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Presentació i Objectius

Inscripcions

Us podeu inscriure a l’Escola Agrària de Manresa
telèfon 93 874 90 60, a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat

Coordinadora: Marta López: apicultura09@gmail.com

Cost del curs: 65 euros
S’ha de fer l'ingrés abans de començar el curs al número de 
compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant 
el nom de l’alumne/a i el nom del curs

Realització

Lloc: Finca Can Poc Oli
Escola Agrària de Manresa
Calendari: 
Dies 30 de noviembre
1,14,15,21,22 de desembre
18, 19, 25  i 26 de gener
Horari: 
Divendres de 15:00a 19:00
Dissabtes de 08:00a 14:00
Durada del curs: 50 h.

Professorat
Sra. Elisabeth Contreras, responsalble de A Sustainable Landscape, experta en sostes verds.
Sr. Daniel Lacueba, responsable de Babilon SL, expert en jardineria vertical
Joan Oms, Pont de Queros, arquitectura del salze
Joan Ferrer, Pont de Queros arquitectura amb salze

Cada cop més, les ciutats han de prendre el compromís de conservar i millorar la seva infraestructura

ecològica perquè la natura a la ciutat configuri una autèntica xarxa verda que beneficiï tots els ciutadans.

Mitjançant la integració del verd en l’arquitectura es creen ecosistemes urbans on les persones poden gaudir i socialitzar-

nos en espais més saludables i harmoniosos.

Amb la integració de la vegetació a l'arquitectura es pretén augmentar la resiliència de les ciutats al canvi climàtic,

transformar els paisatges urbans naturalitzant-los per augmentar el benestar dels ciutadans i a la mateixa vegada construir

edificis més sostenibles i ecoeficients, disminuint el consum energètic en climatització, aconseguint aïllament acústic,

allargant la vida útil de la façana i la coberta, ....

Aquest curs combinarà la formació teòrica de les tecnologies emprades en sostres verds, enjardinaments verticals i 

construcció amb salze viu, amb tallers pràctics on es podran aprendre de forma vivencial com  integrar els coneixements 

adquirits. 

Aquesta formació pretén dotar de nous recursos a jardiners, arquitectes, biòlegs, enginyers, .., i donar eines per integrar la 

jardineria en les construccions arquitectòniques i conèixer com construir estructures arquitectòniques amb vímet viu.



Pla Anual de
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IMPORTÀNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES VERDES URBANES. SISTE MES DE SIMBIOSI

ENTRE ARQUITECTURA I NATURA PER TAL DE CREAR CIUTATS RESILIE NTS AL CANVI

CLIMÀTIC. ARQUITECTURA VERDA., dv. 30 de novembre

TALLER SOBRE SOSTRES VERDS , dis. 1 de desembre

GENERALITATS I BENEFICIS DELS JARDINS VERTICALS , div. 14 de desembre

TALLER PRÀCTIC DE JARDINERIA VERTICAL , dis. 15 de desembre

CLAUS D’ÈXIT EN LA JARDINERIA VERTICAL , div. 21 de desembre

TALLER PRÀCTIC DE JARDINERIA VERTICAL , dis. 22 de desembre

ARQUITECTURA AMB SALZE. SOLUCIONS NATURALS , div. 18 de gener

TALLER PRÀCTIC DE CONSTRUCCIÓ D’UN TÚNEL AMB VÍMET VIU , dis. 19 de gener i div. 25 de

gener

VISITES TÈCNIQUES, dis.26 de gener
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