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EL CENTRE DE FORMACIÓ DEL LABERINT,
AL SERVEI DEL VERD I LA BIODIVERSITAT

El paper de les ciutats és indispensable en la lluita contra el canvi climàtic;
en aquest sentit, Barcelona centra
la seva política ambiental a impulsar
l’autosuficiència energètica i la resiliència, amb un objectiu el 2050 de
0 % emissions i 0 % residus. Per això,
l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat
el full de ruta de la ciutat mitjançant una
sèrie de plans estratègics com el Pla
estratègic per a la prevenció de residus, el d’autosuficiència energètica, el
de millora de la qualitat de l’aire, el de
mobilitat sostenible i el Pla del verd i la
biodiversitat, entre d’altres, que avancen de manera transversal amb altres
plans municipals o metropolitans que hi
estan relacionats.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana s’impliquen
conjuntament i de ple en polítiques per
fer lloc a la natura dins la ciutat, de foment de la connectivitat del sistema

verd i de conservació de la diversitat
biològica, adreçades al benefici social.
El Pla del verd i la biodiversitat és
l’instrument estratègic per assolir una
infraestructura ecològica, un recurs que
ofereixi un màxim de serveis a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. En el marc d’aquest pla es duen
a terme tot un seguit d’accions dirigides
a afavorir el coneixement dels beneficis ambientals del verd i la biodiversitat, l’estima per la natura a la ciutat, la corresponsabilitat i la implicació
ciutadana a favor del medi ambient i la
qualitat de vida.
El Centre de Formació del Laberint
ha elaborat un nou programa formatiu
amb un doble objectiu: d’una banda,
ampliar el seu públic oferint activitats a
tota la ciutadania –família, aficionats i
tècnics– i de l’altra, difondre els coneixements i la gestió conjunta de la jardineria i la biodiversitat.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives dels diferents sectors
–professionals, tècnics, aficionats i públic
familiar–, el Centre dissenya programes
i metodologies adaptats, incorporant-hi
avenços tècnics i ambientals. L’oferta
està dividida en cursos de llarga durada
per a aficionats, monogràfics, tècnics i,
finalment, tallers de jardineria de petit
format.
El programa de tècnics i d’aficionats
es duu a terme als jardins del Laberint
d’Horta, un dels espais verds emblemàtics de la nostra ciutat, i al Viver de Tres
Pins, on hi ha la maquinària i el material
necessaris per dur a terme una formació
teòrica i pràctica de qualitat. Pel que fa als
tallers de jardineria de petit format, se celebren un diumenge al mes en diversos espais verds de la ciutat, amb la intenció
d’apropar els coneixements en jardineria i
biodiversitat al públic en general, segons la
temàtica i l’època de l’any.

L’edifici acull també una biblioteca especialitzada en jardineria, jardins i paisatge
on es duen a terme xerrades, col·loquis
i exposicions. Aquesta tardor hi ha prevista una sessió sobre micologia conduïda per Evarist March, biòleg, on es
tractaran qüestions com la identificació de
fongs i les bones pràctiques al bosc, entre
d’altres. Per a més informació podeu trucar al mateix Centre o consultar el web.

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos de llarga durada

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos de llarga durada

CODI 1301 Iniciació a la jardineria

CODI 1303 Ampliació de coneixements de jardineria

Durada: del 30 de setembre de 2013 al 7 de maig de 2014 (152 hores).
Dies i horari: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí (de 10.00 a
12.30 h) o tarda (de 17.30 a 20.00 h)
Places: 30/grup.
Preu: 504 €, tot inclòs (72 €/mes).

Durada: del 8 d’octubre de 2013 al 20 de maig de 2014 (80 hores).
Dies i horari: dimarts. Una sessió setmanal en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h) o tarda
(de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 364 €, tot inclòs (52 €/mes).

Reconeixement de diferents espècies
d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals
utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors.
Identificació de les plagues i les malalties que
les afecten.
Permet als alumnes adquirir una base sòlida i
suficientment àmplia per avançar en l’itinerari
formatiu que ofereix el Centre i poder encaminar-se cap a la professionalització.

Coneixement de noves plantes, la seva aplicació al jardí en condicions ambientals especials, les plagues i les malalties que les afecten i el manteniment de jardins i terrasses.
Les sessions dedicades als fruiters tracten
del seu cultiu i manteniment i la possibilitat
d’incorporar-los al jardí, tant pel valor ornamental com pel seu fruit.
Les classes teòriques es complementen
amb visites programades a diferents espais

Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat.
En dissabte es visiten centres d’horticultura
ornamental i jardins d’interès remarcable de
fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic
Mar i Murtra, el de Pinya de Rosa i el de Cap
Roig.
En el curs també hi intervenen experts en
història dels jardins i en art floral.

verds que destaquen per la seva riquesa
en espècies vegetals, així com les visites a
centres de jardineria i vivers de producció de
planta i de substrats i de terres. També es
fa una visita en dissabte a jardins de fora de
Barcelona, que serveix com a cloenda del
curs.
En aquest curs hi col·labora l’Associació Catalana dels Amics de les Orquídies.

CODI 1302 Disseny de jardins I

CODI 1304 Teoricopràctic I

Durada: del 2 d’octubre de 2013 al 23 d’abril de 2014 (84 hores).
Dies i horari: dimecres. Una sessió setmanal en horari de matí (de 10.00 a 13.00 h) o tarda
(de 17.00 a 20.00 h). Només s’imparteix en català.
Places: 20/grup.
Preu: 567 €, tot inclòs (81 €/mes).

Durada: del 15 d’octubre de 2013 al 17 de juny de 2014 (88 hores).
Dies i horari: dimarts. Una sessió setmanal en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h) o tarda
(de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 350 €, tot inclòs (43,75 €/mes).

Conèixer i posar en pràctica tots els recursos necessaris per dissenyar i construir un
jardí, posant en relació el jardí amb el fet
artístic per aprendre les tècniques per al
desenvolupament correcte d’un projecte. Artistes, paisatgistes, arquitectes, enginyers i
botànics, tots ells professionals de la jardi-

Aquest curs combina el contingut del curs
d’Iniciació a la jardineria amb el contingut del
curs Pràctic bàsic. El resultat és un curs teoricopràctic, que ofereix un bon nivell a l’hora
d’identificar els diferents grups de plantes
com arbres, arbustos, resinosos, etc., sense
oblidar la importància de fer una bona diagnosi i tractament de les plagues i les malures més comunes de les plantes del jardí i la
terrassa, juntament amb la formació pràctica

neria, imparteixen els seus coneixements en
temes com el relleu, la composició, el control
de les aigües de pluja, el color, l’ús de les
plantes, el tractament de les peces d’aigua,
els paviments, la valoració pressupostària i
el càlcul d’honoraris.

de poda de rosers i d’arbustos, de plantació
i trasplantament, de reproducció mitjançant
llavors i esqueixos, així com d’identificació
de fongs, insectes i altres animals que, sovint, maltracten les nostres plantes. També
es fan classes en format visita a diferents
jardins històrics i temàtics de la ciutat i es
realitzen visites a jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, en dissabte.

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos de llarga durada
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CODI 1305 Teoricopràctic II

CODI 1307 Pràctic bàsic

CODI 1309 Disseny de jardins II

Durada: del 3 d’octubre de 2013 al 26 de
juny de 2014 (88 hores).
Dies i horari: dijous. Una sessió setmanal
en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h) o tarda (de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 350 €, tot inclòs (43,75 €/ mes).

Durada: del 9 de gener al 29 de maig de
2014 (60 hores).
Dies i horari: dijous, matins o tardes, o divendres matins. Una sessió setmanal al
matí (de 10.00 a 13.00 h) o tarda (de 16.00
a 19.00 h).
Places: 15/grup.
Preu: 532 €, tot inclòs (106,40 €/mes).

Durada: del 13 de gener al 31 de març de 2014 (36 hores).
Dies i horari: dilluns. Una sessió setmanal en horari de tarda (de 17.00 a 20.00 h).
Només s’imparteix en català.
Places: 20/grup.
Preu: 300 €, tot inclòs (100 €/mes).

Adreçat als alumnes que han fet el curs Teoricopràctic I, per completar tota la formació
teòrica i pràctica, així com la resta de visites
a diferents jardins històrics i temàtics de la
ciutat. També es visiten centres d’horticultura
ornamental i jardins d’interès remarcable de
fora de Barcelona, en dissabte.

CODI 1306 Reconeixement i aplicació
de coníferes, arbustos i planta vivaç
Durada: del 17 d’octubre al 19 de desembre
de 2013 (25 hores).
Dies i horari: dijous. Una sessió setmanal
en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h).
Places: 20/grup.
Preu: 126 €, tot inclòs.

Identificació i aplicació de les coníferes més
singulars, els arbustos i la planta vivaç, tant
per la seva singularitat com per la seva representativitat. El curs combina les sessions teòriques amb quatre sessions pràctiques: multiplicació vegetativa i fonamentalment poda
d’arbust, enfiladisses i tanques. Adreçat als
alumnes que han fet els cursos d’identificació
de coníferes I i II.

Treballar la terra i esmenar-la, plantar, reproduir les plantes, podar o reconèixer les
plagues més habituals i el seu tractament.
Complementa els coneixements impartits en
el curs d’Iniciació a la jardineria. És un curs
pràctic que es fa als jardins i els vivers més
adients per a l’aprenentatge de les diferents
tècniques i disposa de les eines i els materials necessaris per a la pràctica. El curs es
complementa amb una visita en dissabte a un
jardí emblemàtic de fora de Barcelona com a
cloenda del curs.

CODI 1308 Pràctic avançat
Durada: del 8 de novembre de 2013 al 4
d’abril de 2014 (66,50 hores).
Dies i horari: divendres. Una sessió setmanal en horari de matí (de 9.30 a 13.00 h).
Places: 15/grup.
Preu: 555 €, tot inclòs (111 €/mes).
Dirigit als alumnes que han fet el curs pràctic bàsic que vulguin aprendre, per exemple,
a fer petites obres de restauració en el jardí, seleccionar i combinar plantes, muntar i
mantenir un sistema de reg o aprofundir en
les tècniques i els criteris de poda.

Posar en pràctica tots els coneixements adquirits en el curs de disseny I, aprofundint
en els continguts del projecte per mitjà de
tallers intensius tipus work shop. Cada taller
estarà dirigit per un professional del disseny
de jardins. Es preveuen diferents tipus de

tallers, des dels més conceptuals fins als
estrictament tècnics. Al voltant de diferents
projectes s’organitzaran ponències i tallers
participatius. Adreçat als alumnes que han
fet el curs de disseny de jardins I.

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos monogràfics
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CODI 1310 Introducció
al món de les orquídies

CODI 1312 Rosers:
tipus i manteniment

CODI 1314 La terrassa, un gran espai
per a l’hort ecològic

Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 3 dies (7,50 hores).
Dies i horari: 21, 23 i 28 d’octubre de 2013
en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h)
o tarda (de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 65 €, tot inclòs.

Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per als alumnes del Centre i
persones que vulguin aprofundir en el coneixement dels rosers i el seu manteniment.
Durada: 5 dies (12,50 hores).
Dies i horari: 8, 13, 15, 20 i 22 de gener de
2014 en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h)
o tarda (de 15.30 a 18.00 h).
Places: 15/grup.
Preu: 105 €, tot inclòs.

Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 5 dies (12,50 hores).
Dies i horari: 22, 24 i 29 d’abril i 6 i 8 de
maig de 2014 en horari de matí (de 10.00 a
12.30 h) o tarda (de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 105 €, tot inclòs.

Adreçat a les persones que es vulguin iniciar
en el fantàstic món de les orquídies. És un
curs bàsic que ofereix les pautes de cultiu
i manteniment, imprescindibles per gaudir,
durant molt de temps, de les espècies més
representatives de la nostra jardineria.

CODI 1311 Enfiladisses.
Art, cultiu i manteniment
Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 5 dies (12,50 hores).
Dies i horari: 2, 9, 11, 16 i 18 de desembre de
2013 en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h)
o tarda (de 15.30 a 18.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 105 €, tot inclòs.
El curs inclou els criteris que cal tenir en
compte a l’hora d’escollir l’enfiladissa més
adequada per al nostre jardí o terrassa, la
plantació i el manteniment més coherents,
el control del creixement tant en gruix com
en perímetre, la identificació i el control de
plagues i malures i sessions pràctiques de
poda.

Conèixer la història dels rosers i les seves espècies i varietats principals i aprendre a fer les
tasques de manteniment necessàries, com ara
la poda, la conservació i la millora del sòl i el
control de les plagues i les malalties són els
principals temes que desenvolupa aquest curs.

CODI 1313 Hort ecològic:
criteris i tècniques de conreu
Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per a totes les persones que
volen cultivar l’hort d’una manera diferent i
respectuosa amb el medi ambient.
Durada: 6 dies (15 hores).
Dies i horari: 31 de març i 2, 7, 9, 14 i 16 d’abril
de 2014 en horari de matí (de 10.00 a 12.30 h).
Places: 15/grup.
Preu: 115 €, tot inclòs.
El disseny de l’hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control
de plagues i malalties de les hortalisses és
el que ensenya aquest curs, que combina la
teoria i la pràctica a l’hort.

La plantació i les actuacions més adequades en el manteniment, el reg, el control de
plagues i malures, instal·lació d’aspres, etc.,
formen el contingut d’aquest curs, així com
els accessoris de suport per al cultiu i el calendari de plantacions.

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos monogràfics

CODI 1315 Terrasses i balcons
Característiques: curs teoricopràctic.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 5 dies (12,50 hores).
Dies i horari: 23, 28 i 30 d’abril i 5 i 7 de maig de 2014 en horari de matí (de 10.00 a
12.30 h) o tarda (de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 105 €, tot inclòs.

Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i les atencions de les nostres
plantes, així com els criteris que cal aplicar a l’hora de comprar-les, amb especial menció
a les plantes de baixa necessitat d’aigua, oferint un llistat d’espècies arbustives i vivaces,
que l’alumne podrà identificar directament a l’aula. El darrer dia, l’alumne realitzarà una
pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

CODI 1316 Les plantes aromàtiques.
Identificació, reproducció, conreu i usos casolans
Característiques: curs pràctic amb introduccions teòriques.
Destinataris: per a totes aquelles persones que vulguin introduir-se en el món de les
aromàtiques i els seus diferents usos.
Durada: 5 dies (15 hores).
Dies i horari: 6, 8, 13, 15 i 20 de maig de 2014 en horari de matí (de 10.00 a 13.00 h) o
tarda (de 17.00 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 115 €, tot inclòs.
Curs per aprendre a identificar, reproduir i cultivar ecològicament les plantes aromàtiques
al jardí, a l’hort i en contenidor. El curs també ensenya com es recol·lecten i es conserven,
així com els principals usos i aplicacions casolanes.

CURSOS PER A AFICIONATS - Cursos monogràfics
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CURSOS TÈCNICS

CODI 1317 Descobreix
els jardins de Barcelona

CODI P1312 Horticultura
tridimensional: cobertes, murs
i altres estructures vegetades

Característiques: curs teòric.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 3 dies (9 hores).
Dies i horari: grup A, 12, 14 i 19 de maig de
2014 de 10.00 a 13.00 h o de 17.00 a 20.00 h.
Grup B, 26 d’abril i 10 i 17 de maig de 2014 de
10.00 a 13.00 h.
Places: 20/grup.
Preu: 70 €, tot inclòs.

Recorregut pels diferents parcs descobrint la
història i l’estil, com també la flora i la fauna
més representatives.

CODI 1318 Arbres a Barcelona I
Característiques: curs realitzat en itineraris
per diferents espais.
Destinataris: per a tots els públics.
Durada: 3 dies (7,50 hores).
Dies i horari: 21, 26 i 28 de maig de 2014 en
horari de matí (de 10.00 a 12.30 h) o tarda
(de 17.30 a 20.00 h).
Places: 20/grup.
Preu: 65 €, tot inclòs.

Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d’arbres que es troben
als jardins de Barcelona i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí.

Ponent: Gabino Carballo, tècnic paisatgista,
Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Durada: 9 hores.
Dies i horari: 1, 3 i 8 d’octubre de 17.00 a
20.00 h.
Places: 25.
Preu: 90 €.

Darreres tendències i novetats en tècniques
de cultiu de vegetació en superfícies i situacions extremes. Curs teòric amb resolució
de casos pràctics.

CODI P1313 Instal·lació
i manteniment de sistemes de reg
Ponent: Joaquim Llorente, enginyer tècnic
agrícola.
Durada: 39 hores.
Dies i horari: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29
i 30 d’octubre i 4, 5, 6 i 11 de novembre de
18.00 a 21.00 h.
Places: 20.
Preu: 240 €.

Disseny i instal·lació de diversos sistemes
de reg en jardineria, atenent les diferents
necessitats hídriques de les plantacions.
Programació del reg. Directrius de manteniment. Estratègies per a l’estalvi d’aigua.
Curs teòric amb demostracions i resolució
de casos pràctics.

CODI P1314 Poda de l’arbrat I (1)
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Durada: 16 hores.
Dies i horari: 14 i 15 d’octubre de 16.30 a
20.30 h i 18 i 19 d’octubre de 10.00 a 14.00 h.
Places: 25.
Preu: 114 €.

Bases del coneixement actual de la biologia
arbòria. Establiment de les directrius tècniques per a la poda de l’arbrat. Curs teòric
amb resolució de casos pràctics.

CODI P1315 Maneig de motoserra (1)
Ponent: Francesc Vilarrubias, arboricultor.
Durada: 12 hores.
Dies i horari: 24 i 25 d’octubre de 9.00 a
15.00 h.
Places: 12.
Preu: 124 €.

Manteniment de la motoserra i els seus dispositius de seguretat. Esmolada. Normes
de seguretat en els treballs amb motoserra.
Tècniques de trossejament i ergonomia.
Curs pràctic, necessari per a la certificació
europea d’arboricultura i l’examen de CS30
de NPTC.

CURSOS TÈCNICS

CODI P1316 Poda de fruiters
Ponent: Jordi Catalán, mestre jardiner,
Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona.
Durada: 14 hores.
Dies i horari: 7 i 8 de novembre de 16.30 a
19.30 h i 9 de novembre de 8.00 a 15.00 h.
Places: 15.
Preu: 143 €.

Poda dels fruiters més comuns de la nostra
zona. Tècniques i tipus de poda. Curs pràctic amb bases teòriques.

CODI P1317 Plantació de l’arbrat,
arrels i subsòl urbà (1)
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Durada: 14 hores.
Dies i horari: 12 i 13 de novembre de 9.00 a
14.00 h i de 15.30 a 17.30 h.
Places: 20.
Preu: 125 €.

Criteris tècnics per tenir èxit en les plantacions d’arbrat viari. Funcionament de les
arrels. Sòl estructural: característiques, utilització i necessitats. Cel·les estructurals. Curs
teòric, amb estudi de casos pràctics.

CURSOS TÈCNICS

CODI P1318 Plagues i malalties
dels fruiters

CODI P1320 Manteniment
de maquinària de jardineria

Ponent: Josep M. Riba, biòleg, expert en patologia vegetal.
Durada: 8 hores.
Dies i horari: 14 i 15 de novembre de 16.30
a 20.30 h.
Places: 25.
Preu: 80 €.

Ponent: Joan Barceló, Hàbitat Urbà,
Ajuntament de Barcelona.
Durada: 8 hores.
Dies i horari: 20 i 21 de novembre de 15.00
a 19.00 h.
Places: 15.
Preu: 80 €.

Identificació de les plagues i les malalties
principals que afecten els fruiters més comuns dels espais verds i dels camps de
conreu extensius. Curs teoricopràctic a partir de l’observació de material fotogràfic i de
col·leccions entomològiques.

Recomanacions d’ús i de manteniment per
optimitzar el rendiment de la maquinària
de jardineria. Reparació i posada a punt de
segadores, desbrossadores, retallavores,
motocultors, motoserres i airejadors. Curs
pràctic amb bases teòriques.

CODI P1319 Patologies
dels principals planifolis,
mesures correctores i de control

CODI P1321 Poda de l’arbrat II (1)

Ponent: Josep M. Riba, biòleg, expert en
patologia vegetal.
Durada: 16 hores.
Dies i horari: 18, 19, 25 i 26 de novembre
de 16.30 a 20.30 h.
Places: 25.
Preu: 114 €.

Darreres tendències i novetats en tècniques
de cultiu de vegetació en superfícies i situacions extremes. Curs teòric amb resolució
de casos pràctics.

Ponent: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax,
arboricultors.
Durada: 16 hores.
Dies i horari: 28 de novembre de 16.30
a 20.30 h i 29 i 30 de novembre de 8.30 a
14.30 h.
Places: 14.
Preu: 215 €.

Aprenentatge de les tècniques de la poda
d’arbres. Ús dels materials, equips i maquinària necessaris. Normes de prevenció i
seguretat. Curs pràctic, adreçat als que hagin
fet el curs teòric de poda de l’arbrat I.

CODI P1322 La gestió de l’empresa.
Comunicació i relació amb el client
en l’ofici de jardiner
Ponent: Laia Grifell, enginyera tècnica
agrícola.
Durada: 18 hores.
Dies i horari: 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de desembre
de 17.00 a 20.00 h.
Places: 20.
Preu: 105 €.

Conceptes bàsics de la gestió de l’empresa.
Els pressupostos: tipus, lliurament i acceptació. Planificació i organització de la feina.
Atenció al client. Curs teòric amb exercicis
pràctics.

TALLERS “FES DE CASA TEVA UN JARDÍ”

Plantes que atreuen les papallones. Esqueixos
Lloc: Parc de Diagonal Mar (c. de Llull, 362).
Durada: 45 minuts.
Dies i horari: 6 d’octubre a les 11.00 h i a les 12.00 h.
Places: 100.
Transport públic: Tram T4 i Metro L4 Selva de Mar.
Qualsevol racó del nostre balcó o terrassa és un espai privilegiat per disposar-hi unes quantes plantes, molt fàcils de multiplicar per esqueix, que atreuen les papallones, les missatgeres
del bon temps. Inclou una visita guiada al Parc de Diagonal Mar.

Les plantes vivaces. Divisió de mata
Lloc: Parc de la Pegaso (c. de la Sagrera, 179-197).
Durada: 45 minuts.
Dies i horari: 10 de novembre a les 11.00 h i a les 12.00 h.
Places: 100.
Transport públic: Metro L1 Fabra i Puig, L9 i L10 Onze de setembre. Bus: 11, 26, 34, 36, 40 i 126.
Les plantes vivaces, que són imprescindibles a qualsevol terrassa, pati, balcó, jardí o a
l’interior de les nostres cases, es poden multiplicar d’una manera tan senzilla com la divisió
de mata. Inclou una visita guiada al Parc de la Pegaso.

Ornaments nadalencs. Reutilització de restes de poda
Lloc: Parc de Joan Miró (c. de Tarragona, 74).
Durada: 45 minuts.
Dies i horari: 1 de desembre a les 11.00 h i a les 12.00 h.
Places: 100.
Transport públic: Metro L3 Tarragona. Bus: 27, 109, 115 i V7.
Durant aquesta època de l’any, una de les tasques principals en jardineria és la poda, i amb
les restes que n’obtenim podem fer ornaments nadalencs ben originals.

Preu: 5 € / taller o 10 € / 3 tallers. Aquest preu inclou el material necessari per fer el taller
excepte les eines de jardineria.

INFORMACIÓ

Preinscripció: cal comunicar la reserva de places, per telèfon, correu electrònic o personalment, al
Centre de Formació del Laberint a partir del 2 de setembre.
Inscripció: mitjançant l’ingrés del preu total del curs al compte de “la Caixa” núm, 2100-0644-570200175152 o a la secretaria del Centre. Al full d’ingrés hi ha de constar el nom de la persona que
s’hi inscriu i el codi del curs, que s’indica al costat de cada curs, o el nom del taller. En cas que
s’anul·li el curs, es retornarà l’import de la inscripció.
Les inscripcions es tanquen una setmana abans de l’inici de cada curs i, en el cas dels tallers, el
divendres abans de la seva realització a les 14.00 h.
El Centre pot suspendre els cursos si no s’hi inscriuen un mínim d’alumnes. En cas de pluja que no
permeti la realització dels tallers, es duran a terme en una altra data.
S’informarà els alumnes dels equips de protecció individual i els materials que els calen per a la realització dels cursos pràctics i els tallers.
Preus especials:
consulteu la secretaria del Centre.

Cursos de llarga durada
Cursos monogràfics

CURSOS PER A AFICIONATS
CURSOS TÈCNICS

TALLERS
“Fes de casa
teva un jardí”

CURS

CODI

DURADA

DIES

HORARI

Iniciació a la jardineria

1301

152 h

del 30/9 de 2013 al 7/5 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Disseny de jardins I

1302

84 h

del 2/10 de 2013 al 23/4 de 2014

M: 10.00-13.00 h T: 17.00-20.00 h

Ampliació de coneixements de jardineria

1303

80 h

del 8/10 de 2013 al 20/5 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Teoricopràctic I

1304

88 h

del 15/10 de 2013 al 17/6 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Teoricopràctic II

1305

88 h

del 3/10 de 2013 al 26/6 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Reconeixement i aplicació de coníferes, arbustos i planta vivaç

1306

25 h

del 17/10 al 19/12 de 2013

M: 10.00-12.30 h

Pràctic bàsic

1307

60 h

del 9/1 al 29/5 de 2014

M: 10.00-13.00 h T: 16.00-19.00 h

Pràctic avançat

1308

66,50

del 8/11 de 2013 al 4/4 de 2014

M: 09.30-13.00 h

Disseny de jardins II

1309

36 h

del 13/1 al 31/3 de 2014

T: 17.00-20.00 h

Introducció al món de les orquídies

1310

7,50 h

21, 23 i 28/10 de 2013

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Enfiladisses. Art, cultiu i manteniment

1311

12,50 h

2, 9, 11, 16 i 18/12 de 2013

M: 10.00-12.30 h T: 15.30-18.00 h

Rosers: tipus i manteniment

1312

12,50 h

8, 13, 15, 20 i 22/1 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 15.30-18.00 h

Hort ecològic: criteris i tècniques de conreu

1313

15 h

31/3 i 2, 7, 9, 14 i 16/4 de 2014

M: 10.00-12.30 h

La terrassa, un gran espai per a l’hort ecològic

1314

12,50 h

22, 24 i 29/4 i 6 i 8/5 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Terrasses i balcons

1315

12,50 h

23, 28 i 30/4 i 5 i 7/5 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Les plantes aromàtiques. Identificació, reproducció, conreu i usos casolans

1316

15 h

6, 8, 13, 15 i 20/5 de 2014

M: 10.00-13.00 h T: 17.00-20.00 h

Descobreix els jardins de Barcelona

1317

9h

A-12, 14 i 19/5 de 2014 B-26/4 i 10 i 17/5 de 2014

A i B-M: 10.00-13.00 h A-T: 17.00-20.00 h

Arbres de Barcelona I

1318

7,50 h

21, 26 i 28/5 de 2014

M: 10.00-12.30 h T: 17.30-20.00 h

Horticultura tridimensional: cobertes, murs i altres estructures vegetades

P1312

9h

1, 3 i 8/10

T: 17.00-20.00 h

Instal·lació i manteniment de sistemes de reg

P1313

39 h

14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 i 30/10 i 4, 5, 6 i 11/11

T: 18.00-21.00 h

Poda de l’arbrat I

P1314

16 h

14 i 15/10 (T) i 18 i 19/10 (M)

M: 10.00-14.00 h T: 16.30-20.30 h

P1315

12 h

24 i 25/10

M: 09.00-15.00 h

P1316

14 h

7 i 8/11 (T) i 9/11 (M)

M: 08.00-15.00 h T: 16.30-19.30 h

P1317

14 h

12 i 13/11

M: 09.00-14.00 h T: 15.30-17.30 h

Plagues i malalties dels fruiters

P1318

8h

14 i 15/11

T: 16.30-20.30 h

Patologies dels principals planifolis, mesures correctores i de control

P1319

16 h

18, 19, 25 i 26/11

T: 16.30-20.30 h

Manteniment de maquinària de jardineria

P1320

8h

20 i 21/11

T: 15.00-19.00 h

Poda de l’arbrat II (1)

P1321

16 h

28/11 (T) i 29 i 30/11 (M)

M: 08.30-14.30 h T: 16.30-20.30 h

La gestió de l’empresa. Comunicació i relació amb el client en l’ofici de jardiner

P1322

18 h

2, 4, 9, 11, 16 i 18/12

T: 17.00-20.00 h

(1)

Maneig de motoserra

(1)

Poda de fruiters
Plantació de l’arbrat, arrels i subsòl urbà

(1)

Plantes que atreuen les papallones. Esqueixos

-

45 min

6/10

M: 11.00 i 12.00 h

Les plantes vivaces. Divisió de mata

-

45 min

10/11

M: 11.00 i 12.00 h

Ornaments nadalencs. Reutilització de restes de poda

-

45 min

1/12

M: 11.00 i 12.00 h

(1)

Hi col·labora: Asociación Española de Arboricultura.

MAPA

Universitat
de Barcelona

Parc del Laberint

Valldaura

Mundet

Ronda de Dalt
sortida 4

ADREÇA

COM S’HI ARRIBA

Centre de Formació del Laberint
Germans Desvalls, s/n
Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Tel.: 93 256 56 01
Fax: 93 428 61 98
formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/habitaturba

Ronda de Dalt sortida 4
Metro: L3, Mundet
Bus: V21, 27, 60, 73, 76 i 85

Telèfon 010: establiment, 0,46 €. Cost/min, 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

Velòdrom d’Horta

