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editorial

Gustavo Marina Moreno
President de l’AEP

Aquesta primavera plujosa i verd ha deixat pas a 
l’estiu, que ofereix paisatges torrats, herbassars 
agostatats que contemplar recolzats en una 
generosa migdiada. Visions amables redescobertes 
en vermells. Oportunitat per passejar les muntanyes 
i valls amb l’esperança de trobar-nos en un camí 
perdut.

En aquests temps convulsos, quan l’exercici 
professional esta tensionat, on l’esforç per realitzar 
un projecte es deixa anar fi ns a l’estranger, l’execució 
d’una obra suposa una cura de aprimament i la gestió 
d’un servei és un exercici de funambulisme, l’estiu 
apareix com un temps reparador.

Us proposo gaudir del sol, del temps i del paisatge. 
Aprofi tar la nostra formació i passió per contemplar 
el territori amb tots el seu tints, amb totes les seves 
possibilitats. Deixar preocupacions oblidades sota 
cada pedra i apreciar la bellesa de l’horitzó que es 
revela.

Des de la Junta de l’Associació, feliç estiu!



3

CIRCULAR AEP 03_2011

noticies

El passat mes de maig va tenir 
lloc a Cadis el curs “A través del 
Paisatge Cultural”, organitzat 
pel Col•legi d’Arquitectes de 
Cadis. Aquest curs, compost per 
conferències magistrals, es va dur 
a terme en jornades de matí i tarda 
durant tres dies.
A través de la web del Col•legi 
d’Arquitectes de Cadis és possible 
veure els enregistraments de 
cadascuna d’aquestes jornades.

PORTAL ECOURBANO: CONOCIMIENTOS PARA 
CIUDADES MÁS SOSTENIBLES
Ecourbano és un portal fruit de 
la col•laboració entre el Ministeri 
de Medi ambient i la Red de 
Redes. El seu objectiu principal 
és divulgar projectes, iniciatives 
i instruments que contribueixin a 
construir ciutats més sostenibles. 
La meta fi nal és la disminució de 
l’impacte dels sistemes urbans 
en l’entorn, així com la millora 
de la qualitat de vida dels seus 
habitants.

Ecourbano difon coneixement 
amb valor afegit per ser aplicat 
en diferents contextos. La 
fi losofi a del portal és afavorir 
al màxim la difusió del saber 
acumulat en la tasca de resoldre 
els problemes plantejats en els 
municipis.

Els projectes, iniciatives i 
instruments es distribueixen en 
categories relacionades amb els 
temes abordats pel Llibre Verd 

de Medi ambient Urbà: model 
de ciutat i plans estratègics, 
ordenació del territori, urbanisme, 
mobilitat, edifi cació, aigua, 
energia, residus, qualitat de l’aire, 
biodiversitat, gestió urbana.

El portal incorpora documents de 
referència per a cadascuna de 
les categories així com articles 
i referències bibliogràfi ques. 
Es posen a l’abast de l’usuari 
instruments com a indicadors, 
simuladors i aplicacions de 
càlcul, que permeten avaluar 
múltiples variables relacionades 
amb la sostenibilitat.

Dins d’aquests els projectes de 
Gestió Urbana resulta interessant 
la iniciativa “Jardins Compartits 
a París”. Es tracta d’un jardí 
urbà de petita dimensió i proper 
que és administrat per una 
associació que representa als 
propis ciutadans. Està obert 

VIDEOCONFERÈNCIES 
CURS “A TRAVÉS DEL 
PAISAJE CULTURAL”

Més informació:
www.arquitectosdecadiz.com/
index.asp?p=2026&c=c92a1032
4374fac681719d63979d00fe

Per consultar la resta de 
projectes visitar:
www.ecourbano.es/index.asp 

al barri i promou la interacció 
entre les generacions i cultures. 
Ajuda a establir relacions entre 
persones de diferents llocs des 
de les escoles del districte, 
residències d’ancians, hospitals. 
Així al costat de les qüestions 
ambientals i el desenvolupament 
de la biodiversitat existeix una 
forta dimensió social. La ciutat 
de París fomenta aquest tipus 
de jardins i ha establert unes 
normes per al seu ús.

http://www.ecourbano.es/pro_
home.asp?cat=22&cat2=&id_
pro=145

El Máster Universitario en 
Arquitectura del Paisatge Juana 
de Vega ja ha obert el termini 
para de preinscripció del mateix 
per al curs acadèmic 2011-2012. 
Es tracta d’un Màster Ofi cial, d’un 
any de durada (de setembre a 
juny) en horari de tarda, de 16 
a 20 hores, de dilluns a dijous i 
algun divendres.

Per a qualsevol qüestió sobre 
aquest tema, les consultes es 
poden remetre a:

OBERTURA DEL TERMINI 
D’INSCRIPCIÓ DEL MÁSTER DE 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
JUANA DE VEGA

Escola Galega da Paisaxe / 
Fundación Juana de Vega
Rúa Salvador Allende, nº 92. 
15176 San Pedro de Nós 
(Oleiros)
T: 981 65 46 37 Fax: 981 65 20 95
e-mail: info@
escolagalegadapaisaxe.org

Més informació:
www.escolagalegadapaisaxe.org
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Durant els dies 10 i 11 de maig 
passats, va tenir lloc a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Forestal de Madrid 
les jornades en bioenginyeria, 
els organitzadors principals de 
les quals van ser l’Associació 
Espanyola d’Enginyeria del 
Paisatge [AEIP] i Associació 
d’empreses Restauradores 
del Paisatge i Medi ambient 
[Aserpyma]

Defi nir aquesta branca d’actuació 
sobre el paisatge que és la 
bioenginyeria del sòl o enginyeria 
biològica, resulta tan complex 
com la mateixa disciplina. 
De caràcter tant tècnic com 
a científi c, la bioenginyeries 
consagra a desenvolupar 
actuacions sobre el medi ambient 
utilitzant sempre material 
vegetal viu, podent-se associar 
aquest amb material inert de 
diferent naturalesa -tant artifi cial 
com a material natural sense 
tractament i natural transformat-. 
Adoptant solucions per al territori, 
principalment tècniques per a 
l’estabilització de vessants i 
riberes, en les quals s’han de 
tenir en compte aspectes tècnics, 
ecològics i de gestió del paisatge.

L’objecte principal d’aquestes 
jornades de bioenginyeria del 
sòl es fonamenta a transmetre la 
situació actual a nivell europeu de 
la disciplina i la pràctica, així com 
l’exposició de diferents tècniques 
amb les quals s’ha investigat, 
desenvolupat i innovat als 
països de la Unió Europea que 
comptaven amb representació 
especialitzada entre els ponents 
de les jornades. I així establir 
una base comparativa amb 
els projectes desenvolupats a 

JORNADES BIOINGENIERÍA I+D+I EUROPEA EN 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RIBERAS
Paola Sangalli. Paisajista, Vicepresidenta AEP y Presidenta AEIP.

Espanya i permetre un marc de 
referència per als professionals 
assistents.

Les jornades es van estructurar 
segons les diferents experiències 
i conclusions extretes pels 
diferents professionals 
especialistes de sectors com a 
diverses universitats europees, 
organismes públics de diferents 
nivells i països o grans empreses 
constructores, assentant-se 
en blocs tals com a diferents 
exemples de bioenginyeria a 
nivell nacional i internacional, 
l’estabilització de talusos i la 
importància de la protecció del 
sòl, l’estabilització de riberes 
i la conservació dels hàbitats 
riparis, i un últim punt dedicat a 
la presentació de casos pràctics 
per part d’especialistes de les 
confederacions hidrogràfi ques 
espanyoles, de manera que 
exposessin els seus projectes 
per a les diferents condicions 
ambientals, problemàtiques i 
solucions que es plantegen en les 
diferents conques de la Península 
Ibèrica.

De les múltiples conclusions 

extretes en les xerrades i 
ponències es destil•len els 
conceptes següents:

La situació actual referida tant • 
a la consciència ambiental com 
als criteris de bioenginyeria 
obliguen al fet que l’actuació 
es realitzi sempre des 
del paisatge, permetent 
modifi cacions in situ no 
contemplades en projecte, ja 
que és el territori el que preval 
sobre l’actuació antròpica, 
que generalment és l’agent 
modifi cador del mateix, tant 
directa com indirectament 
alterant les condicions 
ambientals que es donaven 
en aquest espai abans de 
l’actuació inicial.

És fonamental la correcta • 
selecció del material vegetal, 
havent-se d’investigar 
prèviament el seu 
desenvolupament i evolució 
en el temps, amb les espècies 
aïllades i les possibles 
barreges o associacions, tant 
amb espècies autòctones com 
altres noves a introduir, tenint 
en compte sempre l’àmbit de 

extretes en les xerrades i 

Taula inaugural

conclusions jornades i cursos
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la zona d’actuació. Així com 
l’ocupació de materials de la 
zona a fi  d’abaratir els costos 
de producció i per assegurar 
l’èxit de l’actuació.

La necessitat de reafi rmar • 
els càlculs de gabinet amb 
l’experiència prèvia pròpia i 
d’altres projectes de condicions 
ambientals similars.

La importància de continuar • 
innovant en diferents tècniques 
per a l’estabilització del sòl, 
amb diferents materials, 
estructures i estratègies 
d’actuació, així com la difusió 
dels resultats obtinguts en 
esdeveniments similars 

a aquestes jornades i 
l’organització de visites de 
camp en les quals es realitzin 
treballs pràctics relacionats 
amb la bioenginyeria.

Com en qualsevol projecte • 
desenvolupat en paisatge, 
resulta essencial el 
manteniment i conservació de 
l’obra en el temps, atès que 
els projecte de bioenginyeria 
inclou a més elements 
constructius i d’estabilització 
de terrenys, qualsevol obra 
d’aquest tipus ha de comptar 
amb un període de seguretat 
en el qual es demostri el 
correcte funcionament 
d’infraestructures, d’estructures 

i de plantació.

Com a document de referència 
que sustenti les diferents 
pràctiques en bioenginyeria, 
es recomana el Manual Tècnic 
d’Enginyeria Biològica, en el qual 
es mostren en 5 diferents idiomes 
europeus la pràctica de la 
bioenginyeria al territori analitzant 
multitud d’aspectes sobre els 
treballs preliminars en el terreny, 
treballs amb plantes i comunitats 
vegetals, amb diferents materials 
estructurals, descrivint-se més de 
170 tècniques diferents que es 
recolzen en esquemes, imatges 
i descripcions que faciliten 
l’enteniment i maneig d’aquest 
manual.

Ponents de la Jornada

conclusions jornades i cursos
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El dia 17 de Maig de 2011, va ser 
presentat a Madrid un llibre d’aquests 
que espere que marquin una època. 
Una època en la qual el paisatge 
passi a un primer plànol del discurs 
tècnic i polític del món de la cultura i 
del medi ambient. En un acte senzill 
i impecable, amb el saló d’actes 
de l’edifi ci de Fernando Figueres 
ple fi ns a desbordar, a la mateixa 
seu l’Institut del Patrimoni Cultural 
d’Espanya, ha estat presentat un 
epíleg del paisatge, una enciclopèdia 
del saber sobre el món del paisatge 
va venir. He tingut la sensació, que 
espero poder explicar, d’estar en un 
moment històric, un canvi de rumb.

Comença tot, en realitat, amb el 
seu títol: “El Paisatge del Vinyer”, 
ambiciós i atractiu. Fins a aquí tot 
molt bé, el subtítol: “una mirada 
des de l’antropologia” ens anuncia 
la postura de l’autor, el paisatge 
des d’una visió que pivota entorn a 
l’home. Però la visió que transmet 
Luis Vicente a les seves pàgines 
és la d’un profund i extensa anàlisi 
i coneixement del paisatge, el qual 
transcendeix, amb molt, la mirada de 
l’antropòleg. Una visió antropològica 
i a l’una holística. Un paisatge 
des d’i per a l’home. Un paisatge 
renaixentista, antropocèntric.

L’amor pel paisatge, entès en el seu 
més ple sentit, comença, en el cas 
de Luis Vicente Elías, a través de 
l’estudi d’una activitat humana molt 
singular i de la seva relació amb el 
territori, la trashumancia. La profunda 
relació existent entre el territori, el 
medi ambient i el paisatge troben 
en aquesta activitat, el mateix que 
en el vi, i per extensió, en el llibre, 
una perfecta expressió. María Pia, 
Linarejos Cruz, María Domingo i 
Jesús Herrero, van col•laborar en 
aquella aventura transhumant, i, 
no en va, avui formen part dels 
noms més destacats del paisatge 

a Espanya. Després, aquest llibre 
marca una fi ta en un llarg camí de 
refl exió.

Però tornem a “el meu llibre”. 
Luis Vicente ha arribat des de 
l’antropologia, és veritat, però la 
seva visió del paisatge transcendeix 
la disciplina per entrar en el més 
profund de les seves múltiples 
manifestacions. Un paisatge del 
vinyer entès com un tot, on, des 
d’una defi nició precisa del concepte, 
analitza la força i identitat d’aquests 
espais; les raons per al seu estudi; 
les tipologies i manifestacions; 
la legislació i els costums que 
ho acompanyen i ordenen; les 
bases i fonaments com el sòl, el 
territori, l’arquitectura, i l’urbanisme; 

la planta de la vinya i les seves 
condicions climàtiques; les principals 
intervencions i consideracions del 
vinyer com a recurs territorial; els 
impactes i amenaces als quals 
es veu sotmès; o la dimensió 
patrimonial del paisatge del vi i la 
seva consideració com a producte 
d’interès econòmic. Estem només 
davant una visió antropològica, o és 
més aviat una visió totalitzadora del 
paisatge?

Neix el llibre amb el projecte 
sobre el “Itinerari cultural de la 
vinya i del vi”, projecte que porto 
a l’autor a conèixer gran part de 
les experiències mediterrànies, i 
especialment la italiana, l’espanyola, 
i la francesa, i que li va permetre 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL PAISAJE DEL VIÑEDO: 
UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA”
Antonio Hoyuela Jayo, Arquitecte, membre de l’AEP

conclusions jornades i cursos
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també conèixer Tokay, a invitació 
de la UNESCO. Després, Baixa 
Califòrnia, Mendoza, Bolívia,… 
van ser testimonis i objectius de 
les anàlisis sistemàtiques de Luis 
Vicente. Sempre a la recerca 
dels “paisatges tòpics” dels 
immanents, en el que denomina 
com a “arqueologia síncrona”, que 
és com una línia del temps on els 
paral•lelismes són constants en 
espais diferents.

La metodologia que es proposa 
destaca per la seva claredat i pel seu 
pragmatisme. La visió del paisatge, 
és, com en els llibres de Mc Harg, 
una suma de capes, un “overlay 
mapping”. La cartografi a, des d’una 
concepció generosa del concepte 
de representació, es manifesta en la 
seva anàlisi en forma de fotografi a, 
de cròniques, de refranys, de mapes, 
de tradicions, que, superposades, 
confi guren una visió sistèmica del 
paisatge, gens simple, de múltiples 
lectures, i de gran riquesa.

Tipologies del paisatge, sòls, 
legislació, societats, tecnologies, 
se superposen a la recerca de la 
defi nició del paisatge total en aquest 
llibre. El seu ambiciós pragmatisme 
no només es manifesta en la seva 
“visió constructiva del passat”, sinó 
que es manifesta també en el seu 
interès per les experiències més 
operatives. A través dels exemples 

de l’Observatoire Photographique du 
Paysage, de l’experiència de Vinya 
Tondonia, o dels murs pintats de 
Champagne, i altres exemples, Luis 
Vicente explora el futur i anticipa els 
models que hauríem de seguir per a 
la preservació d’aquest patrimoni, el 
paisatge del vi. 
Gràfi cament exemplifi ca la idea del 
model, que nítidament proposa a 
les seves pàgines, amb l’exemple 
de Vila Carmen, Masería Rigual, 
en Préssec, Uruguai, on D. Pedro 
González, compte Luis Vicente, va 
reconstruir el paisatge de la toscana 
a través de retallades de revistes, 
de fotos, i de records, “important” o, 
més aviat, “incorporant”, amb això, la 
cultura del paisatge en aquest jove 
país a través del collage.

Els territoris del vi es troben 
sotmesos a importants amenaces. 
Les concentracions parcelàrias, 
les subvencions preocupades 
per la rendibilitat que pel paisatge 
(trencament de bancals, arrencada 
de ceps en copa per a col•locació en 
espatllera, concentració parcelària 
en vinyers històrics,…), o les 
infraestructures (línies elèctriques, 
autopistes,…) amenacen els 
paisatges que Luis Vicente 
heroicament defensa.

Però en el llibre l’important, 
com en un bon drama, són els 
actors. L’agricultor, en el llibre que 

presentem, no coneix el concepte, ni 
tan sols ho anticipa, o ho persegueix, 
sinó que simplement ho ignora. El 
clima, la pluja, el sol, la gelada, són 
les seves màximes preocupacions. 
Per contra, l’intermediari, entre els 
quals es situa el propi autor, som 
els màxims responsables a l’hora 
de donar forma i visibilitat a aquest 
recursos territorial. Amb això fem que 
l’usuari, que aporta la riquesa, bevent 
el vi, visitant les vinyes, o pernoctant 
a la regió, augmenti la seva 
consideració per aquests espais.

Aquesta idea de “patrimonilització 
del paisatge” persegueix, a través 
de cadascuna de les pàgines del 
llibre, proposar el paisatge del vinyer 
com un recurs territorial de primera 
magnitud, de valor econòmic, 
social i ambiental, fi ns i tot en el 
moment de crisi ideològica en què 
ens hàgim immersos. De fet, a 
través d’enquestes i d’entrevistes, 
ha aconseguit posar en evidència 
que el territori, com a element 
clau del paisatge, ha passat de 
no estar present en els interessos 
dels turistes, a ocupar el segon 
lloc, després de la visita als cellers, 
d’aquells que s’interessen per les 
regions o comarques vitícoles. 
Després d’ells, com a factors 
d’atracció, es troben el tast, el 
maridatge, el restaurant, o la compra 
de productes locals.

La importància del valor de la terra, 
del lloc, com a element diferenciador, 
i de la societat com a testimoni 
d’aquest caràcter, destaca netament 
en el seu llibre. Aquest cant a la idea 
del paisatge totalitzador, de la mà del 
vi, neix com una utopia pragmàtica 
i antropològica. Una antítesi que 
esperem que el seu autor resolgui 
des del seu treball permanent, 
constant, en l’adreça cultural de 
Vinya Tondonia. Un celler el nom 
del qual s’ha convertit en sinònim de 
l’interès que el concepte de paisatge 
cobra des d’aquesta la perspectiva 
holística i profunda que ens va 
presentar Luis Vicente, a Madrid, a 
17 de Maig de 2011.
presentar Luis Vicente, a Madrid, a 
17 de Maig de 2011.Luis Vicente Elias Pastor durant la presentacio del seu llibre.

Eumedia, S.A. 

conclusions jornades i cursos
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El passat 9 de juny va tenir lloc a 
l’emblemàtic auditori Petit Palau 
del Palau de la Música Catalana, la 
cerimònia de lliurament de la quarta 
edició dels Premis Lamp Lighting 
Solutions 2011. L’acte, presidit pel 
Sr. Ignasi Cusidó, Director General 
de LAMP, i conduït per la periodista 
Marta Casagolda, (Tv3), va explicar 
també amb la ponència “Lighting 
Design” del prestigiós Concepteur 
Lumière francès, Roger Narboni.

A la gala, celebrada en un entorn 
tan emblemàtic i característic de 
Barcelona, van acudir nombroses 
personalitats i professionals de 
la il•luminació, l’arquitectura, 
l’interiorisme i el paisatgisme, que 
van voler ser partícips del lliurament 
d’uns premis que es consoliden any 
rere any i que ja són tot un referent 
tant nacional com a internacional.

Els Premis Lamp Lighting Solutions 
2011 han estat dotats amb un 
total de 33.000€ repartits en 
quatre categories: Il•luminació 
Exterior Arquitectònica, Il•luminació 
d’Interiors, Il•luminació Urbana i 
Paisatge, i Students Proposals. 

Els guanyadors dels Premis Lamp 
Lighting Solutions ‘11 en les diferents 
categories han estat:

ILUMINACIÓ EXTERIOR 
ARQUITECTÒNICA
Amb un premi de 10.000 €, el 
jurat ha decidit concedir el PREMI 
LAMP 2011 a la IL•LUMINACIÓ 
EXTERIOR ARQUITECTÒNICA al 
GRAN CASINO COSTA BRAVA, de 

b720 Fermín Vázquez Arquitectes i 
Maurici Ginés Artec3 Lighting Design 
per: “la utilització de la llum com a 
eina projectual, un element més de 
l’arquitectura tant en el seu vessant 
natural com a artifi cial, que s’integra 
de forma efectiva en la pròpia 
estructura i genera tridimensionalitat i 
dinamisme”.

ILUMINACIÓ D’INTERIORS
Amb un premi de 10.000€, el 

ENTREGA DE PREMIS LAMP LIGHTING SOLUTIONS 11
Gabinet de premsa LAMP.

Gran Casino Costa Brava. Premi Iluminació Exterior Arquitectònica
Copyright LAMP

b720 Fermín Vázquez Arquitectes i 

.
Copyright LAMP
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jurat ha decidit concedir el PREMI 
LAMP 2011 a la IL•LUMINACIÓ 
D’INTERIORS al THYSSENKRUPP 
QUARTER, de Licht Kunst Licht AG: 
Alexander Rotsch i Andreas Schulz 
per: “el seu magistral tractament 
de la llum artifi cial en cadascun 
dels espais interiors, emfatitzant la 
transparència de l’edifi ci. Destaca l’ús 
intel•ligent de la llum en els plànols 
verticals així com l’acurat disseny de 
lluminàries a mesura”.

A més, en aquesta categoria, el 
jurat ha atorgat un ACCÉSIT a: 
HOPE TREE de 24º Studio (Fumio 
Hirakawa i Marina Topunova) a 
Tòquio (Japó) per: “la càrrega 
poètica de la instal•lació que evoca 
el mitjà natural en un espai expositiu, 
i la manera innovadora en la qual 
s’utilitza el paper d’aquarel•la 

atorgant-li una nova funció”. 

ILUMINACIÓ URBANA I PAISATGE
Amb un premi de 10.000€, el jurat 
ha decidit concedir el PREMI LAMP 
2011 a la IL•LUMINACIÓ URBANA 
I PAISATGE a BROKEN LIGHT 
en Rotterdam (Holanda) de Rudolf 
Teunissen per: “la seva novetat, 
la seva innovació, ja que fusiona 
en un únic concepte llum i ombra, 
i transforma i millora l’espai urbà 
mitjançant la llum artifi cial. Es millora 
la percepció de l’espai en il•luminar 
plànols verticals i horitzontals de 
forma equilibrada”.

STUDENTS PROPOSALS
Amb un premi de 3.000€, el jurat 
ha decidit concedir el PREMI LAMP 
2011 STUDENTS PROPOSALS a 
BOUYANT LIGHT de Claire Lubell i 

Virginia Fernández de l’University of 
Waterloo (Canadà) per: “el caràcter 
emotiu obtingut per a un objecte 
d’enorme utilitat funcional en el seu 
mitjà i el gran interès de la proposta. 
Destaca especialment la creativitat 
del plantejament, la sensibilitat amb 
la qual respon al paisatge i a l’ús de 
les energies renovables”.

I ha atorgat un ACCÉSIT a: LA 
PRIMA LÍNIA VERMELLA de 
Sílvia Cruells i Guillem Colomer 
de la ETSAV (Escola Superior 
d’Arquitectura del Vallès) per: “la 
simplicitat formal de la seva aplicació 
en el paisatge i pel valor emotiu que 
aporta. Destaca la seva capacitat 
de generar emocions en l’usuari i 
adaptar-se a entorns urbans molt 
diversos”. 

LAMP ha editat per a l’ocasió el llibre 
Lighting Concepts’ 11 en el qual 
apareixen les obres fi nalistes del 
concurs. Si desitja rebre un exemplar 
pot sol•licitar-ho en la web: http://
www.lamp.es/es/contact-us/requests 
o consultar la versió online en: http://
www.lamp.es/es/communications/
catalogs-magazines .

Premiats LAMP Lighting Solutions 11
Copyright LAMP

jurat ha decidit concedir el PREMI 
LAMP 2011 a la IL•LUMINACIÓ 

atorgant-li una nova funció”. 

Thyssekrupp. Premi Iluminació d’Interiors
Copyright LAMP

Virginia Fernández de l’University of 

Broken Light. Premi Iluminació Urbana i Paisatge
Copyright LAMP

Per a més informació:
www.lamp.es/premios o 
Facebook (Premios Lamp 
Lighting Solutions)
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JORNADA PAISAJISMO URBANO: DISEÑO Y GESTIÓN 
DE LAS ZONAS VERDES EN MADRID

En aquesta jornada, organitzada 
per l’Associació Espanyola 
de Paisatgistes, l’Associació 
Espanyola de Arboricultura, 
la Junta de Compensació de 
Valdebebas i la col.laboració del 
Reial Jardí Botànic de Madird, 
s’ha pretès fer un recorregut des 
d’una visió més general a una 
més particular; començant pel 
sistema de gestió de les zones 
verdes a Madrid i acabant pel cas 

pràctic de Valdebebas en què es 
van comentar les actuacions més 
noves que s’estan implementant.

Durant la primera ponència 
titulada ‘Nous objectius per a la 
conservació de les zones verdes a 
Madrid’, Antonio Morcillo, Cap del 
Servei de Conservació de Zones 
Verdes de Madrid, va afi rmar 
que l’Ajuntament de Madrid 
donarà pas a la nova legislatura 

a un període de transició cap al 
manteniment integral en les zones 
verdes del municipi. Així mateix, 
ha explicat que després d’una 
experiència positiva en alguns 
parcs madrilenys emblemàtics 
es pretén estendre el model de 
manteniment integral, incorporant 
sota un mateix contracte de servei 
tot el relacionat amb les zones 
verdes, incloent obres, enllumenat 
públic i mobiliari urbà, criteris que 
difereixen dels aplicats fi ns ara, 
amb la dispersió de competències 
entre diferents regidories.

La segona ponència a càrrec 
de Susana Canogar, Directora 
de Paisatgisme de Valdebebas, 
ha advocat per incorporar 
sistemàticament la fi gura 
del paisatgista als projectes 
d’ordenació del territori, i va 
detallar la important contribució 
que ha tingut el paisatgisme en 
la planifi cació de Valdebebas, un 
projecte que ha incorporat des 
dels seus inicis el concepte de 
paisatge.

Centrant-se en la tasca 
desenvolupada a Valdebebas, 
Susana Canogar ha subratllat 
que la trama verda incorporada 
al projecte s’estructura la ciutat 
“per tal d’oferir un entorn urbà 
de qualitat per fomentar l’ús dels 
espais públics pels ciutadans”.

Per la seva banda, el biòleg i 
expert Arbora Josep Selga, en 
qualitat d’assessor de nombrosos 
municipis en la gestió d’arbrat 
urbà, va subratllar la importància 
d’invertir en arbres, com una de 
les millors maneres de garantir 
l’habitabilitat i qualitat urbanes.
“Plantar avui per construir demà” 
és el punt de partida-segons 
Selga-d’un urbanisme més 
respectuós amb el medi ambient, 

pràctic de Valdebebas en què es 

La segona ponència a càrrec 
de Susana Canogar, Directora 
de Paisatgisme de Valdebebas, 
ha advocat per incorporar 
sistemàticament la fi gura 

Taula inaugural

conclusions jornades i cursos
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i va posar com a exemple la 
implantació de l’arbrat que ha dut 
a terme a Valdebebas.

Xelo Ribes, tècnic de l’empresa 
Distiagro, durant la quarta 
ponència, va dissertar sobre 
recents experiències pilot en 
la lluita biològica contra places 
desenvolupades a la ciutat de 
Madrid. En la seva exposició, 
va destacar la importància 
d’implantar un sistema que es 
retroalimenta, “buscant un equilibri 
entre plagues i depredadors”, 
eradicant alhora l’aplicació de 
productes nocius per l’entorn i, fi ns 
i tot, per a la salut humana, com 
ha quedat demostrat en el passat 
amb certs plaguicides.

En l’última ponència del dia, 
Ramón Gómez, paisatgista i 
director tècnic de les plantacions 
de Valdebebas, va presentar 
les guies que recullen el treball 
realitzat a Valdebebas: “Guia 

de l’arbrat de Valdebebas” i 
“Guia d’arbustos i vivaços de 
Valdebebas”, en les quals es 
repassen els criteris de selecció 
d’arbrat, arbustos i vivaços; 
destacant algunes de les plantes 
més noves que s’han plantat.

Segons l’opinió de Gustavo 
Marina, president de l’Associació 
Espanyola de Paisatgistes, 
encarregat de presentar la 
Jornada “la gran afl uència 
d’assistents a la Jornada -180 
assistents-demostra l’interès que 
existeix en aquests moments 
per tot el relacionat amb les 
zones verdes, però també per 
la innegable preocupació per 
racionalitzar els recursos en una 
època de retallades i reducció de 
pressupostos “.

A la tarda, ponents i assistents 
es van traslladar a Valdebebas 
on es van realitzar recorreguts 
guiats per les zones verdes de la 

urbanització, que es presentaven 
frondoses i fl orides fruit de la 
tasca de manteniment integral que 
està duent a terme la contracta 
Valoriza.

Visita guiada per l’urbanizació de Valdebebas.

Nuria Bautista explicant les obras realitzades a 
Valdebebas.

conclusions jornades i cursos
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concursos

AECOM 2011 CONCURS 
D’ESTUDIANTS “URBAN SOS 2011: 
WATER”
En la tercera edició del concurs 
estudiantil idees, AECOM està 
estudiant el recurs més vital del 
món: l’aigua. L’aigua busca el 
disseny creatiu, la planifi cació 
i les respostes de l’enginyeria 
a centres urbans enfront dels 
desafi aments a força d’aigua.

L’aigua és fonamental per a 
tots els aspectes de la vida de 
la ciutat: de sustento bàsic i la 
salut pública per la remediació 
ambiental i renovació urbana en 
general. Les respostes poden 
variar d’un marc estratègic per a 
una cirurgia de micro-resposta, 
d’un sistema de tot el paisatge 
d’una sola peça d’arquitectura o 
infraestructura.

Els participants seran 
avaluats per la seva viabilitat, 
la creativitat i l’enfocament 
multidisciplinario.el concurs està 
obert a equips de fi ns a quatre 
estudiants. Per ser triats, tots els 
membres de l’equip han d’estar 
inscrits en un programa certifi cat 
de llicenciatura, llicenciatura 
o postgrau d’estudis en el 
semestre de tardor de 2011. El 
concurs està dirigit a aquells 
que estudien la planifi cació 
urbana i regional, disseny 

urbà, arquitectura de paisatge, 
arquitectura, enginyeria i 
disciplines afi ns. El termini 
d’inscripció fi nalitza el 29 de 
Julio de 2011.

Els semi-fi nalistes seran 
seleccionats per un jurat de cinc 
membres triats per AECOM i 
compost per professionals del 
disseny i d’enginyeria de dins i 
fora de l’empresa.

Els tres fi nalistes (individus o 
equips) viatjaràn a Londres al 
novembre per presentar les 
seves propostes al jurat en 
el NLA, el centre per al medi 
ambient construït de Londres, 
que competeixen per un premi 
en metàl•lic de 15.000 dòlars 
EUA Un premi addicional de 
fi ns a 25.000 dòlars EUA de 
valor serà posat a la disposició 
d’una organització de caritat / 
ajuda per ajudar a fer possible el 
projecte.

Més informació: 
www.aecom.com

Scholosspark en Schönbrunn, Viena.
Antonio Fresneda Colomer

Disseny d’una casa de l’arbre 
per a una Illa Tropical Resort. Els 
emplaçaments de la competició es 
troben prop de les platges de Fiji, 
Vietnam, Xina i Maui, on no hi ha 
arbres existents, la majoria de les 
cases en els arbres serà en les 
palmeres de coco, que serà portat 
al lloc i plantat per al disseny. La 
grandària de l’arbre es deixa a elecció 
dels dissenyadors, i pot variar de tres 
metres i quaranta-cinc peus d’altura.

Els participants han d’incloure plànols, 
seccions i cotes, així com esbossos, 
detalls signifi catius, i qualsevol altra 
informació escrita que consideri 
important. Els guanyadors seran 
convidats a presentar un model a 
escala petita o un arxiu de 3D.

Els fi nalistes guanyaran estades 
gratuïtes en diferents cases arbre 
d’Hawaii i Xina, i els tres primers 
5.000, 4.000 i 3.000 $ respectivament.

Categoria Internacional
Data límit d’inscripció: 29/08/2011 

“TREE HOUSE IN 
PARADISE” CONCURSO 
DISEÑO DE CASA 
ÁRBOL, NATIONAL 
GEOGRAPHIC CHANNEL

Més informació: 
www.treehousesinparadise.com
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concursos

S’ha convocat per primera vegada 
els Premis Garden. Premis 
inèdits en el sector per la seva 
internacionalització i independència, 
i que Grup TPI i la Federació 
Espanyola d’Associacions de 
Productors Exportadors de Fruites, 
Hortalisses, Flores i Plantes Vives, 
FEPEX, coorganitzen amb el 
Patrocini Oro de IBERFLORA, 
Fira Internacional de Planta i Flor, 
Tecnologia i Jardí.

Podran participar en la present 
convocatòria totes les candidatures 
que compleixin els requisits formals 
especifi cats a les bases i que siguin 
rebudes en la Secretaria dels 
Premis Garden (marisa.sardina@
grupotpi.es) abans de les 14.00 
hores del dia 15 de setembre de 
2011.

Les diferents categories a participar 
dels Premis Garden 2011 són:
Categoria Productes

1. Abonaments, fertilitzants, 
substrats i fi tosanitaris.
2. Eines i maquinària.
3. Mobiliari, accessoris i sistemes 
per al jardí.
4. Productes i accessoris per a 
mascotes.
5. Llavors, planta i fl or.

Categoria Àrees Verdes
1. Projecte o Obra Pública. 
Es premiaran aquells treballs 
que suposin una estratègia de 
desenvolupament sostenible i siguin 
viables per a l’interès públic. Haurà 
de reunir, com a condició inherent, 
el que l’obra o projecte sigui 
socialment rendible i innovadora, 
així com la seva contribució al 
benestar a la col•lectivitat.
2. Projecte o Obra Privada. Es 
valoraran criteris com la qualitat 
de la integració paisatgística, la 
creativitat i el caràcter innovador 
del projecte, la sostenibilitat de les 
solucions presentades i la seva 

I PREMIS GARDEN 2011

El Govern de Xile convoca el 
‘Concurs Parque de la Ciudadanía’ 
que es desenvoluparà a l’entorn 
de l’Estadi Nacional, un dels 
espais urbans més emblemàtics i 
signifi catius de la ciutat de Santiago.

La seva condició de recinte 
esportiu tancat, per més de set 
dècades ha estat un dels espais 
urbans de la ciutat amb major 
quantitat d’esdeveniments cívics, 
culturals i massius. Donada la seva 
extensió de 63,5 hectàrees, la seva 
privilegiada ubicació urbana en la 
comuna de Ñuñoa i el signifi cat cívic 

dels seus recintes, s’ha imposat 
el desafi ament de transformar 
aquest lloc en un espai obert a la 
ciutadania, aportant un nou parc 
urbà a la ciutat de Santiago.

L’objectiu principal del concurs 
és generar un nou parc públic 
que integri els dispersos recintes 
esportius que se situen en el 
seu interior i ho vinculi amb el 
seu entorn urbà i comunitats que 
ho envolten. Així mateix, aquest 
concurs busca incentivar a explorar 
noves oportunitats programàtiques 
que reforcin la condició d’espai urbà 

públic orientat a la recreació.
El concurs s’organitzarà en dues 
fases, fi ns al 25 d’agost de 2011 
es podran enviar els ‘Dissenys 
conceptuals’. D’entre totes les 
propostes rebudes se seleccionaran 
els tres millors, els que hauran de 
lliurar la ‘Proposta d’Avantprojecte’ 
fi ns al 14 de novembre de 2011.

efi ciència respecte al resultat fi nal.

En coincidència amb els I Premis 
Garden i la celebració del 40º 
aniversari de IBERFLORA, es 
concedeixen a més els següents 
Premis Extraordinaris 2011:
1. Premi Extraordinari al Millor 
Viverista 2011, concedit i lliurat per 
FEPEX. 
2. Premi Extraordinari a la 
Innovació, concedit i lliurat per 
IBERFLORA.
3. Premi Extraordinari a la 
Trajectòria Professional. 
4. Premi Extraordinari a l’Empresa 
Exportadora

CONCURS 
PARQUE 
CIUDADANÍA

Tota la informació sobre els 
Premis en:
www.tecnogarden.es/es/
content/abierto-el-plazo-de-
participaci%C3%B3n-para-los-i-
premios-garden

Més informació:
concursoparqueciudadania.cl/
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jornades i cursos

Els dies 29 i 30 de setembre i 
l’1 d’octubre tindran lloc a l’Aula 
Magna de la MTS Arquitectura 
de València la II Trobada de 
Paisatge, sota la temàtica “El 
paisatge ABANS de projectar, 
i DESPRÉS del projecte” en el 

2º TROBADA DE PAISATGISME VALÈNCIA 2011: EL 
PAISATGE ABANS DE PROJECTAR, I DESPRÉS DEL PROJECTE

qual es comptarà amb diversos 
professionals que desenvoluparan 
ponències i s’analitzarán diferents 
projectes paisajístics. 

Los socios y socias acreditados 
de la AEP disfrutarán de un 

descuento en el precio de  
inscripción, al ser la AEP una 
de los entes colaboradores del 
evento.    

Més informació e inscripcions:
www.landscapevalencia.com
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jornades i cursos

Aquest any va tenir lloc 
l’I Congrés Hispà Lusità i 
el XIV Congrés Nacional 
d’Arboricultura, a celebrar del 
20 al 23 d’octubre de 2011, a 
Sintra, Portugal, organitzats de 
forma conjunta entre l’Associació 
Espanyola d’Arboricultura i la 
Societat Parcs de Sintra Munti 
da Lua. Aquesta edició té per 
títol “L’arbre històric, herència 
cultural”.

El Congrés s’estructura en 
sessions plenàries, tallers 
tècnics i una sèrie d’activitats 
paral•leles de gran interès.

AVANÇ DE PROGRAMA

Jornada 1. Gestió d’arbres 
singulars i monumentals

 Gestió dels Parcs de Sintra, • 
arbrat singular.
 Gestió de l’arbrat • 
monumental.
 Gestió de l’arbrat • 
monumental a Portugal.
 Anàlisi visual d’arbrat • 
monumental, gestió 
d’exemplars d’arbrat dels 

Parcs de Sintra.
 Anàlisi en grups diferenciats • 
en camp, dels exemplars vists 
en la jornada.
 Taula rodona d’experts en • 
gestió d’arbrat monumental.

Jornada 2. Gestió de patrimoni 
arbori: herència cultural

 La importància de l’arbrat i • 
els boscos en el paisatge rural 
i urbà.
 Gestió i estudi del arbrat en • 
jardins històrics.
 Gestió i anàlisi de l’arbrat del • 
Jardí Botànic de Coïmbra.
 Gestió dels arbres • 
monumentals de la ciutat de 
Lisboa.
 Presentació Projecto Life • 
Jerez+Natura. Conferència: 
Ruta de les espècies.
 Professor Mário Azevedo • 
Gomes i el Parc dóna Pena.
 Els jardins històrics de • 
l’Alhambra, patrimoni cultural.
 Acte d’Homenatge a Emèrits • 
d’Espanya i Portugal.

Dates clau del congrés
31/08/2011: data límit per a 

I CONGRÉS HISPÀ LUSITÀ I EL XIV CONGRÉS 
NACIONAL D’ARBORICULTURA

Per consultar el programa 
complet i la forma d’inscripció 
visitar:
http://www.aearboricultura.org/

inscripció amb cost reduït.
15/09/2011: data límit de 
recepció de comunicacions
10/10/2011: data límit 
d’inscripció als tallers i 
d’inscripció al Open de grimpa.
14/10/2011: data límit 
d’inscripció al congrés.

Com a novetat d’aquest 
Congrés, dins de les sessions 
plenàries, comptarem amb el 
Panell d’Experts format per 
Carla Abrantes, Gabriel Iguiñiz, 
Gerard Passola i Mariano 
Sánchez. Cadascun dels quals 
analitzarà un arbre específi c del 
Parc dóna Pena, incloent sortida 
a camp de tots els assistents 
dividits en grups en funció de 
l’expert triat.
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TOURbanISM-toURBANISM és 
el títol de la 6 ª Conferència del 
Fòrum Internacional d’Urbanisme 
que tindrà lloc del 25 al 27 de Gener 
2012, a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) a Barcelona.

L’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) i el 
Departament d’Urbanisme i 
Ordenació del Territori (DUOT), 
en col•laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, Casa Àsia i la resta 
d’universitats participants de 
la xarxa IFOU organitzarà la 
conferència dins de la marco del 
Fòrum Internacional d’Urbanisme 
(IFOU).

A través dels anys el turisme s’ha 
convertit en un important motor que 
ha transformat les ciutats i territoris, 
i una oferta de desenvolupament 
econòmic i social de diversos 
països. L’objectiu del sisè Fòrum 
Internacional d’Urbanisme-IFOU-
conferència és refl exionar sobre 
el turisme i especialment en els 
processos de canvi, així com els 
instruments, plans, projectes i 
estratègies que es plantegen en 
relació amb ella.

La conferència té com a objectiu 
generar un intercanvi entre el món 
acadèmic i el debat professional, 
per investigar les oportunitats i 
riscos per al desenvolupament 
turístic sostenible i per discutir 
les visions, conceptes i millors 
pràctiques. En aquest marc de 
causes, raons i les dependències 
dels processos de transformació 
a tot el món seran analitzats i 
les estratègies de planifi cació i 
conceptes de disseny per a un 
desenvolupament més sostenible 
del turisme s’exploraran.
Comunicacions

Es convida a presentar per a la 
seva presentació en els següents 
subtemes:

Turisme: Evolució i tendències 
recents
A. Des del turisme com una 
conquesta social de noves formes 
de turisme
B. El turisme mundial les tendències 
(categories, destinacions ...)

Avaluació de les destinacions 
“madures” turista
C. Impactes del desenvolupament 
turístic
D. El reciclatge de les zones 
turístiques

Potencial dels territoris post-
industrial
I. El reciclatge de turisme històric
F. El turisme vacacional nou. 
Turisme i desenvolupament 
econòmic

Cap a un nou paradigma
G. El turisme cultural en “contextos 
institucionals febles”
H. Turisme Responsable
I. Arquitectura, urbanisme i turisme

Calendari
Resums: fi ns 15 jul
Aprovació de resums: 29 jul
Article complet / Pòster termini: 16 
sep
1ª acceptació o revisió d’Article 
complet / Cartell: 14 oct
Article complet / Pòster d’acceptat: 
11 nov 
Data límit d’inscripció anticipada: 11 
nov
Termini de sol•licitud de 
reemborsament: 30 dec
Data límit d’inscripció: 30 dec

6TH CONFERENCE OF THE 
INTERNATIONAL FORUM ON 
URBANISM (IFOU) – TOURBANISM

Més informació:
http://tourbanism.ifou.org/

ELASA és l’Associació Europea 
d’Estudiants d’Arquitectura del 
Paisatge, que promou el suport, 
la cooperació, l’intercanvi d’idees 
i l’enteniment entre els estudiants 
d’arquitectura del paisatge en tota 
Europa. Cada any organitza una reunió 
anual a l’estiu i una petita mini-reunió 
a la primavera. Cada trobada està 
organitzada en un país diferent pels 
estudiants d’arquitectura del paisatge 
d’una universitat d’aquest país.

La Reunió Anual 2011 es durà a 
terme des del 14 fi ns al 28 d’agost 
de 2011 a Alemanya. El títol de la 
reunió d’aquesta edició és “Paisatges 
Energètics”. Els temes principals 
seran, d’una banda, el canvi en la 
producció d’energia i els seus impactes 
sobre el paisatge i d’altra banda, el 
canvi estructural en la societat i les 
conseqüències que sorgeixen d’est 
per a la professió d’arquitectura del 
paisatge.

Els paisatges no són objectes 
estàtics. Cada vegada i pertot arreu 
els canvis són visibles. La humanitat 
tracta d’orientar i canalitzar el 
desenvolupament del paisatge per 
satisfer les seves necessitats. Per 
això, paisatges energètics estan 
sorgint. El bec del petroli, l’energia 
nuclear i el canvi climàtic cap a la 
recerca d’una nova independència, 
l’autarquia d’energia. Canvis en les 
condicions polítiques i socials repensar 
tipus nou tipus de paisatge, els 
Paisatges Energètics: paisatges, que 
es caracteritza per noves formes de 
generació d’energia. Paisatges, que es 
caracteritza també per canvis ràpids i 
l’alt nivell de fl exibilitat, que es derivin 
d’ells.

Durant els tretze dies de la reunió,als 
participants se’ls mostraran els diferents 
paisatges d’Alemanya en un viatge a 
través del país i seran portats als llocs 
on aquests temes principals són més 
visibles i discutibles.

ELASA ANNUAL 
MEETING GERMANY

Per ampliar la informació:
www.elasa.org/germany2011

jornades i cursos
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Més informació:
www.regarding-landscapes.com

Lloc: Pirineus francès
Dates: juliol, agost i setembre de 
2011, diferents torns

“Estimulants tallers, agradables 
i instructius per rejovenir la 
percepció del paisatge”, en el 
marc incomparable dels Pirineus 
francesos, li oferim l’oportunitat 
d’ampliar els seus coneixements i 
experiències del paisatge.

Aquí podràs explorar paisatges 
diferents i el seu signifi cat a través 
de caminades, observació directa, 
exercicis experimentals, dibuix o 
pintura, estudi i discussió.
Ens aproparem el paisatge des 
de diferents punts de vista per 
ampliar les seves experiències 
personals , amb l’ajuda de 
disciplines tals com l’observació 
de Goethe i la Fenomenologia 
del paisatge .Aquestes disciplines 
ens ajuden a allunyar-nos dels 
pensaments abstractes i prendre 
consciència dels fenòmens reals, 

TALLERS DE REFLEXIÓ 
PAISATGÍSTICA: QUINA ÉS LA MEVA 
RELACIÓ AMB EL PAISATGE?

el nostre propi pensament i els 
processos de sensació i com 
formar judicis,

Ens agradaria posar l’accent que 
el curs és adequat per a totes 
les persones (professionals, 
acadèmics i no acadèmics) que 
viuen amb una o més de les 
següents preguntes:

 Quin és la meva relació • 
personal amb el paisatge? 
Existeix un mètode de lectura • 
del paisatge, que podem 
compartir amb els altres? 
Per què trobem certs paisatges • 
bells? 
Com m’afecta el paisatge? • 
Puc descobrir les capacitats i • 
qualitats dins de mi per llegir 
els processos naturals dins de 
la naturalesa?

ACHIPPA, Associació Xilena 
de Professionals del Paisatge 
A.G., ha volgut constituir-se en 
un referent davant la ciutadania i 
les autoritats, amb l’organització 
d’aquest Congrés Internacional 
d’Arbrat Urbà.

Objetius generals
Posicionar l’arbrat urbà com • 
a part de la infraestructura 
de la ciutat, que com tal 
requereix racionalitat espacial i 
tecnologia.
Analitzar el rol de l’arbrat com • 
una eina d’ordenament, unitat 
i continuïtat enfront de la 
creixent contaminació visual i 
sensorial, pròpia de les ciutats 
amb creixement inorgànic i en 
constant canvi en l’ús del sòl.
Integrar conceptes tècnics i • 
espacials més contemporanis 
en la planifi cació, disseny i 
gestió de manteniment de 
l’arbre emplaçat en el nínxol 
urbà.
Prendre consciència que • 
la ciència i tecnologia 
usada correctament per 
a cada espècie i situació 
edafoclimàtica en relació a 
la espacialitat de cada lloc, 
redundarà en una expressió 
tridimensional dels arbres que 
els permetrà expressar gran 
part del seu potencial genètic 
malgrat les limitacions pròpies 
del nínxol urbà.

I CONGRÉS 
INTERNACIONAL 
D’ARBRAT 
URBÀ

Per a més informació visitar la 
web de l’Associació Xilena de 
Professionals del Paisatge:
http://www.achippa.cl Stadtpark, Viena.

Antonio Fresneda Colomer

jornades i cursos
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Data: 18-22 Juliol 2011
Lloc de realització: Saló 
d’Actes del Palau de Carlos 
V de l’Alhambra. C/ Real de 
l’Alhambra s/n
Preu del curs: 120 €
Nombre d’hores: 30

El pujol de l’Alhambra és el marc 
inigual•lable on es desenvolupa 
un urs que aprofundeix en la 
comprensió del paisatge com 
a fet assumit i consolidat de la 
nostra cultura patrimonial. Des 
del plantejament de l’escala 
i del rumor del paisatge com 
a arguments inevitables del 
projecte, el Curs s’endinsa en 
arquitectures que transformen 
el paisatge, en paisatges que 
determinen arquitectures, en 
arquitectures pensades per ser 
vistes, en paisatges contemplats 
per arquitectures.

Interpretant el territori com un 
mantell continu, el Curs despeçz 
una suma de fragments que 
confi guren diferents lectures del 
paisatge: des del reconeixement 
de la manifestació actual dels 
valors paisatgístics de l’lhambra 
i la seva projecció futura, 
s’analitza la relació amb el 
paisatge canviant de la costa, 
les accions que han d’incorporar 
els processos naturals en els 
punts de borda ciutat-vega, el 
patrimoni construït i el pes de la 
memòria, fi ns a concloure amb 
provocatius models d’ocupació 
del territori.

Consulta el programa i la 
inscripció a:
http://www.ugr.es/~cm/accesos/
gr23.htm

CURS 
ARQUITECTURA, 
PAISATGE I MEDI 
AMBIENT

Aquest cicle cultural és fruit 
del conveni de col•laboració 
subscrit entre el Col•legi 
Ofi cial d’Arquitectes de 
Cadis i el Consorci per a la 
Commemoració del Bicentenari 
de la Constitució de 1812. El 
cicle planteja tornar a convocar 
als representants dels territoris 
d’ultramar a Cadis, brindant-
los l’oportunitat de trobar-se 
tots junts, contribuint a un 
millor coneixement mutu de 
les realitats arquitectòniques 
ultramarines. L’objectiu és 
analitzar aquelles qüestions que 
genèricament unien i apropaven 
a tots, al mateix temps que posa 
de manifest les diferències i 
característiques pròpies que 
distingien a cada territori.

Per a això s’han programat 
tretze conferències que des 
de gener d’aquest any fi ns 

Per a més informació:
http://www.arquitectosdecadiz.
com/index.asp?p=51&c=283802
3a778dfaecdc212708f721b788

a maig de 2012 analitzaran 
l’arquitectura de ciutats 
costaneres d’Amèrica Llatina, 
Filipines, Portugal i Espanya; 
totes elles sota la responsabilitat 
de reconeguts experts en la 
matèria com Álvaro Siza o 
Rafael Moneo.

La propera conferència serà a 
càrrec de l’arquitecte Eduardo 
Souto de Moura el 29 de 
Setembre en el Saló d’Actes 
de la Seu del Col•legi Ofi cial 
d’Arquitectes de Cadis a les 
20:30 hores i que tindrà per títol 
“Dibuixar en els Marges”.

CICLE DE CONFERÈNCIES 
ULTRAMAR. PORTO “DIBUIXAR EN 
ELS MARGES”

Paseo en Viena.
Antonio Fresneda Colomer

jornades i cursos
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Tendrá lugar del 18 al 20 de julio 
en la Universidad Politécnica 
de Cartagena, en este curso se 
plantea el paisaje como punto de 
encuentro de distintos profesionales 
y disciplinas técnicas, científi cas, 
humanísticas y artísticas.
 
Entre los objetivos buscados:

Se pretende formar al futuro • 
profesional en la comprensión y 
diseño del medio urbano y natural 
como el hábitat del hombre.
Compatibilizar la demanda que • 
surge del desarrollo urbano 
con el manejo de los recursos 
ambientales.
Aproximación y refl exión sobre • 
la transformación paisajística del 
entorno urbano de Cartagena y 
su Comarca.
Identidad y sostenibilidad del • 
Paisaje.

CURSO DE VERANO 
“PROYECTOS DE 
JARDINERÍA Y 
PAISAJE” CARTAGENA

Més informació:
www.regarding-landscapes.com

El “III TALLER INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE” se celebrará en la 
Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Málaga durante los 
días 18 al 22 de julio del presente 
año. El curso plantea el análisis 
y desarrollo proyectual de una 
concreta pieza urbana atendiendo 
conjuntamente sus diferentes 
escalas urbanística, arquitectónica 
y paisajística. El entendimiento del 
Proyecto desde todas sus escalas, 
posibilita descubrir en su refl exión 
conjunta, teórica y práctica, el 
auténtico valor proyectual del 
conjunto de la propuesta de 
intervención.

Se trata de un Taller de Trabajo 
abierto en su refl exión y continuo 
en su realización, dónde 
teoría y práctica se realizan 
simultáneamente a través de 
un Proyecto concreto de una 
pieza urbana de la ciudad de 
Málaga. De esta manera, se 
plantea construir la disciplina de 
la Arquitectura y el Urbanismo 
como dos caras inseparables de 
una misma moneda, en donde el 

Proyecto es la base sobre la cual 
se intenta refl exionar sobre el Arte 
de construir la Ciudad y su Paisaje 
en todas sus escalas urbanas y 
territoriales.

El Taller se desarrollará en la Sede 
de la Escuela de Arquitectura de 
Málaga en forma de Taller abierto 
con horario de 10:00 a 22:00 
horas, impartiéndose las clases, 
conferencias y desarrollos de los 
trabajos.

Conferenciantes
Javier Arpa, arquitecto. Editor • 
en la Revista Internacional de 
Arquitectura “a+t” 
Imma Jansana, arquitecta. • 
Premio FAD en 1993 y 1994
Arancha Muñoz, arquitecta. • 
Directora General de Territorio 
y Paisaje de la Comuninat 
Valenciana
José Seguí, arquitecto. Premio • 
Nacional de Urbanismo en 1985 
y 1986

III TALLER INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE. 
MÁLAGA

Més informació:
http://www.geometriadigital.
com/index.php?mod=taller3

Durant el Curs d’Estiu de Disseny Urbà 
es realitzarà una visió crítica de la 
situació actual i la demanda/ manques 
existents en aquest aspecte. Mitjançant 
classes teòric/pràctiques s’analitzaran 
diferents àrees urbanes i la seva àrea 
d’infl uència.

El curs de Disseny Urbà comptarà amb 
la participació dels professionals més 
rellevants del panorama nacional (amb 
experiències docents i pràctiques) que 
es complementen amb el construït.

El curs es desenvoluparà com un taller 

CURS DE DISSENY URBÀ, IED “INSTITUTO EUROPEO DI DESING”

Més informació: 
www.ied.es

continu dividit en tres àrees temàtiques, 
coincidint amb cada setmana del 
mateix. Es desenvoluparan almenys 
dos casos reals en paral•lel, amb 
la col•laboració i supervisió dels 
professors que, després de presentar 
breument el seu treball rellevant 
en el tema del disseny urbà a tots 
els alumnes en una primera classe 
magistral, reprendran els projectes en 
el punt on l’anterior docent o equip ho 
hagués deixat. 

Més endavant, els alumnes tindran 
l’oportunitat fi ns i tot de desenvolupar, 

a partir de les propostes inicials dels 
dos casos reals, versions paral•leles 
en funció de les diferents interferències 
detectades com a resultat de l’acció 
simultània i discontínua de diferents 
experts en la matèria.

Durada: 80 hores.
Inici: 4 de juliol de 2011.
Finalització: 22 de juliol de 2011.
Horari: de 16.30 a 21.30 hores. De 
dilluns a divendres.

jornades i cursos
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Tindrá lloc a Valderrobres (Terol), 
del 7 al 9 de setembre de 2011.

L’objectiu del curs és contribuir 
al compliment de la Carta 
Europea del Paisatge difonent les 
potencialitats, mètodes i reptes 
que suposa la consideració 
del paisatge en la gestió del 
territori però també en el seu 
ensenyament i posada en valor en 
diferents sectors de la societat.

Va destinat a Gestors del territori 
de comarques, ajuntaments, 
associacions locals i Governs 
de Comunitats Autònomes. 
Alumnes de: Geografi a, Ciències 
ambientals, Enginyeria de Montes, 
Biologia, Geologia, Econòmiques, 
Turisme, Humanitats. Professors 
d’Ensenyament mitjà de 
Geografi a. 
Qualsevol de les llicenciatures 
citades són aconsellables per a 
un millor aprofi tament però no 
són imprescindibles doncs el 
curs també va dirigit a gestors del 
territori als quals pot interessar 
descobrir les potencialitats i 
metodologies del paisatge.

Tarifa general: 165€
Tarifa reduïda: 110€

Programa del curs
Dimecres, 7 de Setembre
09:00 h. Paisatge i 
desenvolupament rural sostenible: 
un repte a aconseguir. Eines 
disponibles
10:30 h. Els mapes d’unitats 
visuals de paisatge: metodologia i 
utilitat per a la gestió
12:30 h. Els mapes d’unitats 
homogènies de paisatge a 
diferents escales: dels dominis als 
tipus de paisatge. metodologia i 
utilitat per a la gestió

16:30 h. Els impactes paisatgístics 
i les anàlisis de visibilitat
18:00 h. Com dissenyar una 
estratègia de participació 
ciutadana i paisatge

Dijous, 8 de Setembre
09:00 h. El Conveni Europeu del 
Paisatge, un nou instrument per 
millorar el govern del territori
10:30 h. La incorporació del 
paisatge en els instruments de 
planejament
12:30 h. Taula rodona: Taula 
rodona sobre el Paisatge i 
l’energia eòlica: problemes i 
reptes
16:30 h. El Centre d’Estudis 
Paisatge i Territori d’Andalusia. 
Orientació general i activitats
18:00 h. L’Observatori del 
Paisatge a Catalunya. Objectius, 
realitzacions i reptes

Divendres, 9 de Setembre
09:00 h. Els Catàlegs del paisatge 
de Catalunya: una experiència 
d’ordenació del paisatge i de 
participació ciutadana
10:30 h. Els Mapes de paisatge 
comarcals d’Aragó. Objectius, 
realitzacions i reptes
12:30 h. Els instruments de 
participació ciutadana en la gestió 
del territori
16:30 h. La Carta del paisatge de 
la comarca del Matarraña
18:00 h. La custòdia del paisatge. 
Experiència en el Maestrazgo

CURS PAISATJE I GESTIÓ DEL 
TERRITORI: POTENCIALITATS, 
MÈTODES I REPTES

Més informació:
http://moncayo.unizar.es/
cv/cursosdeverano.nsf/
CursosPorNum/40

Dates 18/07/2011-22/07/2011
Lloc: 
Conferencies - Saló d’Actes del 
Col•legi Ofi cial d’Arquitectes de 
Cadis 
Tallers - Castillo de Santa Catalina 
de Cadis

PONENTS
Dilluns 18 

Josep Selga. Biòleg. Editor de la • 
Divisió Forestal de Santa&Col•le 
Josep Mª Serra. Arquitecte. • 
Editor de la Divisió Urbana de 
Santa&Col•le 
José Selgas+Lucía Cano. • 
Arquitectes 

Dimarts 19 
Zuloark. Arquitectes. Cooperativa • 
d’activació col•lectiva 

Dimecres 20 
Emiliano López+Mónica Rivera. • 
Arquitectes. Professors ETSA 
Barcelona 

Dijous 21 
Carlos Quintans. Arquitecte. • 
Professor ETSA La Corunya 

Divendres 22 
Antonio Jiménez Torrecillas . • 
Arquitecte. 

PROFESSORAT DE TALLERS
Taller 1. José Selgas+Lucía Cano 
Taller 2. Zuloark 
Taller 3. Emiliano López+Mónica 
Rivera 
Taller 4. Carlos Quintans 

CURS D’ESTIU 
“LA REBEL•LIÓ 
DE L’ESPAIS 
PÚBLIC”

Més informació e inscripcions:
http://www.arquitectosdecadiz.
com/index.asp?p=1995&c=3f08
8ebeda03513be71d34d214291986

jornades i cursos
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Els propers 18, 19 i 20 de 
juliol tindrà lloc a la Universitat 
Politècnica de Cartagena el curs 
“PROJECTES DE JARDINERIA 
I PAISATGE” en jornada 
completa en el qual es planteja el 
paisatge com a punt de trobada 
de diferents professionals i 
disciplines tècniques, científi ques, 
humanístiques i artístiques.

Es planteja el paisatge com a 
punt de trobada de diferents 
professionals i disciplines 
tècniques, científi ques, 
humanístiques i artístiques. Entre 
els objectius buscats:

Es pretén formar al futur • 
professional en la comprensió i 

disseny del mitjà urbà i natural 
com l’hàbitat de l’home.
Compatibilitzar la demanda que • 
sorgeix del desenvolupament 
urbà amb el maneig dels 
recursos ambientals.
Aproximació i refl exió sobre la • 
transformació paisatgística de 
l’entorn urbà de Cartagena i la 
seva Comarca.
Identitat i sostenibilitat del • 
Paisatge.

CURS D’ESTIU “PROJECTES DE 
JARDINERIA I PAISATGE” CARTAGENA

Més informació a:
http://www.upct.es/contenido/
cursosverano/cursos.
php?id=209&cat=2

La visió multidisciplinària i la seva 
convergència en aquest curs pretenen 
contrastar experiències sobre 
l’apreciació del paisatge des dels límits 
del compàs temporal.el anàlisi i posada 
en comú sobre l’acció del temps o 
les seves limitacions en paratges, 
jardins, escenografi es paisatgístiques 
o naturaleses intervenides, proposa 
una refl exió sobre el valor de la relació 
paisatge-temps i les indagacions i 
posicions assumides al segle XXI des 
de diferents perspectives.

Se celebrarà en La Granja de Sant 
Ildefons, els dies 18 i 19 de juliol de 
2011, utilitzant les aules del Centre de 
Congressos i Convencions.

El contingut del curs:
- Moviment, transformació i dinàmiques 
del paisatge
- Memòria del temps en el Jardí Històric 
i en el Paisatge Cultural
- Paisatges instantanis
- Art i naturalesa

Resum del Programa

Dilluns 18 de Julio
- El Retir. Orígens i actualitat del parc 
madrileny. 
- Relectures del passat en el jardí 
espanyol del segle XX. 
- Paisatges en moviment. 
- Paisatge fi guratiu, paisatge abstracte. 
- La taca blava del mapa, illes d’aigua 
en el temps. 
- El jardí detingut: espai i temps en el 
jardí espanyol. 

Dimarts 19 de Julio
- Paisatges vius: polítiques, gestió i 
bones pràctiques. 
- El paisatge, la visió del botànic. 
Meditacions, deixant-se portar... 
- Temps i paisatge. 
- La metamorfosi del paisatge i del 
temps al cinema. 
- La dansa del paisatge. 
- El paisatge en el cap.

CURS D’ESTIU 
UPM “PAISATGE I 
TEMPORALITAT”

Per ampliar la informació:
www.upm.es/cursosverano

INTERNATIONAL MEETING OF THE LANDSCAPE 
AND GARDEN. BERGAMO
Des del 2 al 4 de setembre de 
2011, tindrà lloc la “Trobada 
Internacional del Paisatge i Jardí” 
en Città Alta, Bèrgam -Itàlia-, 
organitzat per l’associació cultural 
Arketipos, on un nombrós grup de 
paisatgistes de reconegut prestigi 
internacional, debatran sobre 

diferents temes en els diferents 
esdeveniments organitzats per a 
aquesta trobada.  

Més informació consultar:
www.arketipos.org.

www.upm.es/cursosverano
Volksgarten, Viena. 

Antonio Fresneda Colomer

jornades i cursos
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El vinyer és el punt de partida 
de l’elaboració del vi. Els grans 
vins es produeixen en els millors 
paisatges, i a més les noves 
concepcions del Patrimoni han fet 
que alguns paisatges del vinyer 
hagin estat declarats Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO.

L’objectiu del Curs és mostrar 
el valor que el vinyer posseeix 
a més de per els seus caràcters 
productius, per constituir un recurs 
cultural, pels valors identitaris que 
a cada regió representa, i per ser 
un patrimoni natural que ha de 
conservar-se i protegir-se de les 
incursions i impactes que pot sofrir 
el mitjà rural en l’actualitat.

Amb la perspectiva històrica es 
narraran les obres artístiques i 
literàries en les quals la vinya és 
un element central, i la seva relació 
amb el seu producte essencial, la 
feina de casa i el seu consum.

Des de la mirada de la Geografi a 
es veurà la varietat, localització i 
diversitat de paisatges de vinyer 
al món vitivinícola i com aquests 
tenen relació amb molts factors 
que condicionen el territori.

El fet que en els últims anys 
l’arquitectura hagi fet la seva 
aparició en el vinyer, anima a 
convidar a l’arquitecta de fama 
mundial al fet que expliqui com 
s’integra l’obra en la vinya, i com 
ambdues acaben sent un recurs 
que ha generat una tipologia 
de turisme específi c, que és el 
Enoturisme.

Totes les transformacions, 
modifi cacions i canvis que es 
produeixen en l’àmbit de la 
vinya, i que queden refl ectits al 
territori, sembla que sorgeixen 

exclusivament del bon fer dels 
agricultors, però és necessari 
saber que des d’època romana 
la legislació i els reglaments i 
normatives, han estat vigilant i 
orientant el quefer de l’agricultor. 
Les últimes normatives de la 
PAC per als vinyers són les 
manifestacions que confi rmen 
aquesta intervenció de la legislació 
en el paisatge del vinyer.

El conjunt de fets i manifestacions 
de molt variada raó, queda escrit 
al territori i explica a cada moment 
i lloc com és i per què el paisatge 
del vinyer. La mirada holística que 
pretén donar l’antropologia agrupa 
accions, símbols, treballs, normes i 
recursos per parlar-nos en termes 
globals del paisatge del vinyer com 
a patrimoni cultural de cada territori 
productor.

A través de les taules rodones es 
pretendre fer parlar als actors que 
es vinculen amb el paisatge del 
vinyer. Els gestors del paisatge del 

CURS EL PAISATGE DEL VINYER: DES DE TOTES LES 
MIRADES 

Inscripcions a:
www.ucm.es/info/cv/subweb/
prog/origranas/73308.html

vinyer, a través de les persones 
que investiguen i regulen els 
paisatges culturals d’Espanya. 
Els actors que treballen en el 
camp, en les plantes de la vinya, 
a través dels productors que 
conreen la vinya. Els usuaris que 
en aquest moment aprofi ten el 
paisatge del vinyer com a recurs 
turístic a través de l’Agències 
especialitzades en el turisme del vi. 
I queda la mirada del narrador, el 
fotògraf que relata i descriu com és 
aquest paisatge, que serveix com 
a atractiu, és tema de la publicitat 
i motiva al viatger a consumir un 
producte agrícola a través del 
coneixement del seu territori. 
L’editor que publica i edita revistes 
que divulguen aquests temes serà 
el complement a est dialogo entre 
parells, que volen donar una visió 
total d’alguna cosa tan senzill com 
una vinya.

RESUM DEL PROGRAMA

Dimecres, 20 de juliol
10.00 h. El paisatge del vinyer: una mostra d’arqueologia sincrònica. Luis Vicente Elías 
Pastor, antropòleg. Responsable del departament de Documentació i Patrimoni Cultural de 
Cellers R. López d’Heredia. Director de la trobada.
12.00 h. Taula rodona: La divulgació i la imatge del paisatge del Vinyer.
Participen: Rafael del Rei, Luis Vicente Elías Pastor, Miguel Martín Hernández, Luis 
Mosquera, Eliana Bórmida.
16.30 h. Vinya, Paisatge i Arquitectura en els Andes del Sud. Eliana Bórmida, arquitecta, 
Titular de l’Estudi Bórmida & Yanzón. Mendoza, Ar.

Dijous, 21 de juliol
10.00 h. Visió cultural del vinyer. Javier Maderuelo Ras, catedràtic de l’Escola d’Arquitectura i 
Geodèsia, d’Alcalá d’Henares
12.00 h. La protecció jurídica del territori i la producció vitivinícola. Carlos Coello Martínez, 
Magistrat Jutge de Contenciós.
16.30 h. Taula rodona: El Paisatge del Vinyer com a recurs
Participen: Javier Maderuelo, Carlos Coello Martínez, Linarejos Cruz Pérez, Gemma Molleví 
Bartolo, Luis Vicente Elías Pastor.
19:00 h. Tast de Vins

Divendres, 22 de juliol
10.00 h. El sector de la vinya i el vi com a protector del paisatge i fomentador del 
desenvolupament rural. Gemma Molleví Bartola, professora de Geografi a. Universitat de 
Barcelona
12.00 h. Clausura i lliurament de diplomes.

jornades i cursos
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EXPOSICIÓ ENVOLTANT 
L’ESPAI. ESCULTURES 
D’AITOR URDANGARÍN

Des del 16 de juny al 17 de juliol 
2011. En el Real Jardí Botànic, 
CSIC, a Madrid.

Integrades entre els arbres del 
Botànic podrem contemplar i 
sentir vuit escultures de més de 
3 metres d’altura que nues sobre 
una peanya sembla representar 
dibuixos en tres dimensions.

El seu treball és diferent i lluny 
de les modes però refl ecteix 
un intens viatge intel•lectual i 
personal. Aquesta exposició 
ens ensenya la seva obsessió 
per l’espai, pel temps i pel 
moviment, el seu domini del 
volum, l’elegància i poder de les 
formes corbes que es desplacen 
en l’espai. 

Horari de visita. Tots els dies de 
10:00 a 21:00h. 

Més informació sobre l’autor:
www.urdangarin.net

CONGRÉS REGIONAL 
DE PAISATGISME DE 
L’EFLA “MIND THE 
GAP”

Data: 2 al 4 de novembre de 2011
Lloc: Tallin, Estònia

Les ciutats són com a organismes 
vius: poden créixer i prosperar 
però també encongir-se, retrocedir 
o disminuir. Cadascun d’aquests 
processos té un impacte directe 
sobre la qualitat de vida en les 
mateixes. Ara que més de la meitat 
de la població mundial viu a les àrees 
urbanes, el futur de les nostres ciutats 
defi neix el futur d’humanitat.

Més informació:
http://europe.ifl aonline.org/

CONGRESO IALE 
“LANDSCAPE ECOLOGY 
FOR SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT AND 
CULTURE”

Data: 18 al 23 de Agost de 2011
Lloc: Beijing, Xina.

IALE, International Association 
of Landscape Ecology, organitza 
la vuitena edició del seu congrés 
mundial. La temàtica a abordar se 
centrarà en l’ecologia del paisatge per 
a la sostenibilitat del medi ambient 
i la cultura. L’objectiu del congrés 
és posar en relleu les fronteres 
de la ciència de l’ecologia del 
paisatge i promoure la comunicació i 
l’enteniment entre diferents cultures.

Més informació:
http://www.iale2011.org/

IBERFLORA 2011

Data: 5 al 7 d’Octubre de 2011
Lloc: Fira de València, València, 
Espanya

Després de 35 anys, 
IBERFLORA presenta unes 
xifres que li confi rmen en la seva 
posició capdavantera: més de 
600 expositors i 30.000 metres 
quadrats d’exposició que abasten 
un complet catàleg de productes 
dins del sector de Planta i Flor, 
Jardí i Tecnologia associada.

Més informació:
http://iberfl ora.feriavalencia.com/

XXXIX CONGRESO 
NACIONAL DE 
PARQUES Y JARDINES 
PÚBLICOS “CIUDAD 
ARTE Y NATURALEZA”

Data: 29 de maig al 2 de Juny de 
2012
Lloc: Auditori Ciutat de León, 
León, Espanya

Ja és possible consultar l’avanç 
de programa del Congrés 
organitzat per l’Associació 
Espanyola de Parcs i Jardins 
Públics i l’Ajuntament de 
León. Els blocs en els quals 
s’estructura el Congrés són:
- Dimecres 30 de Juny. Cultura i 
Jardí
- Dijous 31 de Juny. Blau Urbà
- Divendres 1 de Juny. Jardineria 
Continental

Com a novetat per a aquesta 
edició, s’ha inclòs una Ciutat 
Convidada d’àmbit internacional, 
que tindrà un espai dins del 
Congrés per a l’intercanvi 
d’experiències i coneixements 
tant en aspectes de disseny, com 
d’execució, gestió, manteniment 
o ús social, intentant abastar 
des de l’origen de la idea, 
fi ns al gaudi del ciutadà. La 
ciutat convidada per 2012 serà 
Melbourne (Austràlia).

Més informació:
http://www.aepjp.es/
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Resum de l’article publicat a 
la revista Modilianum (Revista 
d’estudis del Moianès), Volum VIII, 
2on semestre del 2010 número 43. 
Monogràfi c sobre la vida, casa i 
parc de  Cal Cristo, Josep Coma i 
Passarell. 

Parc Municipal de Moià, també 
conegut com Parc Francesc Viñas 
i Cal Cristo. 1,8 ha.
Situat al centre de Moià 
(coordenades geogràfi ques 
longitud , 2.09511º, latitud  
41.81188º, UTM zona 31 T 424851 
m E, 4629285 m N), construcció 
aproximada 1877.

No existeix cap projecte o pla de 
restauració, rehabilitació del parc. 
En l’any 2007 es va contactar 
amb Xavier Serrano de Sebastián 
(autor d’aquest article), on es va 
proposar una mena de full de ruta 
valorat a seguir, per les actuacions 
del parc, no havent pressupost per 
tirar-ho endavant, es fi rma conveni 
per assessorar en la gestió i el 
manteniment, dintre del qual es 
realitzant tasques d’aquest full de 
ruta, el primer punt es la recerca 
històrica del parc que es concreta 
en l’article publicat.

El jardí de Josep Coma (1877)

En 1865 Josep Coma retorna 
a Moià, per fer-se càrrec de les 
empreses familiars del Moianès. 
De jove viu a Barcelona, relacionat 
amb la burgesia, i coneixedor 
dels hàbits, modes i costums del 
moment, decideix rehabilitar la 
casa familiar i construir-ne un 
jardí associat a la vivenda. Hem 
d’entendre el jardí, primer com 
un element per al gaudiment 
personal, però també com 
un element de distinció i de 

representació de nivell econòmic i 
de poder.

D’aquest jardí el primer que ens 
consta son dos croquis manuscrits 
de Josep Coma. En un s’estableix 
l’ordenació general de l’espai i es 
situen alguns elements; l’altre és 
de detall de l’esplanada propera a 
la casa (imatge d’aquesta pàgina), 
on s’estableix el disseny i la 
planifi cació inicial.

El projecte inicial 

El plantejament de Josep Coma 
diferenciava dues zones: una 
esplanada a nivell de l’habitatge, 
jardí mes elaborat, com a 
prolongació de la casa, i la 
baixada des d’aquest pla fi ns a 
l’actual plaça del Moianes, on 
es situen usos productius (horta, 
vinya, fruiters...) i altres serveis. 
També un punt d’accés, apte per a 
carruatges i cavalls. 

El jardí proposat presenta un motiu 
central, format pel llac, el turó i la 

cascada, visibles des de la casa, i 
que alhora són punt d’observació i 
admiració de la façana de la casa. 
Es crea un eix de visibilitat entre 
aquests elements del jardí. Als 
costats dos grups d’arbres, cedres 
i teixos, emfatitzant l’eix, i un prat, 
tot això encerclat per un passeig 
amb alineació de castanyers 
d’Índies,fora aquest passeig 
parterres amb rosers, evònims i 
elements constructius, aprofi tant 
les vistes cap el paisatge 
Moianesenc i Moià.

Tota la part baixa del jardí, com 
ja s’ha comentat, es planteja com 
a lloc d’aprofi tament i serveis. El 
projecte converteix els camins 
en passeigs arbrats amb doble 
alineació, àlbers pel costat del 
carrer dels Salt, oms per l’altre 
costat, i faigs i àlbers en el tram 
superior.

Les construccions
Es relacionen les construccions 
que fi guren en la proposta, o que 
de segur existien:

El llac, i la font • 

DEL JARDÍ DE CAL CRISTO AL PARC MUNICIPAL DE 
MOIÀ
Xavier Serrano de Sebastián. Paisatgista, membre de l’AEP.

representació de nivell econòmic i cascada, visibles des de la casa, i 

Croquis manuscrit de Josep Coma, detall de la zona superior (Archiu Municipal de Moià).
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El pont• 
La cascada• 
La Miranda• 
L’ermita, actual mirador• 
El Colomar (“Pajareras”)• 
La casa del cignes i la casa dels • 
ànecs(aquesta no es deuria 
construir mai)
La fàbrica, els safareigs i els • 
lavabos (avui desaparegudes)
La cisterna • 
El xalet• 
Pavelló del carrer del Salt• 

Els arbres
A mes de les alineacions 
esmentades i els grups de cedres 
i teixos, cal signifi car, arbres que 
deurien existir o es van plantar 
i que avui han desaparegut o 
son exemplars : una sequoia, 
encara que va caure fa uns 25-30 
any resta uns 3-4 m de tronc, 
un abies pinsapo, 2 cupressus 
sempervirens per sobre els 20 
m d’alçada, un plàtan perimetre 

superipr a 3 m, 

1895-1935: L’abandonament i 
l’herència

Del que deuria ser un projecte 
encoratjador i ple d’il•lusions;  
la solitud, la mort de la dona, 
no tenir fi lls, els problemes 
legals i de relació, va portar a 
l’abandonament de la casa i el 
jardí, que es construí i evoluciona 
entre 1870 i 1890, després 
s’abandona. Una fotografi a de 
1915, ens mostra un parc i una 
casa bastant deixats.

Mort Josep Coma, el parc passa 
a l’Escola Pia, que anys després 
la lloga com a casa d’estiueig 
a la família Ziegler. És a partir 
d’aquest moment que s’inicien 
diferents actuacions en el jardí. 
Encara que no les podem situar 
amb dates concretes, fotografi es 
preses entre 1915 i 1935, així ho 

demostren. Totes les actuacions 
d’aquest període, creant nous 
espais o recorreguts, continuen 
estan destinades per a l’ús privat 
del parc. Segueixen un estil més 
renaixentista, amb la creació 
d’eixos de passeig i visuals i amb 
elements constructius de formes 
mes clàssiques. 

• 
Actuacions d’aquesta època:

Desaparició de la nau i • 
construcció de nous elements, 
glorieta i font del lleó
Passeig dels til•lers• 
Plàtans en la façana• 
Esplanada de lleure i camins al • 
costat del llac
Plantada de bedolls• 
Passeig dels xiprers• 

1933-1950: de l’Associació Pro-
Monument a Francesc Viñas a 
parc municipal

superipr a 3 m, demostren. Totes les actuacions 

Plànol a escala del jardí proposat: a partir de la georeferència del croquis, del plánol de 1986 i del inventari GIS actual. Xavier  Serrano.
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Entre els anys 1933 i 1935 es 
formalitza la compra del parc, 
promogut per l’Associació Pro-
Monument a Francesc Viñas i, 
després de la guerra, passa a 
propietat municipal.

El jardí passa a ser públic, deixa 
de ser un espai per al gaudiment 
i el lleure d’unes persones, per a 
convertir-se en un espai social, 
de festa i d’activitat popular, lligat 
també a la creació a la casa, de 
la biblioteca i altres serveis de 
caràcter  cultural i social. 

També neix aquí un altre aspecte 
important, no per a Moià sinó 
per al propi parc: allò que fi ns 
aleshores havia estat una 
unitat --la casa i el parc-- d’ús, 
gaudiment i evolució simultani, 
es separa i es converteix en 
dos equipaments amb usos i 
gestió totalment dissociats i amb  
aplicació de recursos i criteris 
clarament diferenciats. Només en 

actes puntuals i anecdòtics (mes 
per circumstancies espacials o 
de recursos, que no de voluntat 
unifi cadora), es fa una utilitat 
conjunta.

Aquesta dissociació, que 
segurament és explicable des 
de l’aplicació de recursos i de la 
pròpies necessitats de la població, 
revela la manca d’una visió 
patrimonial del parc, no així de la 
casa.

Poques modifi cacions en aquest 
període, destroces durant la 
guerra i l’obertuta al parc de la 
porta per la plaça plaça Sagrera, 
consta la posada de la primera 
pedra del monument a Francesc 
Viñas, obra de  l’escultor Josep 
Clara, encara que no s’acabaria 
fi ns el 1954.

1950-1986: el parc actiu

Les circumstàncies econòmiques 
canvien, el parc esdevé el 
centre social, lloc de reunió i 
d’homenatges, espai de festes i 
actuacions, i s’hi crea un zoològic, 
col•locant i construint gàbies amb 
animals en el seu interior. Hi ha la 
necessitat d’adequar el parc al nou 
estatus, habilitant-lo per a la major 
afl uència de públic i adaptant-
lo als nous usos i activitats i a 
l’estètica del moment. També 
cal dotar-lo de més seguretat: 
on abans gaudien un nombre 
petit de persones, una família o 
puntualment un grup de famílies, 
ara hi poden afl uir centenars de 
persones.

Existeix la voluntat de convertir 
el parc en un marc de referència, 
no només com a lloc d’esbarjo, 
sinó com a centre d’activitats i 
atracció. Es busca que sigui un 
element viu, que hi faci anar a la 
gent, tant autòctona com  forana. 
És en aquesta època que Moià 
és declarada vila d’interès turístic 
(1955), comença a ser lloc de 

segones residències i el sector 
terciari es desenvolupa fi ns a 
convertir-se en un motor econòmic 
vital per a la vila.  

El jardí original i les 
transformacions dels anys 20 
persisteixen, però amagats 
darrera modifi cacions de camins 
i parterres noves estructures, 
les noves propostes no tenen en 
compte el jardí inicial , però el 
respecten, superposant la seva 
lògica. 

Actuacions d’aquesta època:
Desaparició de la font del carrer • 
del Salt
Construccions de baranes• 
Modifi cació dels camins i els • 
parterres
L’Esplai (llar d’avis) i el trasllat • 
de la Font del Lleó
Infraestructures i mobiliari • 
Els jocs infantils• 
El monument a Francesc Viñas• 
L’entrada al parc per l’actual • 
plaça del Pare Sagrera

1986-fi ns ara: la modernitat

La societat canvia, Moià es 
consolida com a vila de turisme 
de cap de setmana i segones 
residències, l’economia va cap 
amunt, pujant especialment 
el sector terciari. S’estén la 
ciutat jardí, es consoliden les 
urbanitzacions que s’iniciaren 
durant als anys 60-70, molta 
gent té el jardí a casa i el nou 
urbanisme, amb els ajuntament 
democràtics, porta espais verds 
amb zones enjardinades i jocs, 
altres equipaments i espais 
d’activitats. Entre els punts 
de reunió social dels caps de 
setmana, plaça i parc es difuminen 
pel propi creixement de la vila, pel 
canvi d’hàbits i per l’increment del 
poder adquisitiu. La gent té cotxe 
i incrementa la seva mobilitat. El 
parc deixa de ser aquell espai 
gairebé únic on ajuntar-se i portar 
la canalla, deixa de ser “el parc”, 

segurament és explicable des 
de l’aplicació de recursos i de la 
pròpies necessitats de la població, 
revela la manca d’una visió 

Llac i casa refl ectida, font original, 1915, tras la mort 
de Josep Coma. Colecció Menel Alsina)

Entre els anys 1933 i 1935 es 

guerra i l’obertuta al parc de la 
porta per la plaça plaça Sagrera, 
consta la posada de la primera 
pedra del monument a Francesc 
Viñas, obra de  l’escultor Josep 

Miranda i llac desde la casa, eix Miranda-font 
mitjançant til·lers joves. Colecció Manel Alsina

és declarada vila d’interès turístic 
(1955), comença a ser lloc de Primera fi esta de “L’arbre fruiter” en el Parque, 1934. 

Colección Manel Alsina

artícles d’interés
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per passar a ser un parc, potser 
el més gran i el més important, el 
que tothom té en els records, però 
ja no té el pes dins d’un Moià que 
creix i que duplica la seva població 
els caps de setmana. Tot i així 
continua sent el parc actiu on es 
desenvolupen multitud d’activitats 
i esdeveniments, molt d’ells 
multitudinaris.

La democràcia fa que tothom 
se’l faci seu, en el millor i en el 
pitjor: apareix el vandalisme, la 
participació, l’opinió i l’aportació 
d’iniciatives personals, però sense 
massa fi nalitat i criteri. Deixa de 
ser un lloc admirat i venerat, per 
ser recordat i ocupat, perd la 
posada en valor i la personalitat, i 
la proposta de Josep Coma, cada 
vegada menys latent, difuminada 
i tapada, passa totalment 
desapercebuda. És un calaix 
de sastre on ubicar elements, 
situats en un espai comú, sense 
cap organització ni criteri. Si bé 
el parc es fa servir molt, no té 
defi nits ni funcions ni usos. Sí que 
existeixen espais, normalment no 
massa integrats amb el conjunt, 
que tenen una utilitat clara, 
però persisteixen altres buits, 
obsolets i sense continguts. El 
que es fa en un punt concret no 
es relaciona amb el del costat, ni 
ornamentalment ni funcionalment, 
creant problemes d’erosionabilitat, 

estabilitat i gestió de les xarxes i 
en les infraestructures.

Actuacions d’aquesta època:
L’escenari• 
La petanca• 
L’illa i la font ornamental del llac• 
Alineació de plàtans i baladres• 

El futur del Parc

La situació econòmica actual i 
en particular del ajuntament, fa 
molt difícil que es pugui realitzar 
i desenvolupar un projecte de 
rehabilitació del parc, quan ara 
ja no s’arriba a les reparacions 
d’infraestructures, amb la 
diligencia necessària. Gràcies al 

Entrada al Parce, inauguració 1950.
Colección Manel Alsina

microclima particular de la zona 
(Moianès) la vegetació es mante 
força exuberant.
Les actuacions que es realitzen, 
tant petites millores, com el 
manteniment, el tècnic, la meva 
persona, intenta es dirigeixin, dins 
el full de ruta, cap una recuperació 
de la idea original del parc, entre 
la fi delitat i el simbolisme.

El primer repte, de totes formes, 
es la posada en valor d’un 
patrimoni, molt vinculat a la 
historia de la població, i que en 
general, no es present en la 
ciutadania.

La potencialitat d’un parc històric, 
dins una vila de 6.000 habitants 
a 30 Km de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, on la principal font 
econòmica es el sector serveis 
derivats d’un turisme regular 
atret per la natura i patrimoni 
associat i per la seva historia: 
Casa Museu Rafel de Casanoves, 
Museu Arqueològic, Coves del 
Toll (prehistòriques amb restes 
de fauna del Quaternari); es 
complement lúdic i cultural a 
l’hora, que millori l’autoestima 
de Moià com a poble i, suavitzi i 
relaxi, les agendes dels visitants.

Remodelació de la font central del llac. Escaneig del cartel del centenari 
de la bilbioteca

artícles d’interés
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El passat dia 14 de Maig ha estat 
obert al públic l’ampliació del Parc 
de San Jerónimo que compta 
amb una passarel•la de 224 
metres de longitud, a una altura 
de 5,58m sobre la làmina d’aigua 
en l’extrem proper a Alamillo i 
de 6,97m en l’extrem proper al 
barri de Sant Jerónimo, sobre la 
Dàrsena del Riu Guadalquivir i 
que ho connecta amb el Parc de 
l’Alamillo.

Ha estat realitzat per la CHG-
Confederació Hidrogràfi ca 
del Guadalquivir i la Gerència 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Sevilla per al pla de Restauració 
Hidrològic-Forestal i de Protecció 
de Lleres de la Ciutat.

El Parc de San Jerónimo té una 

superfície total de 30 Has després 
de l’ampliació d’11 Has realitzada 
i està situat en el marge esquerre 
del meandre de San Jerónimo.

L’ampliació presenta una sèrie de 
prades amb arbrat, que permeten 
la incorporació visual del Riu al 
barri de San Jerónimo. Dins del 
sistema de pendents que trobem 
al Parc s’ha tingut en compte 
que els recorreguts presentin 
pendents adaptades a tots els 
usuaris, permetent d’aquesta 
manera el lliure accés a tots.

Quan s’accedeix al parc des de 
l’avinguda José Galán Merino 
trobem 3 possibles rutes, una 
cap a la primera fase del Parc de 
San Jerónimo amb el monument 

CONNEXIÓ 
DEL PARC DE 
L’ALAMILLO AMB 
EL PARC DE 
SAN JERÓNIMO. 
SEVILLA

a Colón com a teló de fons., una 
altra cap a la passarel•la que 
connecta amb el Parc de l’Alamillo 
i una tercera ens condueix al llarg 
del passeig fl uvial de 1900 m de 
longitud fi ns al pont de l’Alamillo.

L’accés a la passarel•la des del 
Parc de l’Alamillo es realitza 
vorejant l’Hortus conclusus, antic 
viver de l’Expo´92.

El Parc de l’Alamillo és un Parc 
metropolità situat entre els termes 
municipals de Sevilla i Santiponce 
i situat a la zona nord de la Isla 
de la Cartuja. Actualment compta 
amb una superfície aproximada 
de 85 Has després de les dues 
ampliacions de 15 i 13 Has 
realitzada en 2009 i 2010, estant 
previst arribar a 120 Has. El 
Parc va ser construït per la Junta 
d’Andalusia a través de l’Empresa 
Pública de Sòl d’Andalusia amb 
motiu de l’Exposició Universal 
de 1992. La seva inauguració va 
tenir lloc el 12 d’octubre de 1993 
i pertany a la Xarxa de Parcs i 
Jardins Metropolitans d’Andalusia.

És un Parc que reprodueix el 
bosc matoll mediterrani amb gran 
quantitat de prades naturals que 
ofereix al ciutadà un espai verd 
d’un gran valor ecològic dins del 
nucli urbà. 

Un dels objectius principals 
del Parc és la realització d’un 
programa d’Activitats anuals per 

Maribel Salcedo. Paisatgista. Membre 
de l’AEP

Un dels objectius principals 
del Parc és la realització d’un 
programa d’Activitats anuals per 

Monument a Colón realitzat per Zurab Tsereteli i donat per Rusia durant l’Expo 92. Parc de 
San Jerónimo. Copyright Maribel Salcedo

Maribel Salcedo
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a l’ús i gaudi dels ciutadans, així 
com la realització d’una enquesta 
anual per valorar-les. S’han 
establert una xarxa d’aliances 
amb proveïdors, organitzacions, 
associacions d’usuaris que 
ajuden a la realització d’aquestes 
activitats, fent del Parc un espai 
interactiu, multifuncional i dinàmic.

En la Gestió Integral del Parc 
cal destacar la política de baix 
manteniment, com l’ús de l’aigua 
dels llacs per al reg de les prades 
i la reposició dels mateixos de 
la dàrsena del Riu Guadalquivir, 
la realització de podes de 
manteniment exclusivament i la 
reutilització dels mateixos per 
a compost o refugi d’animals. 
Existint un pla de gestió de tots 

els residus del Parc.

Compta amb les següents 
certifi cacions, vigents: 

Certifi cat del Sistema de Gestió • 
de la Qualitat. 
Certifi cat del Sistema de Gestió • 
de Seguretat i Salut en el 
treball.
Certifi cat del Sistema de Gestió • 
Ambiental.

En el repoblament del Parc hi 
ha dos elements importants a 
tenir en compte, d’una banda 
la recreació d’un bosc matoll 
mediterrani i d’altra banda la 
conservació de gran part del 
Taronjer existent, herència del 
que va anar en el seu moment 
tota la Isla de la Cartuja, fi ns i tot 
abans de la Fundació del Monestir 

Cartujano. 

Ens trobem amb diverses 
formacions vegetals diferents 
en funció de les espècies que 
ho componen: taronger, alzinar, 
alzinar-pineda, alcornocal, 
alcornocal-pineda, oastrel-
alcornocal, llentisclar, bosc de 
transició, olmeda-fresneda i 
salzer- albereda.

Quant a la Fauna destacar que 
l’existència de dos llacs i les 85 
Has fan del Parc de l’Alamillo 
un lloc amb un alt potencial 
d’assentament d’un gran nombre 
d’animals, especialment aus, 
existeixen més de 100 espècies, 
petits mamífers i rèptils. Aquest 
enclavament al costat del riu 
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Guadalquivir és una baula molt 
important de connexió amb 
altres espais naturals com el 
Parc Natural de la Serra Nord 
de Sevilla, les Marismas del 
Guadalquivir i El Parc Nacional de 
Doñana.

En l’última ampliació del Parc 
es va prendre la decisió de 
conservar l’antic viver de l’Expo 
´92 , Hortus conclusus, donat 
la seva importància per la gran 
quantitat d’espècies que alberga 
ja que posseeix una col•lecció 
botànica de més de 100 espècies. 
Incorporant també antics monòlits 
de l’Expo´92 reciclats i decorats 
per l’artista Luigi Maraez i que 
serveixen de refugi per a aus, 
rèptils, conills i insectes.

Quant al patrimoni històric 
destacar la conservació del Mas 
de l’Alamillo com a seu Central 
del Parc.

La unió del Parc de Sant Jerónimo 
amb l’Alamillo i l’ampliació 
prevista donarà lloc a la creació 
de l’espai verd més important 
d’Andalusia amb un total de 150 
Has entorn del riu Guadalquivir. 
Tots aquests factors fan del Parc 
un lloc amb un gran valor ecològic 

Vista de la torre del Monastir de San Jerónimo desde la pasarel·la.
Maribel Salcedo

i que és important preservar. 

Agrair a D. Adolfo Fernández 
Palomares, Director del Parc 
l’Alamillo, la seva col•laboració 
per a la documentació d’aquest 
article.

Maribel Salcedo
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El claustre constitueix un 
dels elements singulars de 
les catedrals espanyoles, 
possiblement el més característic 
de tots i, indubtablement, el més 
distintiu. Podem afi rmar que, en 
general i excepte explicats casos 
aïllats, el claustre és privatiu de la 
catedral espanyola i que amb prou 
feines té presència en la d’altres 
països. 

Existeixen catedrals amb claustres 
a Gran Bretanya, si bé una part 
d’elles van ser en origen monestirs 
després convertits en seus. 
De fundació antiga són tretze 
catedrals (York, Lichfi eld, Wells, 
Exeter, Salisbury, Chichester, 

Lincoln, Hereford i Londres a 
Anglaterra, a més de les de 
Llandaff, Bangor, S. David i S. 
Asaf a Gal•les), servides des dels 
seus inicis per clergat recular, 
que va modifi car el seu estatus 
després de la desamortització i 
reforma d’Enrique VIII; després, 
després d’aquesta, tretze 
monestirs van ser convertits en 
catedrals, reconvertint-se el seu 
clergat regular: així l’abat es va 
convertir en bisbe, el prior en 
deán, els monjos en canonges 
i acólits (choristers), mentre 
que els conversos i el personal 
subaltern va conservar les 
seves ocupacions (Cantorbery, 
Durham, Rochester, Winchester, 

Worcester, Norwich, Ely, Carlisle, 
Peterborough, Gloucester, 
Chester, Oxford i Bristol. L’abadia 
de Westminster va ser catedral tan 
sol des de 1540 a 1545).

A França, que compta amb 
prop d’un centenar de catedrals 
medievals, són pràcticament 
inexistents les que en l’actualitat 
posseeixen claustre, si ben no van 
ser poques les que ho van posseir 
en època gòtica, tant en el nord 
com, molt principalment, en el 
Midi; i això amb independència del 
tipus de regla, secular o regular, 
adoptada pels religiosos. No 
obstant això, el seu recompte és 
delicat, en haver desaparegut la 

SOBRE LA REMODELACIÓ DEL JARDÍ CLAUSTRAL DE 
LA CATEDRAL DE SEGÒVIA
José Miguel Merino de Càceres. Catedràtic d’Hª de l’Arquitectura. ETSA Madrid

Plànol del claustre al 1998. José Miguel Merino
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major part sense deixar senyal, 
a no ser per alguna referència 
documental; els de el nord eren 
dels primers moments del gòtic, 
havent desaparegut tots, sense 
deixar amb prou feines restes 
ni documentació. Ens queda 
documentat algun en el sud, com 
el de la catedral de Narbona, que 
era de petita grandària, i del que 
es conserven així mateix algunes 
parts. Igualment manquen de 
claustre les catedrals d’Itàlia, on 
és cas veritablement excepcional 
la de Monreale, amb un de 
gran bellesa; es va començar 
a construir el de la catedral de 
Siena, però no va passar de 
l’intent. Prop de Nàpols queden 
dues petites catedrals amb 
claustre: la d’Amalfi  i la de la veïna 
ciutat de Ravello. A Alemanya, tan 
sol la catedral de Münster té mig 
claustre, situat al nord del temple.
El claustre catedralici deriva 
del monàstic i té la mateixa 
conformació, generalment 
proporcionat amb la grandària 
del temple. Sol estar situat al 
migdia d’aquest i a occident del 
creuer, d’idèntica manera a la 
dels monestirs, si ben no són 
excepcionals els situats al nord, i 
encara a orient del creuer, com és 
el cas de la catedral de Burgos. 
Totes les catedrals medievals 
espanyoles posseeixen claustre, 
sent l’excepció la de València: 
més tard, les del Renaixement 
s’aixecarien ja sense claustre, sent 
aquí l’excepció la de Segòvia.

La primera representació 
planimètrica que coneixem d’un 
claustre monàstic és la que 
apareix en el cèlebre “Plànol de 
Saint Gallen”, de cap al 823, on ja 
se li mostra amb la seva dimensió 
característica de cent peus de 
costat i la seva ordenació en 
casernes; després va ser Villard 
de Honnecourt qui en el seu 
“Quadern”, a principis del segle 
XIII, ens va il•lustrar sobre el seu 
repartiment i traçat, condicionant 
la igualtat de superfície del prat i 

les colles. El claustre més antic 
que es conserva en la Península 
és el del monestir de Sitges, al seu 
torn el més bell dels romànics, que 
va tenir la sort de salvar-se de les 
ires renovadores neoclàssiques 
de Buenaventura Rodríguez; 
possiblement la penúria 
econòmica va condicionar la seva 
salvació. Venturosa circumstància 
que amb farta freqüència hem 
patit en la nostra història i que de 
tantes renovacions gratuïtes ens 
ha salvat.

El claustre de la catedral de 
Segòvia constitueix una peça 

excepcional en el conjunt 
arquitectònic de la ciutat i, 
sens dubte, la més interessant 
dins del no gaire abundant 
estil gòtic. Presenta, a més, la 
singularitat de tractar-se d’una 
obra d’arquitectura que ha estat 
traslladada del seu emplaçament 
original a l’actual, sent així, que 
posseeix una antiguitat major 
al mig segle en relació amb la 
resta del conjunt catedralici al 
que serveix. Va ser dissenyat pel 
mestre bretó Juan Guas i aixecat 
per ell mateix a partir de 1472, 
durant els regnats d’Enrique IV 
de Castella i de la seva germana 

Claustre al 1975. José Miguel Merino

excepcional en el conjunt 

Claustre al 1975. José Miguel Merino
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Isabel I, amb el mecenatge del 
bisbe Juan Arias Dávila. Era el seu 
emplaçament primitiu el de l’antiga 
catedral romànica de Santa María, 
al costat de l’Alcàsser i del mateix 
arquitecte tenim a Segòvia altres 
dos claustre: el de la infermeria del 
monestir del Parral i el del convent 
de Sant Francisco, a més del 
“maior” de la cartoixa del Paular, 
en origen en terra segoviana. 

En 1525, per mandat de 
l’Emperador, va començar la 
construcció de la nova catedral, 
mudant l’emplaçament de 
l’anterior al centre de la ciutat, 

vella aspiració dels últims 
monarques de la Casa de 
Trastámara; el cabildo va acordar 
que fos aprofi tat el claustre de 
Guas, possiblement a causa de 
la seva singularitat arquitectònica 
i bon estat de conservació. Ja 
en la segona traça de Juan 
Gil de Hontañón per a la nova 
fàbrica, possiblement de 1524 
o començaments de 1925 i que 
es conserva en l’arxiu catedral, 
apareix representat el claustre, 
del que es dibuixa la colla nord 
adossada al costat sud de 
l’església. 

Del trasllat i remuntat del claustre 
es va encarregar al mestre 
d’origen càntabre Juan Campero, 
en aquells dies avecindat a Àvila, 
que havia treballat amb Juan Gil 
de Hontañón, com a aparellador, 
en l’obra de la catedral de 
Salamanca; l’escriptura de 
compromís és de data 3 de juny 
de 1524, estipulant-se el preu de 
quatre mil ducats d’or. Després 
se li donarien altres quatre-cents 
per haver-hi recrescut el claustre 
una vara en tot el seu perímetre, 
i seixanta mil maravedís per 
haver mudat la portada d’accés al 
mateix, que no s’havia concertat 
en el primitiu seient. Les obres 
del trasllat van acabar en 1530, 
si bé les d’edifi cació del capítol i 
llibreria annex,s es perllongarien 
per alguns anys més, acabant-se 
la construcció de l’escala en 1555.

En 1763 es va fer una important 
reparació del claustre per part de 
Pedro Sermini, mestre d’obres 
de la Regna Mare, Isabel de 
Farnesio, qui va venir a Segòvia 
el 25 de juliol “a reconèixer el 
claustre d’aquesta Santa Església, 
i l’obra que en ell es necessita per 
a la seva seguretat”. Entre 1883 
i 1884 es van realitzar diverses 
obres de reparació dirigides per 
Joaquín Mª d’Odriozola, arquitecte 
municipal i diocesà. En el curs de 
les mateixes, seguint un dictamen 
d’Enrique María de Repullés i 
Vargas, es va procedir a esquinçar 
els fi nestrals del claustre de la 
colla nord i tres de la colla de 
sortint que, segurament havien 
estat encegats en la seva part 
inferior, igual que tots els altres, 
quan la reparació de Sermini. Va 
ser ara quan es va col•locar la 
petita porta d’accés al jardí, obra 
de caràcter neogòtic que sembla 
estar inspirada en la corresponent 
del convent de Sant Joan dels 
Reis de Toledo, també de Juan 
Guas. Després, ja recentment, en 
1997, es va esquinçar la resta dels 
fi nestrals, retornant el conjunt a la 
seva confi guració original.

en el primitiu seient. Les obres 
del trasllat van acabar en 1530, 
si bé les d’edifi cació del capítol i 
llibreria annex,s es perllongarien 

Primera remodelació. José Miguel Merino

vella aspiració dels últims 

municipal i diocesà. En el curs de 
les mateixes, seguint un dictamen 
d’Enrique María de Repullés i 
Vargas, es va procedir a esquinçar 

Primera remodelació. José Miguel Merino
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El prat del claustre segovià, 
tenia un cert aire romàntic, amb 
abundant vegetació, destacant 
una important noguera i diversos 
boixs centenaris de notable port; 
les casernes quallades de hedera 
tapizant i vincapervinca; els 
passejos en ochavo, d’escassa 
amplària, formats per lloses de 
granit d’irregular especejament 
i cant rodat, igual que l’andana 
perimetral; en el centre el brocal 
del pou de traça gòtica, amb 
la seva trócola de carraca i 
pila auxiliar. Allí es trobaven 

uns colossals fustos de granit 
procedents de la desapareguda 
haceduria. 

Fa una dècada en el curs d’unes 
obres en el conjunt catedralici, es 
va dur a terme una poc afortunada 
remodelació del jardí claustral: es 
van eliminar diverses espècies 
vegetals (entre elles la noguera); 
es va llevar la pila auxiliar del 
pou; es van regularitzar els 
passejos, segellant les juntes amb 
ciment, organitzant una placeta 
en octògon i, fi nalment, se’ls 
va col•locar una ridícula vorada 

de pedra artifi cial amb tanca 
de boix a les casernes. El més 
afortunat de la intervenció va ser 
el soterrament de les inoportunes 
columnes. 

I quan ja gairebé ens havíem 
acostumat a aquesta nova 
ordenació del claustre, se’ns 
sorprèn amb un nou canvi, en 
aquesta ocasió més dràstic: !ens 
han enrajolat el prat! amb un 
assortiment de materials diversos 
i amb un disseny que gens té a 
veure amb el tradicional. Així, 
el nou solat a més de reutilitzar 
les velles lloses, incorpora 
llambordes, cant rodat, granit 
serrat, xapa metàl•lica i reixeta 
d’acer. Tot un assortiment. Però 
indubtablement el més dur 
d’assumir és el nou disseny 
aplicat, alguna cosa que xoca 
frontalment amb el que ha estat 
tradicionalment l’ordenació dels 
claustres i el model dels quals 
més antic ho tenim en l’esmentat 
“Plànol de Saint Gallen”. I això 
que segons paraules de l’autor 
del projecte (L’Avançat, 25 
d’agost de 2009), la intervenció 
es duria a terme “sempre sent 
fi dels a la lògica i a la història del 
monument”.

No vaig entendre en el seu 
moment l’anterior reforma del 
jardí i, molt menys, puc entendre 
l’actual. Si no agradava el 
resultat d’aquella, crec que amb 
l’eliminació del la vorada i haver 
suavitzat la rigidesa dels solats, 
hagués estat sufi cient. Però no: ha 
caigut en la temptació d’intervenir 
en el monument, confonent 
restaurar amb reestructurar. La 
restauració ha de ser humil i, 
encara que últimament proliferin 
els exemples, entenc que no és 
legítim aprofi tar-se de les restes 
històriques per a l’obra personal. 
Que nociva és l’abundància de 
diners per a la restauració. Si Juan 
Guas aixequés el cap...

No vaig entendre en el seu 
moment l’anterior reforma del 
jardí i, molt menys, puc entendre 

Segona remodelació. José Miguel Merino

Segona remodelació. José Miguel Merino
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varis

DISTRIBUTED URBANISM. 
CITIES AFTER GOOGLE 
EARTH

Un atractiu títol per un compendi 
desigual d’articles sobre alguns 
dels processos d’urbanització més 
signifi catius de la nostra època, el 
llibre Distributed urbanism. Cities 
after Google Earth, editat per 
Gretchen Wilkins, és una nova 
aportació per comprendre algunes 
de les històries inaudites del 
nostre temps, històries de Detroit, 
Xina o Dubai, que tant temps han 
ocupat en aquest blog. Un temps 
en el qual, igual que en el seu 
moment va aconseguir la imatge 
de l’Apol•lo 8 en 1968, avui 
Google Earth transforma i impacta 
la forma en la qual entenem el 
món.

En diversos capítols, Google 
Earth és analitzat com una de les 
eines de la pràctica professional 
d’arquitectes i urbanistes que 
treballen al mercat global de la 
construcció de les noves identitats 
físiques de les ciutats, una eina 
que no es queda només en els 
seus usos professionals, sinó 

que està a l’abast de tots per 
jugar amb ella i veure la part del 
món que deixa veure. Perquè 
una sessió de navegació en 
Google Earth ens deixa veure 
una superposició de fotos 
que ens ofereixen una realitat 
distorsionada -sumeixi de 
fotos preses en diferents dies, 
diferents hores, diferents angles, 
diferents condicions climàtiques 
i diferents resolucions- en la 
qual distingim les referències 
físiques però escapen a ella les 
variables per entendre si a la 
ciutat que “visitem” hi ha soroll, 
si hi ha contaminació, si fa una 
calor o una humitat extrema o, 
simplement, el nivell de llibertat 
permès al carrer.

Més enllà d’aquestes refl exions, 
aplicades a ciutats com Beijing, 
Rotterdam o Mumbai, el més 
destacable -és un dels capítols 
dedicats a Detroit, Density of 
Emptiness, de Jason Young, un 
relat des de la pròpia experiència 
del profund signifi cat que té 
la història completa d’aquesta 
ciutat, des que fos visitada per 
Alexis de Tocqueville fi ns a la 
realitat dels nostres dies. Tots els 

casos analitzats són exemples de 
l’escala de transformació urbana 
que Google Earth avui ens permet 
visitar però amb prou feines 
entendre sobre la nova forma 
d’entendre l’habitatge després de 
Dubai, la nova forma d’entendre 
el buit urbà després de Detroit, 
la nova forma d’entendre els 
assentaments emergents després 
de confl ictes bèl•lics o desastres 
naturals, etc.
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