
CURA DE LES PLANTES DE BALCÓ

Taller: CURA DE LES PLANTES DE BALCÓNovembre 2022

Taller que dóna informació sobre la cura de les plantes de 
balcó. Hi va haver un savi que deia que per ser feliç s’havia 
de cultivar un hort. A ciutat, en la majoria de casos, el més 
semblant que hi ha a conrear un hort és tenir plantes al 
balcó. Veure-les créixer, regar-les, adobar-les, podar-les, 
trasplantar-les, fer-ne esqueixos o simplement contemplar-les 
des de dins de casa és una de les activitats més gratificants 
en que podem ocupar el nostre temps.

És un taller per a tothom: no hi ha límit d’edat ni distin-
ció de gènere perquè s’adreça a tothom que li agradin les 
plantes, les vulgui conéixer, fer créixer i que tingui dubtes 
de com fer-ho.

Objectius:

  ◗  Conéixer com funcionen les plantes. L’arrel, la tija, 
les fulles i les flors. 

  ◗  Tenir nocions de la fotosíntesi i l’aportació d’oxígen 
per a la vida. 

  ◗  Acostar la classificació de les plantes: gèneres i espècies.

  ◗  Analitzar com viuen les plantes en testos i jardineres: 
el substrat.

  ◗  Aconseguir fer un disseny de balcó.

  ◗  Saber mantenir les plantes: el reg, l’adob, la poda,  
el trasplantament.

  ◗  Aprendre com funciona i com s’instal·la un mecanisme 
de reg automàtic.

Necessitats:

  ◗  1 saquet de terra de 5 l. + 1 test de 10cm de diàmetre  
+ 3 Tetra Briks buits i nets. 

  ◗  Guants de jardineria, si pot ser.

  ◗  Roba còmoda que pugui embrutar-se o davantal.

Durada: 4 sessions de 60 minuts cada una. 

Professor: Arcadi Pujadas, biòleg i docent de l’Escola 
de Jardineria Institut Rubió i Tudurí de Barcelona.

Sessions: 8, 15, 22 i 29 de novembre a les 17:00 h

PREU SOCIS: 20€  |  PREU NO SOCIS: 35€
PLACES LIMITADES a 15
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