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Alumnes de l'INS Castellar, participant a l'edició del Catskills 2016 que es va fer a
Mollerussa.

Castellar acollirà el 21 de febrer el Fòrum Professional de
Jardineria

Dimarts 30 de gener de 2018

L’esdeveniment es farà a l’Espai Tolrà i inclourà la celebració del Campionat
de Catalunya Catskills de jardinera i paisatgisme

Castellar del Vallès acollirà el dia 21 de febrer el Fòrum Professional de Jardineria,
una proposta que organitza el Gremi de Jardineria de Catalunya, el Departament
d’Agrària de l’INS Castellar i l’Ajuntament, i que comptarà amb l’assistència
d’unes 600 persones.

El Fòrum, que se celebrarà a l’Espai Tolrà, pretén ser un espai de trobada entre els
professionals, els proveïdors i el futur de la jardineria, engegarà a les 9 hores amb
una presentació que anirà a càrrec de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, el
president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Jordi Bosch, i un representant de
l’INS Castellar.

Tot seguit, es podrà assistir a la jornada tècnica anual del Gremi, que inclourà dues
ponències: “Aplicació de la bioenginyeria a jardins i espais verds reduïts”, a càrrec
de Mercedes Valenzuela, i “Plantacions de baix i alt impacte: paisatges urbans
atractius i sostenibles a escala humana”, a càrrec de Nigel Dunnet. També s’ha
programat la taula rodona “Viles Florides, una visió diferent i real de la jardineria”,
moderada per Carme Hilario, membre del jurat de Viles Florides, que comptarà amb
la participació del jardiner Xavi Miró i dels alcaldes d’Almacelles, Llinars del
Vallès i Vila-seca.

A més, el Fòrum inclourà l’assemblea anual del Gremi i una minifira de
patrocinadors i proveïdors. El mateix dia, s’ha organitzat una trobada d’instituts de
secundària que imparteixen cicles formatius de jardineria i paisatgisme.

Onze centres d’Olot, Reus, Mollerussa, Santa Coloma de Farners, Reus, El Prat de
Llobregat, Premià de Mar, Salt, Les Masies de Voltregà i Amposta, a més de l’INS
Castellar, han confirmat la seva assistència. L’alumnat i professorat podran
participar a diversos tallers vinculats al sector (bonsais, empelts, reg, poda en
alçada, treballs florals, etc...). També podran passejar per la fira i assistir a les
conferències i demostracions de maquinària i productes diversos.

Campionat Catskills de jardineria i paisatgisme
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En el marc del Fòrum Professional de Jardineria també se celebrarà la 7a edició del
Campionat de Catalunya de formació professional Catskills de jardineria i
paisatgisme, una competició que tindrà lloc els dies 20 i 21 de febrer i que enguany
organitzen l’INS Castellar, el Gremi de Jardineria de Catalunya, l’Ajuntament de la
vila i el Departament d’Educació de la Generalitat de la Catalunya.

Al Catskills, que se celebra cada dos anys, hi participen alumnes d’ensenyaments
professionals d’arreu del territori català, que competeixen en 29 oficis (skills)
relacionats amb els estudis que estan cursant. L’objectiu és promoure la
transferència d’habilitats i coneixements en l’àmbit de la formació professional i,
alhora, estimular alumnes i professors dins el marc de la formació professional. En
el cas del campionat de jardineria i paisatgisme, els participants, de vuit centres de
Catalunya, competiran en equips de dos participants i hauran de fer una prova
pràctica que consisteix en la construcció d’un jardí petit, modular, que comporta la
preparació i l’ús de diversos materials com pedres naturals o artificials, fusta i/o
plàstic, substrats, gespa i plantes. Aquests materials els hauran de disposar d’acord
amb uns plànols aprovats per l’organització i amb unes especificacions
determinades prèviament.

El lliurament de premis del Catskills tancarà a les 17 hores el Fòrum Professional de
Jardineria.

Les conferències, l’assistència a la fira i la zona on tindrà lloc el Catskills seran
d’accés lliure per a tota la ciutadania.
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