Jardineria
sostenible i
de qualitat

Manteniment
i construcció

Un equip humà
que ens fa grans
Parcs i Jardins és un Centre Especial de Treball (CET) que
compta amb la col·laboració de prop de 90 professionals
qualiﬁcats i especialitzats en tasques de jardineria.
Contractant els nostres serveis, no només assegures l'èxit
en els teus projectes de jardineria, sinó que també
col·labores en la tasca d'inclusió laboral i social de les
persones amb discapacitat intel·lectual.

Som experts en la cura i el
manteniment de zones verdes
des de fa 40 anys.
Elaborem projectes i realitzem
treballs de construcció de zones
enjardinades, reconstruïm zones
abandonades i fem reforestacions de
parcs, jardins i zones forestals.

Valors que ens
deﬁneixen
Sostenibilitat
Qualitat
Experiència

Un servei de qualitat avalat per:

MANTENIMENT

CONSTRUCCIÓ

Oferim un servei complet per al jardí.
Duem a terme un manteniment que té
en compte les necessitats en funció de
cada època de l'any, la sega de la
gespa, la posada a punt dels sistemes
de reg, la poda d'arbres i arbusts,
entre d'altres.

Utilitzem les tècniques més
capdavanteres en la construcció de
jardins per a particulars, empreses i
institucions públiques. Disposem de
tot tipus de maquinària i comptem
amb un equip humà especialitzat i
qualiﬁcat.

Una ferma
aposta per la
sostenibilitat
La nostra manera de fer les
coses és la que marca la
diferència. Vetllem per la cura
del nostre entorn i prioritzem
la sostenibilitat ambiental en
tots els nostres serveis.

Potenciem la innovació, l’estalvi de
recursos naturals i la reducció de la petjada
de carboni.
Reduïm l’ús de ﬁtosanitaris i apostem per
mètodes alternatius més sostenibles.
Controlem plagues i malalties amb mitjans
alternatius, com el control biològic i les
tècniques culturals.

Estalviem aigua gràcies a la instal·lació de
sistemes de reg intel·ligents i amb sensors,
la plantació d’espècies vegetals autòctones
i amb baix consum d’aigua, i el disseny
eﬁcient d’espais verds.
Treballem la conscienciació social sobre
sostenibilitat i biodiversitat amb la
construcció de caixes niu, hotels d’insectes
i tallers d’educació ambiental.

Apostem per la mobilitat elèctrica al nostre
parc de vehicles per reduir el CO2.

Principals entitats i empreses que ja treballen amb nosaltres:

Parcs i jardins
Polígon Mecanova. Carrer
Calvet i Serra, 23. 25191 (Lleida)

973 210 203
info@parcsijardins.cat
www.parcsijardins.cat

Fundació Aspros
Avinguda Joana Raspall, 30.
25002 (Lleida) · 973 278 087
aspros@aspros.cat

