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Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb la 

col·laboració de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). 
 

 
BARCELONA 
Lloc:  COEAC 

Passeig de Gràcia, 55, 6-6  
08007 Barcelona 

Data:  6, 7, 8, 9, 13 i 15 de juny de 2016 
Hora:  Tarda de 16h a 20h 

 
 

Presentació.  
En aquests moments, ja estan plenament en aplicació les normatives contemplades en els RD 1702/2011 i 
1311/2012, que transposaven a la legislació espanyola la Directiva 2009/128/CEE en la que s’establia el marc 
comunitari per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. L’aplicació d’aquestes normatives en els usos 
“no agraris”, entre els que es troben els tractaments fitosanitaris dels espais verds, presenta problemàtiques 
particulars i s’han presentat diverses casuístiques d’interpretació. En aquest curs es tractarà sobre aquestes 
disposicions legals, i es donarà informació tècnica sobre la forma en que s’està duent a terme la Gestió 
Integrada de Plagues en els espais verds i de la utilització de les tècniques de lluita alternatives a la lluita 
química en aquests espais. 
 

 
Objectiu del curs 
El programa del curs és eminentment aplicat, amb un clar enfocament pràctic i professional, i en ell es 
tractarà de les disposicions legals que afecten els tractaments fitosanitaris dels espais verds, productes 
fitosanitaris a utilitzar, maquinaria d’aplicació i identificació i control de les principals plagues, malalties i 
males herbes que afecten aquest espais. Es donarà també informació sobre l’aplicació pràctica de la Gestió 
Integrada de Plagues en espais verds, dels sistemes de lluita alternatius a la lluita química i de les mesures de 
precaució i seguretat en el tractament fitosanitari de les àrees verdes, tant per a evitar danys als aplicadors 
dels productes com a terceres persones que puguin ser afectades pels tractaments. El programa ofereix la 
base tècnica per a la formació especialitzada en Gestió Integrada de Plagues en espais verds. 
 
 

Destinataris 
El curs està orientat a aquells tècnics que estan exercint o vulguin exercir en l’activitat d’assessor en gestió 
integrada de plagues i vulguin complementar, especialitzar o actualitzar els seus coneixements en aquesta 
matèria. 
 
El curs pot també ser d’interès per a tots aquells professional relacionats amb el control de les plagues que 
afecten els espais verds, com son els responsables i personal de les empreses de tractament, venedors de 
productes fitosanitaris i professionals del mon de la jardineria. 
 
 
Durada 

24 hores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curs pràctic per assessors en  
gestió integrada de plagues  

en espais verds. 
 

 
(Barcelona: 6, 7, 8, 9, 13 i 15 de juny de 2016) 
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PROGRAMA DEL CURS 
 
6 de juny (dilluns) 
•Presentació del curs. 
•Disposicions legals que afecten els tractaments fitosanitaris en espais verds. 
•Productes fitosanitaris i altres mitjans a utilitzar en els espais verds. 
•Presentació del “Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds” i web de la ICEA d’informació sobre 
els productes a utilitzar en els espais verds. 
 
7 de juny (dimarts) 
•Plagues de quarantena que afecten o poden afectar els espais verds. 

•Gestió integrada del control de males herbes en espais verds. 
•Avaluació risc mediambiental de la utilització de productes fitosanitaris 
 
8 de juny (dimecres) 
•Equips d’aplicació de productes fitosanitaris en espais verds. Informació tècnica pràctica, inscripció al registre 
i revisions obligatòries. 
•Mesures de precaució i seguretat en el tractament d’àrees verdes. Equips de protecció personal. 
•Mesures per no afectar terceres persones en els tractaments. 
 
9 de juny (dijous) 
•Endoteràpia. 
•Identificació de les plagues d’artròpodes més freqüents als espais verds. 

 
13 de juny (dilluns) 
•Identificació dels arbres més utilitzats als espais verds i paràsits específics que els afecten de forma 
freqüent. 
•Identificació de les malalties més freqüents als espais verds. 
 
15 de juny (dimecres) 
•Lluita biològica als espais verds. 
•Experiències en l’aplicació de la lluita biològica en espais verds. 
 
 

Professorat 
Jordi Giné, Cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP. 
Marina Julià, Responsable de productes fitosanitaris del DARP. 
Trini Plaza, Cap de la Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica del DARP. 
Andreu Taberner, Responsable de la Unitat de Control de Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal del 
DARP. 
Joaquim Camps, Coordinador de la Secció de Jardineria i Paisatgisme de la ICEA (Institució Catalana 
d’Estudis Agraris). 
Josep Maria Riba, Assessor en temes de patologies en plantes ornamentals. 
Susanna Reigada, Responsable i tècnic en Patologia Vegetal (Fitolab Diagnòstics). 
Josep Maria Vives, Cap de servei de Sanitat Vegetal del DARP fins al febrer de 2007. 
Xavier Pons, Catedràtic d’Entomologia del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL. 

Carme Lacambra, Assessora en GIP. 
Josep Manel Fernández, Responsable d'Arbrat de l’Ajuntament de Terrassa . 
Salvador Garcia, Biòleg, fitopatòleg. Assessor en GIP, expert en espais verds. Membre de l'APEVC, l'AESaVe 
i de l'AEA. 
Ferran Camp, Tècnic del centre de Mecanització Agrària del DARP. 
Carme Argemí, Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals (Tècnic en PRL) de l’Institut de Seguretat i 
Salut Laboral. 
Soledad Garcia, Responsable de Programes de Seguretat Química de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. 
 
Coordinadors 
Josep Maria Vives 

Maria Jesus Ortiz 
 
 
Nombre de places  
El curs es portarà a terme amb un mínim de 25 alumnes. 
 
Preu:  
Col·legiats (*): 180 euros 
No col·legiats: 220 euros 
 
(*) Els col·legiats en els col·legis d’enginyers tècnics agrícoles, de forest i tècnics forestals, així com els 

associats de la ICEA, AGROPRÉS, Gremi de Jardineria de Catalunya i Associació de Professionals dels Espais 
Verds de Catalunya (APEVC) també es podran acollir al preu de col·legiat, acreditant la seva condició de 
col·legiat/associat en el seu respectiu col·legi/associació. 
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Inscripcions: 
La inscripció al curs s’ha de tramitar mitjançant el formulari d’inscripció que trobaràs a www.agronoms.cat  
abans del dia 30 de maig de 2016. Places limitades.  
  
L'organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no hi ha un nombre mínim d'inscrits.  
 
Instruccions de pagament  
Els col·legiats del COEAC que us identifiqueu amb usuari i contrasenya podeu sol·licitar que el pagament es 
faci mitjançant domiciliació bancària.  Sinó, podeu fer un ingrés al c/c 2100 3054 60 2500045971 de "La 
Caixa".  

 
A l'ingrés s'ha de fer constar “el cognom+Curs Espais Verds”. Un cop comprovat que el pagament s'ha fet 
efectiu es confirmarà la inscripció a través d'un missatge de correu electrònic. 
 
Observacions  
L’assistència a un mínim del 70% d’hores del curs donarà dret a l’expedició d’un diploma d’assistència. 

 

http://www.agronoms.cat/

