
jardineria sostenible de qualitat



Serveis en jardineria,
paisatgisme,
medi ambient

i medi rural

Elaboració de projectes i realització de treballs de construcció 

de noves zones enjardinades, reconstrucció de zones abandonades, 

reforestació, manteniments de parcs, jardins i zones forestals: 

sega de gespes, reg, esporga, retallada de bardisses, tractaments 

fitosanitaris, adobaments, trasplantament d’arbres i arbusts, entre d’altres.

L’àrea Parcs i Jardins està preparada amb un ampli ventall de mitjans humans,
tècnics i materials. Una completa infraestructura logística. 

parcs i jardins



La direcció tècnica està formada per llicenciats en diferents titulacions 
dels diversos sectors, a més d’un equip de treball altament qualificat 

i format. Tot plegat amb l’experiència i la motivació òptima 
per desenvolupar amb escreix projectes i propostes en els àmbits 

de la jardineria, el medi ambient, el paisatgisme i el medi rural.

Una dilatada experiència acumulada al llarg de més de 25 anys en treballs de jardineria 
i medi ambient en entitats de l’Administració pública, empreses i clients particulars.

Disponibilitat i capacitació per al maneig de qualsevol tipus 

de mitjà tècnic i material per a la realització dels treballs:

· Maquinària per a treballs forestals: motoserres de diferent mida 
de tall, trituradora de branques, maquinària de tractaments fitosanitaris i herbicides, 

desbrossadores de diversa potència i diversos tipus de ganiveta formen part de l’equipament.

· Maquinària per a treballs en parcs i jardins: segadores de gespa, 
adobadores, sembradora, màquina per encebar, cultivador, retroexcavadora, 

pala excavadora, màquina per fer rases, escarificadores, ...

· Servei de transport: furgonetes i camions de qualsevol capacitat, servei de 
ploma, servei de plataformes elevadores fins a 40 metres d’alçada, entre d’altres.

parcs i jardins



per a altres treballs, consulti’ns; estem al seu servei!

Av. Madrid, 21 altell 1a - 25002 Lleida · Tel. 973 27 80 87 · Fax 973 27 82 11 · aspros@aspros.cat

www.aspros.cat

Els models en els quals es basa el disseny d’espais verds 

aporten un valor afegit que es tradueix en la millora 

de la qualitat i la preservació del medi ambient

parcs i jardins Pol. Mecanova, Calvet i Serra, 23 · 25191 Lleida · Tel. 973 21 02 03 · parcsijardins@aspros.cat
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