abril

calendari
Dl
1
8
15
22
29

Dm
2
9
16
23
30

Dc
3
10
17
24

Dj
4
11
18
25

Dv
5
12
19
26

Dl

Dm

6
13
20
27

7
14
21
28

Dc
1
8
15
22
29

Dj
2
9
16
23
30

Dv
3
10
17
24
31

Ds
6
13
20
27

2013
Dg
7
14
21
28

Ds
4
11
18
25

2013
Dg
5
12
19
26

ENSAT I VERD II

sobre l’asfalt

maig

Horari: 18.00 - 21:00 h
lloc
Jardí Botànic de la
Universitat de València
C/ Quart, 80 - 46008 València
inscripció
COACV
C/Hernan Cortés, 11 baix
46004 València
telf. 96 351 78 25
formacion@coacv.org
www.coacv.org/cultura y formación/cursos COACV
places limitades
preu
. Agrupats Arquitectes pel Paisatge,
col·laboradors del Botànic i
arquitectes titulats < 3 anys:
(acrediteu data de titulació en el seu cas) 40 € + iva = 48,40 €
. COACV i estudiants:
60 € + iva = 72,60 €
. Altres:
80 € + iva = 96,80 €

qui som?
L’Agrupació Arquitectes pel Paisatge es constitueix dins del
Col•legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV), amb la
finalitat de promocionar i desenvolupar activitats relacionades amb el
paisatge, rural i urbà.
La formem arquitectes i altres professionals vinculats al paisatge i
compromesos amb la seua defensa, protecció, recolzament i valoració. Considerant-lo element fonamental de la cultura i identitat dels
pobles, i una peça central en la nova concepció de l’ordenació del
territori amb criteris de sostenibilitat, modernitat i progrés.
L’agrupació organitza activitats que contribueixen a la formació dels
professionals que hauran de crear nous paisatges, que siguen el
reflex del pensament actual per tal de respondre a les necessitats
d’una població en constant desenvolupament.
Promou l’intercanvi de coneixements i d’experiències amb altres
organitzacions sectorials que aborden el paisatgisme des de punts
de vista diferents i col·labora amb altres disciplines, reforçant així el
caràcter multidisciplinari i no exclusiu del paisatgisme.

forma de pagament
.Transferència o ingrés en ARQUIA - CAJA DE ARQUITECTOS
CC 3183 4600 81 0000064057 ( envieu el comprovant de pagament)
.Càrrec en compte domiciliat al COACV
nitza
organitza

informació
arquitectespelpaisatge@gmail.com
arquitectespelpaisatge.blogspot.com
www.facebook.com/ArquitectesPelPaisatge
@ApPaisatge

sobre l’asfalt
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Programa
18 d’abril
EL CURS
S
PRESENTACIÓ DEL
Agrupació Arquitectes pel Paisatge
DEIXEU-LOS CRÉIXER!
Jaime Güemes. Doctor en Ciències Biològiques.
Conservador del Jardí Botànic de la Universitat de València

L’any 2007 es va celebrar la 1ª edició, “PENSAT I VERD: Curs
de botànica per a arquitectes”, amb la intenció d’obrir una porta en el procés projectual, sovint rígid, cap el treball amb la vegetació
viva i canviant. El contingut del curs es basava en la introducció de
conceptes bàsics de botànica, i cóm aquests ens poden ajudar a
projectar amb l’element vegetal, cóm ens serveixen per a entendre
millor els diferents paisatges i ens orienten a l’hora d’intervenir-hi.
En aquesta 2ª edició hem volgut acotar l’àmbit i tractar la vegetació
a l’espai urbà, als carres, places, jardins i parcs de la ciutat, des del
primer moment del projecte fins els aspectes a tenir en compte per al
manteniment.

A qui va dirigit?
El curs va dirigit a professionals, arquitectes i altres tècnics, que
tinguen interès en ampliar coneixements sobre jardineria i tècniques
per a projectar amb la vegetació en el paisatge urbà.

Estructura
El curs es desenvolupa en sis sessions que combinen la matèria
teòrica i exercicis pràctics, on es tractaran exemples que ens
podem trobar habitualment en projectes d’espai públic. Tindrem, a
més, l’oportunitat de fer visites de carrer on veure exemples reals a
l’entorn urbà de la ciutat de València.

Objectius
-Ampliar coneixements sobre els requeriments de la vegetació com
un element més del projecte
-Saber analitzar l’entorn, observar les dinàmiques i preveure transformacions, per poder escollir les espècies adequades i garantir-ne una
correcta evolució
-Conèixer conceptes bàsics i tècniques per a la correcta implantació i
gestió de la vegetació en projectes d’espai públic urbà

Contingut
Els temes que es tractaran aniran relacionats amb l’exploració del
material vegetal en l’àmbit urbà:
- coneixement de dinàmiques de l’entorn i aspectes a tenir en
compte prèviament per a projectar amb la vegetació, (clima,
composició del sòl, disponibilitat d’aigua, ús actual, etc.)
- condicionants del projecte (ús futur, prestacions de l’element verd,
intencions, qualitats)
- coherència del sistema vegetal (arbrat- arbustives- herbàciesprats) i qualitat ambiental que ofereix
- anàlisi de paràmetres físics (família, dimensions, fragilitat,
creixement, etc.)
- agrupació i combinació d’espècies
- trobada entre els sistemes de vegetació i els sistemes urbans
- evolució i transformació en el temps
- criteris d’implantació, manteniment i gestió de la vegetació

25 d’abril
TALLER DE SELECCIÓ D’ESPÈCIES
D’ARBRAT VIARI
Josep Selga. Biòleg
30 d’abril
VISITA VIVER ESPECIALITZAT
2 de maig
EL VERD, DES DE LA CONCEPCIÓ FINS
A LA GESTIÓ
Dina Alsawi. Enginyera Tècnica Agrícola. Responsable de
la Xarxa de Parcs Metropolitans de Barcelona.
Departament de Promoció i Conservació de l’espai públic.
AMB
7 de maig
ARBRES URBANS: UN PASSEIG PER AL SEU
CONEIXEMENT
Santiago Uribarrena. Enginyer Tècnic Agrícola. Cap de la
Secció Tècnica d´Estudis i Planificació de l´Arbrat Urbà.
Servei de Jardineria i Paisatge de l´Ajuntament de València
9 de maig
PROBLEMÀTICA I RECOMANACIONS EN
LA GESTIÓ I MANTENIMENT D’ÀREES
VERDES
Victoria González. Enginyera Tècnica Agrícola
EFICIENCIA I SOSTENIBILITAT EN EL
PAISAT GE URBÀ: XEROJARDINERIA I
JARDINERIA ECOLÒGICA
Francisco Marco. President AEJE, Associació Espanyola
de Jardineria Ecològica

