
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada tècnica 
OLOT, dimecres, 19 de novembre de 2014  

Novetats de sanitat vegetal en 

jardineria; la Normativa d’ús 

sostenible de fitosanitaris. 

Plagues i malalties emergents 

 

Organització 
 

 

 
 

 

Presentació 
 

 

La lluita contra els enemics de les 
plantes en el sector de la jardineria és 
un tema delicat tant per la freqüent 
aparició de plagues i nous agents 
patògens com per la necessitat de 
trobar productes específicament 
autoritzats. D’altra banda, l’aplicació 
de productes fitosanitaris en espais 
públics presenta dificultats especials 
relacionades tant amb pel fet 
d’incorporar un sistema integrat de 
lluita contra els paràsits com per quan 
i com  realitzar les aplicacions 
necessàries. 
 
La nova Normativa per a l’ús 
sostenible dels productes fitosanitaris 
en espais verds està comportant 
canvis importants tant des del punt de 
vista del concepte de lluita com des de 
les aplicacions, personal i equips 
d’aplicació. 
 
Tot això lligat al desig d’una aplicació 
coherent i correcta comporta que el 
sector dels espais verds es mobilitzi 
per posar en comú experiències, 
coneixements i problemàtiques. 

 

@ruralcat 
 

 

 

Programa 
 

 

09.00 h Benvinguda 
Sr. Albert Bramon, director de l’Institut La Garrotxa. 

 

 

09.10 h Presentació  
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal DAAM. 
Sra. Teresa Adserias, professora de l’Institut La Garrotxa. 

 

 

09.15 h Aplicació de la nova normativa per a l’ús s ostenible dels productes 
fitosanitaris: objectius, contractes, registres i a ltres documents. 
Assessorament en Gestió Integrada de Plantes. Quina  funció té? 
Qui pot fer d’assessor? Requeriments 
Sr Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal, DAAM. 

 

 

10.15 h Aplicació de productes fitosanitaris en esp ais verds: registre de 
productes. Qui pot aplicar? 
Sra. Marina Júlia, responsable de Productes Fitosanitaris del Servei de 
Sanitat Vegetal, DAAM. 

 

 

11.00 h Registre i inspecció dels equips d’aplicació de fit osanitaris d’ús no 
agrari 
Sr. Felip Gràcia, cap del Centre de Mecanització Agrària, DAAM. 

 
 

11.30 h Pausa  
 

 

12.00 h Plagues emergents relacionades amb els espai s verds 
Anoplophora chinensis, el coleòpter polífag d’arbrat  

  Sr. Lluís Aguilar, Servei de Sanitat Vegetal, DAAM. 
Xylella fastidiosa, el bacteri fitopatogen de vinya, oliveres i cítri cs 
Sra. Trini Plaza, cap de secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica del 
Servei de Sanitat Vegetal, DAAM. 

 Erwinia amylovora, relació amb els espais verds 
Sr. Lluís Batllori, responsable d'Ordenació de l'Activitat Agrícola i Gestió 
Mediambiental dels SSTT de Girona, DAAM. 
La problemàtica emergent en boix al nord-est català  
Sr. Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 

 

 

13.45 h Taula rodona: desafiaments i problemàtiques  que la normativa d’ús 
sostenible dels fitosanitaris planteja al sector de ls espais verds 
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat vegetal DAAM. 
Sra. Marina Júlia, responsable de Productes Fitosanitaris del Servei de 
Sanitat Vegetal, DAAM. 
Sr. Felip Gràcia, cap del Centre Mecanització Agrària, DAAM. 
Sr. Santiago Caballero, Gremi de Jardineria de Catalunya, APEVC, 
representant. 

 

 

14.45 h Dinar 
 

 

Lloc de realització 
 

 

Centre Integral de Formació 
Professional de La Garrotxa 
Ctra. Ridaura, 110 
17800 OLOT 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: 
Centre Integral de l’Institut Garrotxa (Tel.: 972 261 144 – A/e: 
infogarrotxa@fpcat.cat). Coordinació: Jordi Giné i Teresa Adserias 
(tadserias@gmail.com). 
*Nota:  es pot dinar a l’Institut, indicant-ho abans del dia 12 de novembre . 
Preu dinar: 6€.  
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