions pròpies de l’APEVC. 
 
 
Cursos i jornades 

 
2020 

o Curs Jocs Infantils. Barcelona – presencial (febrer-març) 
o Jornada online Normativa Jocs Infantils 
o Curs online Ornitologia – matí 
o Curs online Ornitologia – tarda 
o Jornada online Gestió del verd post-COVID19 

 
2021 

 Cicle conferències: sessions gratuïtes online: 
 

o Arbrat urbà: nous canvis, nous reptes  
o Com comunicar la gestió de l’espai públic urbà  
o Canvis en el paisatge de costa 
o Disseny d’àrees de joc per a tothom 

 
 Curs ‘Fauna urbana’ online : novembre i desembre 2021 (de pagament) 

 
o Els mamífers.  
o Amfibis i rèptils.  
o Ocells.  
o Fauna auxiliar. 
o Com atraure la biodiversitat. La ciutat com a ecosistema 

 
 
Resum de participants per activitats 

 

2020 

Curs Jocs 
Infantils 
Barcelona 
(presencial) 

Curs online 
Ornitologia 
- matins 

Curs online 
Ornitologia 
- matins 

Jornada 
online 
Normativa 
Jocs 
Infantils 

Jornada online 
Gestió del verd 
post-COVID19 

TOTALS 
2020 

INSCRITS 21 23 18 48 56 166 
 

2021 

Arbrat urbà: 
nous 
canvis, 
nous reptes  

Com 
comunicar la 
gestió de 
l’espai públic 
urbà  

Canvis en el 
paisatge de 
costa  

Disseny 
d’àrees de joc 
per a tothom 

Curs de 
fauna 
urbana 
online 

TOTALS 
2021 

INSCRITS 33 70 22 74 33 232 
 
 



 

Properes activitats APEVC:  

 22è Congrés APEVC – Mollerussa (Maig 2022) 
 

                                           
 
 

 Segona edició del curs de fauna urbana (online) 
 Curs/Jornada mantenidor jocs infantils 
 Curs gestió equips 
 Curs QGis 

 

 

Convenis/Acords 

 

 Conveni entre APEVC i la Universitat Politècnica de Madrid a través de FUCOVASA 
(Fundació que té la gestió delegada dels estudis de postgrau i títols propis) en el qual    
l’APEVC fa promoció, difusió i aportació d'estudiants del Programa de Estudios Propios 
de la UPM de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde 
(curs 2021-2022) a canvi de beques de reducció del 25% del cost de matrícula del 
màster o cursos de formació específica del programa. 

 Acord de difusió activitats amb el Col·legi d’Ambientòlegs. 

 Servei de consulta online gratuïta de les NTJ 

 Renovació convenis actuals 

 
 
Activitats Grups de treball-APEVC 
 

 Grup GIP 
 

o Butlletí mensual amb informació GIP 
o Associats a ‘Plant & Cité’: buidatge de la informació i elaboració de les notícies 

per als socis 



 

 
 Grup Visites tècniques 

 
o Organització de visites tècniques 2022: la situació de la pandèmia no ha permès 

realitzar visites.  
 

 Grup Biodiversitat 
 

o Organització del curs de fauna (actualment en realització). 
 
 
Ajut a la investigació 

 

 Canvi de format de l’ajut: proposta de temes per part dels grups de treball de 
l’APEVC a diferents centres de formació. 

 

Web i xarxes socials 

 Participació en les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin i Instagram:  
 

 



 

 Xs: fent comparativa amb el 2020,tot ha pujat excepte Facebook que sembla que tot i 
pujar de seguidors els resultats són pitjors. Això ja va una mica amb la línia general de 
que la població cada cop l'utilitza menys i incrementa l'ús d'Instagram. 

 Web: hi ha hagut un increment d’entrades al web respecte 2020, especialment per 
consultes a formació. 

 
Fundació Jardineria i Paisatge 
 
La previsió de tancament de l’any 2021 per part de la Fundació és bona i això es deu 
principalment a: 
 

 Augment controlat de les NTJ publicades: 
 

NTJ TÍTOL DATA DE 
PUBLICACIÓ 

NTJ01W CRITERIS DE SELECCIÓ DELS ELEMENTS 
VEGETALS EN ELS PROJECTES DE 
JARDINERIA 

2020 

NTJ01W CRITERIS DE SELECCIÓ DELS ELEMENTS 
VEGETALS EN ELS PROJECTES DE 
JARDINERIA 

JULIOL 2021 

NTJ14N TREBALLS D'INVENTARI DELS ESPAIS 
VERDS I DELS SEUS ELEMENTS. 

DESEMBRE 2021 

 

 Augment de les ventes a través del web i de ventes directes: augment de 
campanyes de difusió, presentació de webinar, i augment de l’activitat de la 
pàgina web (s’han publicat 34 posts) i de les xarxes socials. 
 

 Consulta online gratuïta de les NTJ pels socis d’entitats: 
 

o L’any 2020 es va donar d’alta 1 entitat nova (apart de les entitats 
patrones) al servei de consulta online: Associació Espanyola de 
Paisatgistes. 

o El 2021 se n’ha donat d’alta una altra: Colegio de Forestales de Madrid. 
o Actualment hi ha prevista reunió amb dues entitats més interessades en 

el servei de consulta online pels associats: una de gallega i una 
d’andalusa. 

o En el cas de l’APEVC es va establir un acord d’obtenció de la consulta 
online gratuïta pels socis per 3000 € fins a 31 de desembre de 2021.  
 

 

 

 

 2020 2021 
APEVC 22 altes 62 altes 


