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L’Associació de professionals dels espais verds de Catalunya (APEVC) té com
a objectiu la millora de la qualitat dels espais verds mitjançant la promoció de
l’interès, la divulgació, la recerca i la formació en totes les branques
professionals que hi intervenen.
És una associació oberta a professionals de la jardineria i el paisatgisme,
empreses, administració pública, centres de formació, centres de recerca,
col·legis professionals, altres associacions i estudiants.
Regularment organitza i col·labora en l’organització de cursos, conferències i
xerrades, visites tècniques i reunions amb el comú denominador de fomentar la
millora de la qualitat dels espais verds. Així mateix treballa per la difusió de les
noves tècniques relacionades amb els espais verds per totes les vies que es
troben al seu abast com ara la publicació d’un butlletí informatiu, la difusió dels
llibres de ponències dels congressos i la publicació d’articles i documents a la
pàgina web de l’associació (www.apevc.org).
Anualment l’associació organitza un congrés obert a tothom on s’estudia una
temàtica específica. Els títols d’algunes de les edicions anteriors són La
vegetació com a pretext, Restauració de conques fluvials, Estabilització i
revegetació de talussos, Jardineria municipal, La protecció fitosanitària als
espais verds, La utilització d’aigües reciclades en jardineria i El paisatge ocult
de la ciutat: les arrels dels arbres.
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Imatge del congrés El paisatge ocult de la ciutat: les arrels dels arbres

El congrés d’enguany porta per títol Jardineria mediterrània, sostenibilitat
versus diversitat? i es realitzarà de l’11 al 13 de novembre a la vila de
Peralada coincidint amb l’any Dalí i la commemoració del 10è aniversari de
l’Associació.
El congrés s’estructura en tres sessions diferenciades. La primera sessió es
dedicarà a l’estudi dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat i la
biodiversitat des del punt de vista de l’ecologia urbana. La segona sessió està
orientada a la sostenibilitat en la producció de la planta mediterrània. Finalment
la tercera sessió pretén centrar-se en la relació entre disseny, diversitat i
manteniment.
Cada sessió s’estructura amb diverses xerrades conduïdes per un moderador i
conclouen amb una taula rodona on els ponents debaten els diferents aspectes
que han sorgit durant les ponències i altres que puguin ser exposats pels
mateixos assistents.
Hi haurà ponències que aprofundiran conceptualment sobre els termes de
biodiversitat urbana i sostenibilitat estudiant la relació que es produeix entre
ells.
En la participació de paisatgistes s’exposaran diferents experiències
d’incorporar la sostenibilitat i la diversitat en els projectes de jardineria i
paisatgisme i els resultats obtinguts.
Altres aspectes que es consideraran en les ponències són les dificultats que
s’han produït en la posada en pràctica de diferents experiències
d’enjardinaments amb criteris de sostenibilitat i de diversitat, la competitivitat
entre les espècies introduïdes i les autòctones, la importància dels substrats en
la producció de plantes mediterrànies preparades per a la plantació en medis
urbans i suburbans, les dificultats específiques de manteniment i la necessitat
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de formació addicional dels operaris que han de fer tant les plantacions com el
posterior manteniment.
Els ponents escollits seran professionals que des del seu àmbit de treball
quotidià (viverisme, paisatgisme, recerca, administració pública…) han treballat
aplicant els criteris de sostenibilitat i diversitat tant a nivell nacional com
internacional.
El congrés, a més a més, vol actuar com a generador d’un context que
afavoreixi les relacions professionals i personals entre els congressistes,
estenent d’aquesta manera la seva influència en la millora dels espais verds
més enllà de l’àmbit i durada del mateix.
El congrés integrarà activitats relacionades amb el 10è aniversari de l’APEVC
tant pel que fa a les activitats desenvolupades en aquest període com a la
previsió de l’evolució de l’Associació i en general dels espais verds.
Complementàriament, un cop finalitzat el congrés, s’organitzaran visites a
jardins dalinians de Portlligat i Púbol.
Més informació a www.apevc.org i a congres@apevc.org
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