CANDIDATURA A LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA, 2022

PRESENTACIÓ
La present candidatura està formada per un grup de nou professionals, amb àmplia
experiència en el sector i vinculats a l’APEVC des de fa temps. Alhora s’incorporen nous
candidats que completen la Junta.

CANDIDATS
Joan Guitart Comellas (Berga, 1976) - soci 527
PRESIDENT
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2005

-

Vocal de l’APEVC de l’any 2016 fins al 2022

Formació:
-

Enginyer tècnic agrícola

-

Postgrau en Gestió d’Espais Verds

-

Tècnic en Prevenció de Riscos laborals

Experiència professional en el sector
-

Cap d’arbrat de Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2016

-

Tècnic de Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2009

-

Realització de projectes i treballs com a tècnic independent per a diverses administracions
públiques.

Adam Gutiérrez Vicente (Igualada, 1977) - soci 677
VICE-PRESIDENT
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2016

-

Tresorer de l’APEVC de l’any 2017 al 2022

Formació:
-

Enginyer agrònom

-

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch

Experiència professional en el sector

-

Cap de serveis a Arborist S.L (2005- 2012)

-

Cap de Serveis de Naturalia Jardiners des de l’any 2013

David Busquiel Deltell (Barcelona, 1974) - soci 648
TRESORER
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2014

-

Vocal de l’APEVC de l’any 2018 al 2022

Formació:
-

Enginyer tècnic agrícola

-

Enginyer de forest

-

Postgrau de Paisatgisme

Experiència professional en el sector
-

Director Tècnic, Responsable delegació Catalunya a AssesXXI, des de l’any 2013

-

Director tècnic a HPC Iberica (2004-2012)

-

Docent a varis cursos tècnics

Mònica Bedós Balsach (Sabadell, 1967) - soci 678
SECRETARIA
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2018

-

Vocal de l’APEVC de l’any 2019 al 2022

Formació:
-

Enginyer tècnic agrícola

Experiència professional en el sector
-

Gerent d’ Adalia Gestió S.L des de l’any 2010

-

Consultora especialitzada en gestió integrada de plagues en espais verds

-

Consultora a VEK Adviesgroup a Bèlgica i Holanda

-

Consultora a Comet Consultores S.L

Joana Astals Piza (Sant Cugat, 1977) - sòcia 450
VOCAL
Experiència associativa
-

Sòcia de l’APEVC des de l’any 2004

-

Secretaria de l’APEVC de l’any 2016 al 2018 i Presidenta de l’APEVC de l’any 2018 al 2022

Formació:
-

Enginyer tècnic agrícola

-

Postgrau en Gestió d’Espais Verds

-

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch

Experiència professional en el sector
-

Cap de Servei de Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de l’any 2021

-

Tècnica de Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès des de l’any 2002 al 2020

Joan Gual Martí (Castellar del Vallès, 1974) - soci 379
VOCAL
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2003

-

President de l’APEVC del 2013 al 2015; Vicepresident de l’APEVC del 2015 al 2022

Formació:
-

Enginyer agrònom

-

Enginyer tècnic agrícola

Experiència professional en el sector
-

Cap de secció Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Sabadell des de l’any 2017

-

Responsable tècnic de Parcs i Jardins a l’Ajuntament de Sabadell des de l’any 2003

-

Realització de diversos cursos com a professional independent

-

Realització de diversos projectes, cursos i treballs com a professional independent

Elena Mostazo i Romeo (Barcelona, 1977) - sòcia 378
VOCAL
Experiència associativa
-

Sòcia de l’APEVC des de l’any 2003

Formació:
-

Enginyer tècnic agrícola

-

Màster universitari en Paisatgisme MBLandArch

Experiència professional en el sector
-

Tècnic d’arquitectura del paisatge del Servei d'Espais Verds i Biodiversitat Urbana a

l’Ajuntament de Terrassa (2022)
-

Tècnic de Parcs i Jardins a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (2015-2021)

-

Cap de serveis FCC, Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (2010- 2015)

-

Col·laboració en la redacció de projectes de paisatge al despatx d’arquitectura de Batlle i Roig
(2003-2008), i a l’estudi de paisatgisme de Teresa Galí-Izard (2000-2003)

-

Realització de diversos projectes, cursos i treballs com a professional independent

Susana Martínez Serrano (Madrid, 1978) – soci 696
VOCAL
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 2021

Formació:
-

Enginyera tècnica agrícola per la UPM

Experiència professional en el sector
-

Cap d’Obra / Cap de Servei ACSA Verd 2004 – 2009

-

Cap d’Obra / Cap de Servei Ambitec, Servicios Ambientales S.A. 2009 – actualitat

Carles Garcia i Paterna (Sabadell, 1969) - soci 221
VOCAL
Experiència associativa
-

Soci de l’APEVC des de l’any 1999

-

Vocal de l’APEVC de l’any 2018 al 2022

Formació:
-

Tècnic auxiliar en Jardineria per l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí 1990

-

Mestre jardiner per l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí 1998

-

Postgrau en ‘Gestió de Projectes i manteniment d’espais verds’ UPC 2001

Experiència professional en el sector
-

Responsable del Servei d’Espais Verds a l’Ajuntament de Malgrat de Mar des del 1999

-

Jardiner i encarregat de zona en el Jardí Botànic Marimurtra – Blanes (1990-1999)

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA
Us presentem el Pla de Treball pel proper mandat 2022-2024 de l’APEVC. Un pla basat en
quatre grans eixos, amb una tradició de planificació estratègica iniciada en mandats
anteriors, amb l’objectiu de disposar d’un full de ruta que permeti afrontar els principals nous
reptes, i fer-ho des d’una òptica innovadora, transversal, coordinada i adaptada a les noves
necessitats del sector.
 Seguirem preparant nous congressos i jornades amb diferents punts de vista dels
espais verds, de forma periòdica, sempre que la situació ens ho permeti.
 Desenvoluparem nous cursos, jornades tècniques i activitats , per tal de
continuar dinamitzant el sector dels espais verds, i facilitarem la formació
continua dels professionals que formen part de l’APEVC.
 Mantindrem i augmentarem la documentació tècnica d’interès pel sector,
a més de seguir col·laborant amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge per a la redacció
de noves NTJ i actualització de les antigues. Essent consultables pels socis.
 Intentarem obrir l’APEVC a nous col·lectius professionals, així com
buscarem noves fórmules per integrar estudiants, i acompanyar als nous
professionals.

