introducció a les
PLANTACIONS
NATURALISTES
Dilluns i dimecres 28 i 30 de juny de 2021
de 16,00 a 20,00h, a Castellar del Vallès

és una proposta de

Consulteu descomptes
+ info: associaciolera.org 1 938787035 1 672337305

Una proposta de l’associació

DISSENYEM ESPAIS VERDS EN HARMONIA AMB LA NATURA
Natural, naturalista o naturalisme són termes emprats freqüentment per
referir-se a certes plantacions, però ¿què significa exactament i quines són les
seves qualitats inherents?
El disseny de plantacions en algunes ocasions s’ha passat per alt, s’ha simplificat
o directament ha estat inexistent, sobretot en l’espai públic, on les plantes han
jugat tradicionalment un paper residual dins del paisatgisme urbà.
Més enllà de l’aspecte decoratiu, els beneficis que aporta la incorporació
de l‘estrat arbustiu i herbaci són múltiples, no només des del punt de vista
ecològic, sinó també des de l’estètic i emocional. Gran part dels nostres
comportaments o preferències estan governats per la història evolutiva, i és
innegable l’existència d’un desig innat d’espais que ens recordin, evoquin o
estiguin en sintonia amb la naturalesa.
El ressorgiment del valor de l’horticultura en el paisatgisme en les últimes
dècades, principalment fora del nostre país, s’ha vist materialitzat en projectes
que testimonien els efectes notables que certes plantacions tenen en la
població. Més que mai, necessitem solucions que siguin resilients, sostenibles,
funcionals ecològicament i belles.
Des d’aquesta perspectiva, convindria que l’ús de les plantes fos una part
central i el punt de partida de cada projecte (sigui aquest públic o privat), i no
un simple farciment una vegada que tota la resta ha estat dissenyat.
Descripció del curs:
El curs donarà a conèixer les plantacions naturalistes: què les diferencia de
les plantacions tradicionals i quins són els principis que les caracteritzen.
S’estudiaran les comunitats vegetals vinculades al clima mediterrani, les seves
dinàmiques, estratègies d’adaptació, i com poden servir d’inspiració en el
disseny de jardins.
En aquest curs es donaran pautes per a dissenyar amb plantes, quins elements
compositius podem emprar, i quin tipus de gestió i manteniment està vinculat a
aquest tipus de plantacions.
Es mostrarà l’evolució del moviment naturalista al llarg dels darrers 40 anys,
els seus orígens i els diferents enfocaments, així com una visió general dels

principals dissenyadors contemporanis més representatius de cada país.
En el segon dia s’exposaran les diferents tipologies de plantació i quines
combinacions es poden aplicar en el disseny de plantacions. S’analitzaran
plànols de plantació que serveixin de referència per a plasmar projectes futurs.
Es finalitzarà amb un taller on es posarà en pràctica allò exposat durant el curs.
Sessió 1: 28 de juny, de 16.00 a 20.00 hores.
• Què caracteritza les plantacions naturalistes.
• Plantes de clima mediterrani: formacions vegetals característiques.
• Dissenyar amb plantes: elements compositius i conceptes clau.
• Gestió i manteniment.
• Corrents i dissenyadors contemporanis: Alemanya, Holanda, Regne Unit,
França i Espanya.
Sessió 2: 30 de juny, de 16.00 a 20.00 hores.
• Principis de plantació: tipus de combinacions.
• Representació: plànols de plantació.
• Taller: exercici pràctic de disseny de plantacions.
A qui va adreçat:
Paisatgistes, enginyers agrícoles, biòlegs, jardiners, viveristes, tècnics municipals
d’espais verds.
Professora: Susana Brosed, paisatgista per la UPC (ETSAB) de Barcelona
Lloc:
Institut de Jardineria i Agricultura “Les Garberes”
Polígon Industrial El Pla de la Bruguera - Carrer de l’Anoia, cantonada Solsonès,
Castellar del Vallès. Clica aquí per anar-hi amb googlemaps.
Més informació:
formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305
Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

Una proposta de l’associació

Més informació:
Inscripcions i pagaments a botiga.associaciolera.org
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org
Preu curs
Tot el curs
El curs sencer amb
Ecoxarxa

Preus especials1 i 2
70 €

Preu socis/es de L’Era

66,50 €

63,00 €

49 € + 2,1 hores de l’Ecoxarxa

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa (cal portar
targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu).
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de
descompte. Indica el nom de l’altra persona a la casella “Comentaris” quan facis la inscripció.
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal ser-ne
membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores disponibles per
a poder fer l‘intercanvi.

Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa,
però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els
ingressos per inscripcions permeten dignificar i
sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de
formació de l’entitat organitzadora.
A través dels nostres descomptes intentem facilitar
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen
dificultats econòmiques. També són una deferència
als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen
el nostre projecte de difusió i promoció de
l’agroecologia i les energies renovables.

També són projectes de l’associació L’Era:

Condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre o ajornar el curs, els diners avançats podran romandre com
a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre l’organització i la
persona inscrita.
Arran de la situació sanitària actual, si la persona inscrita no pot assistir a l’activitat, es retornaran els
diners de la inscripció.
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, pots
sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
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