
Presentació

Ara, més que mai, cal repensar el 
nostre sistema de vida i, per tant, 
també l’entorn més immediat. Què 
podem fer perquè el verd urbà sigui 
més sostenible i s’adapti al canvi 
climàtic? Com estalviar-hi aigua? 
Quines espècies i comunitats seria 
preferible potenciar-hi? Quin paper 
hi poden jugar els vivers? Ben segur, 
calen estratègies de comunicació 
específiques adreçades a la 
població. 

En aquesta jornada repassarem 
aquests punts tot compartint 
experiències diverses i inspiradores.  

Lloc de realització

Centre Aqua
Polígon Industrial Mas Garriga, s/n 
17403 Sant Hilari Sacalm 
(Les Guilleries, la Selva) 
Ubicació

Inscripcions

A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació, us podeu 
adreçar a la Càtedra de l’Aigua, 
Natura i Benestar:
A/e: catedraaqua@santhilari.cat

Jornada tècnica
Sant Hilari Sacalm, dijous 23 de febrer de 2023

VII Jornada Guilleries: Aigua i Territori 

Estratègies d’adaptació 
de la jardineria urbana 
al canvi climàtic

Programa

9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

10.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Ramon Veciana. Alcalde de Sant Hilari Sacalm.

10.15 h La gestió dels espais verds de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
adaptada al canvi climàtic 
Sra. Dina Alsawi Abboud. Cap del Servei de Parcs, Servei de Promoció 
i Conservació de l’Espai Públic, Àrea Metropolitana de Barcelona.

10.45 h Els reptes del reg urbà envers al canvi climàtic 
Sr. Joan Gual Martí. Cap de Parcs i jardins, Ajuntament de Sabadell.

11.15 h Pausa - cafè

11.30 h Cap a una jardineria amb necessitats noves, econòmiques 
i ambientals: l’aplicació del Pla Director del Verd urbà de Vic 
Sr. Jordi Boadas Mir. Cap de servei de l’Àrea de Medi Ambient, 
Ajuntament de Vic.

12.00 h Un viver de producció d’espècies autòctones per al verd urbà? 
Una estratègia d’adaptació al canvi climàtic
Sr. Miquel Segarra Trepat. Cap de l’Àrea de Planters, Forestal Catalana, SA.

12.30 h Projecte GiroNat: renaturalització dels espais verds de Girona 
i participació de la ciutadania 
Sra. Sandra Carrera Bonet. Directora, Xarxa de Conservació de la 
Natura.

13.00 h Debat amb la participació dels ponents

13.45 h Cloenda de la jornada

Organització Col·laboració
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