ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA.
BARCELONA, 6 DE MAIG DE 2022.

Informe de presidència
Publicacions
No s’han realitzat publicacions pròpies de l’APEVC.

Cursos i activitats
2022 realitzats
o
o
o

Curs Jocs Infantils. Igualada – presencial (març)
Jornada Patt – Noves plagues per a la GIP en espais verds. Vic
22è Congrés. Mollerussa

Resum de participants per activitats

2022
INSCRITS

Curs Jocs
22è
Infantils
Jornada
Congrés.
Igualada
PATT. Vic
Mollerussa
(presencial)
7

170

78

TOTALS
255

2022 previsió
o
o
o
o

Curs ‘Qgis bàsic’ presencial. Juny 2022 a Igualada
Curs ‘Qgis avançat’ presencial. Setembre 2022 a Igualada
Curs ‘Gestió d’equips per a càrrecs tècnics’. Octubre
Visita tècnica parc fluvial can Cabanyes. Granollers. Juny

Activitats Grups de treball-APEVC
Grup GIP
o
o
o

Butlletí mensual amb informació GIP
Associats a ‘Plant & Cité’: buidatge de la informació i elaboració de les
notícies per als socis
Organització de la Jornada Patt a Vic.

Grup Visites tècniques
o

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

Grup de biodiversitat
o

Organització del curs de fauna (finalitzat el desembre de 2021)

o

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

Altres

Convenis/Acords

o
o

Servei de consulta online gratuïta de les NTJ
Renovació convenis actuals

Ajut a la investigació

o
o

Canvi de format de l’ajut: proposta de temes per part dels grups de
treball de l’APEVC a diferents centres de formació.
Ajornament de l’ajut pel 2023

Fundació Jardineria i Paisatge
Tancament 2021:

El tancament de l’any 2021 per part de la Fundació és bona i això es deu segurament
a:
o
o
o

Augment controlat de les NTJ publicades.
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 (posts publicats) i de les xarxes socials.
Consulta online gratuïta de les NTJ pels socis d’entitats

NTJ publicades (2022):

o
o

NTJ 14N Treballs d’inventari dels espais verds i dels seus elements
NTJ 15 Gestió de restes vegetals

Consulta online gratuïta de les NTJ’s per a tots els associats a l’APEVC

o

Pel 2022 reducció del cost del servei de la consulta online gratuïta a
2.400 €.
2020
APEVC

22 altes

Finals
2021
66 altes

