
Harmonitzat amb l’entorn: “el Jardí sostenible”

Com fer del nostre jardí un espai viu y amb fonaments, on tots els elements 

es complementin i tinguin un sentit.

Treballar a favor de la natura per obtenir els millors fruits.

- Com dissenyar un jardí sostenible en tots els aspectes ( econòmics, 

materials, vegetals i humans)

- Redescobrir la jardineria d’una manera lògica i sempre amb harmonia 

amb l’entorn més proper ( habitants - habitatge) i l’extern ( Clima-

caràcter).

- La utilització de plantes i d'arbres autòctons, i de materials propers 

serà essencial per obtenir un jardí amb futur.

- Un disseny adequat al us i activitats que es realitzen al jardí seran 

les claus per construir un espai dinàmic.

- Una construcció lògica seguint els passos correctes i un manteniment 

intel·ligent son les eines per estar amb sintonia amb l’espai creat.

Armonízate con el entorno:“ El Jardín sostenible”

Como hacer de nuestro jardín un espacio vivo y con fundamento, donde 

todos los elementos se complementen y tengan un sentido.

Trabajar a favor de la naturaleza para obtener los mejores frutos.

-Como diseñar un jardín sostenible en todos los aspectos(económicos, 

materiales, vegetales y humanos)

- Re-descubrir la jardinería de una manera lógica y siempre en armonía con 

el entorno mas cercano (habitantes-casa) y el externo (clima-carácter).

-La utilización de plantas y árboles autóctonos, así como materiales 

cercanos será esencial para obtener un jardín con futuro

 -Un diseño adecuado al uso y actividades que se realizaran en el jardín, 

serán la claves para construir un espació dinámico.

-Una construcción lógica siguiendo los pasos correctos y un mantenimiento 

inteligente son las herramientas para estar en sintonía con el espacio 

creado.

Alex Cuadrado. 

Arborista i jardiner, amb 10 anys d'experiència com autònom, dissenyant i 

construint jardins de caràcter mediterrani i fent feines d'arboricultura 

amb els mètodes moderns de grimpada a arbres i palmeres.



Dades del curs i contacte

Dates; 19-20 maig 2012

Duració del curs: 16 hores teòriques.

lloc: Mas Franch, Sant Feliu de Pallerols (La Garrotxa, Girona)

web:  www.masfranch.org

Preu: 120€ allotjament i menjar inclòs.

Inscripcions:Tlf 972 444 345 

mòbil 626 831 714

mail: masfranch@masfranch.org


