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Sota la denominació de paisatges culturals,entenem aquells territoris
(urbans i territorials) que expressen l'acció de l'home en la transformació de
la natura i la construcció de paisatges singulars plens d'història i de continguts. Tot és paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d'aprofundir les possibilitats dels valors culturals per als projectes territorials
renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diverses ciències
regionals aporten, en una mena d'aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la complexitat dels llocs. En el curs es proposa l'anàlisi
de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels valors naturals,
la configuració de paisatges d'interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolupament local de les nostres ciutats i territoris des d'un
punt de vista integral, sense caure solament en la banalització de transformar parts del territori en parcs temàtics.
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17 / GENER / 2011
09.00 > 10.00

Paisatge?
a cura de Carles Llop, Josep Maldonado

10.00 > 11.00

Paisatge: conceptes, claus de lectura
i aproximacions disciplinars
Carles Llop

11.00 > 11.30

Debat cafè

11.30 > 12.30

introducció a l’origen del jardí, el paisatge clos
Carmen Bonell

12.30 > 13.30

El paisatge des de la mirada del fotògraf
Adrià Goula

13.30 > 14.00

Debat

16.00 > 17.00

Projectes des de i en el paisatge
Toni Gironés

17.00 > 18.00

El paisatge des de l’arquitectura del paisatge
Victor Ténez

18.00 > 19.00

Ecologia i paisatge
Joan Pino

19.00 > 20.00

El jardí de la metròpolis i altres jardins i paisatges projectats
Enric Batlle

18 / GENER / 2011
09.30 > 10.30

Paisatges culturals
Carles Llop

10.30 > 11.30

la gestió del paisatge: principis ètics
i reptes de futur als 10 anys del cep
Albert Cortina

11.30 > 12.00

cafè

12.00 > 14.00

TALLER: DINÀMIQUES I PAISATGE INTEGRAL. EINES D’ANÀLISI INTEGRAL
Sígrid Muñiz

16.00 > 17.00

Experiències de projectes i gestió de paisatges
Pere Sala, Observatori del paisatge de Catalunya

17.00 > 18.00

projectes Biennal europea de paisatge
Maria Goula

18.00 > 19.00

Els paisatges del pla d’urgell
Ignasi Aldomà

19.00 > 20.00

Debat: el pla d’urgell des de l’aigua i altres mirades
Taula rodona

