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El paisatge
contemporani: una
experiència
multidisciplinària

Salvador Ribas i Serra, arquitecte.

Contingut
Les intenses transformacions a què estan sotmesos els paisatges més
humanitzats són una forta pressió sobre l'espai natural i agrari i, en general,
sobre el territori no urbanitzat. La creixent preocupació per la qualitat de
l'entorn quotidià ha generat un interès social pel paisatge. Un paisatge que
cal entendre i gestionar. Un paisatge que cal protegir i projectar assumint la
capacitat de transformar-lo, de dibuixar-ne una nova identitat a través
d'imatges i representacions de base cultural. L'aprovació de la Llei catalana
del paisatge, inspirada en la Convenció Europea del Paisatge, obliga a la
recerca d'instruments innovadors en la planificació i gestió del territoripaisatge. D'una banda, l'objectiu del curs és detectar amenaces i oportunitats
que possibilitin una reflexió global i estratègica del territori. I de l'altra, incidir
en l'experimentació, en el projecte i la intervenció del paisatge des de les
experiències de caràcter multidisciplinari.

Programa
1. El paisatge contemporani. Art, agricultura i ecologia
Enric Batlle, arquitecte i professor d'Urbanisme i Paisatge de l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC), Sant Cugat del Vallès.
2. Visita agroenològica
Jordi Pujolràs, enòleg i secretari de la Denominació d'Origen Alella.
3. Experiències (I). Intervencions en el paisatge
Carme Pinós, arquitecta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona (UPC).
4. Paisatge, mercat, cuina i identitat
Jesús Contreras Hernández, catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat
de Barcelona.
5. El paisatge: patrimoni cultural o valor econòmic?
Jesús Contreras Hernández i Carme Pinós.
Ramon Ruiz, director de la revista Alella.
Rafael Vallbona, escriptor i periodista.
6. Experiències (II). Runes habitables
Pere Riera i Pañellas, professor de Projectes de l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (UPC), Sant Cugat del Vallès.
7. Les transformacions del paisatge a la Costa Brava
Carolina Martí, doctora en Geografia i professora de Sistemes d'Informació
Geogràfica de la Universitat de Girona.
8. Les aromes del paisatge
Rosa Vila, sommelier.
9. Experiències (III). Aproximacions
Carme Pigem, arquitecta d'RCR Arquitectes i professora de Projectes de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
10. Ecologia i paisatge
Ana Zahonero, biòloga i professora del d'Urbanisme de l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC), Sant Cugat del Vallès.
11. Intervenir el paisatge o protegir-lo
Carme Pigem, Lluís Mauri i Ana Zahonero.
Francesc Suárez, historiador i excursionista.
12. Experiències (IV). Localitats: matèria, moments... Paisatges
Toni Gironès, professor responsable de l'ensenyament d'Arquitectura de la
Universitat Rovira i Virgili, Reus.
13. L'aigua en la unitat de paisatge Alella
Salvador Ribas i Serra.
14. Unitat de paisatge Alella
Salvador Ribas i Serra.
L'alumnat matriculat en la modalitat B del curs tindrà una doble opció. D'una
banda, realitzar la pràctica "El paisatge de la Costa Brava", que es composa
d'una sortida en autocar a la Costa Brava que es farà la tarda del dimecres
dia 17 de juliol, de 15:30 a 20:30 h i el corresponent treball que implica una
dedicació de 5 hores. D'altra banda, realitzar el treball que proposi el
coordinador el primer dia de classe i que implica una dedicació de 10 hores.
Les places per a la pràctica són limitades i s'atorgaran per rigogós ordre
d'inscripció al curs. És per això que en el moment de formalitzar la inscripció
l'alumnat de modalitat B haurà d'indicar l'opció triada.
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Calendari i lloc

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Coordinació

OBSERVATORI DEL PAISATGE DE
CATALUNYA

Dates: del 16 al 20 de juliol
Horari: matí, de 9:30 a 14 h
Durada: 20 o 30 h
Lloc: Comafosca - Node dArt i Pensament (c/ Riera Coma
Fosca, 42. Alella).
Crèdits: 2 o 3

Informació general
Els cursos dEls Juliols estan oberts al públic en general.

Procediment dinscripció
i matrícula
El període dinscripció i matrícula comença el 3 de maig i finalitza set dies
abans de linici del curs escollit. La inscripció es pot formalitzar a través de
tres vies:
1. Per internet
al web dEls Juliols, www.ub.edu/juliols
2. Per telèfon
al número 934 035 880, en horari de 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h, de dilluns
a divendres
3. Personalment
a lOficina dAtenció al Públic situada al passadís annex al vestíbul central
de lEdifici Històric (Gran Via de les Corts Catalanes, 585), de 10 a 13 h i
de 16 a 18.30 h, de dilluns a divendres.

Modalitats de matrícula
i reconeixement de crédits
Matrícula en modalitat de curs de 20 hores
Lalumne/a que acrediti una assistència mínima al 80% de les classes i
compleixi els requisits que eventualment estableixi el coordinador en iniciar
el curs, obtindrà un certificat daprofitament susceptible de ser reconegut com
a 2 crèdits de lliure elecció.
Matrícula en la modalitat de curs de 30 hores
Lalumne/a que acrediti una assistència mínima el 80% de les classes i superi
lavaluació dun treball relacionat amb la matèria destudi del curs, obtindrà un
certificat daprofitament susceptible de ser reconegut com a 3 crèdits de lliure
elecció.

Preu
· Modalitat de curs de 20 hores
En matrícules formalitzades fins al 15 de juny, 155
Si la matriculació és posterior a aquesta data, 185
· Modalitat de curs de 30 hores
En matrícules formalitzades fins al 15 de juny, 215
Si la matriculació és posterior a aquesta data, 260

Descomptes i ajuts
Sofereixen descomptes als antics alumnes dEls Juliols, als titulars de la
targeta Som UB (estudiants de la UB, PAS i PDI de la UB, Antics UB i Grup
UB) i als membres de lAula de la Gent Gran de la UB.
També sofereixen els ajuts DRAC i ajuts específics, que podeu consultar a
lapartat «Ajuts per a lalumnat» del web www.ub.edu/juliols.

Certificat daprofitament
Totes les persones matriculades en algun curs dEls Juliols que en superin els
requisits establerts obtindran un certificat daprofitament de la Universitat
de Barcelona. Els cursos dEls Juliols formen part de loferta de crèdits de
lliure elecció de la UB. A la vegada, se ninsta el reconeixement com a crèdits
de lliure elecció a la resta duniversitats membres de la Xarxa Vives
Universitat (xarxa duniversitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes
Balears, la Catalunya Nord i Andorra).
Els cursos dEls Juliols són reconeguts, també, com a crèdits de promoció
docent per al professorat funcionari segons lOrdre de 4 de novembre de 1994
(DOGC núm. 1979, de 30/11/1994).

www.ub.edu/juliols

