
Una proposta de l’associació

 

és una 
proposta 

de l’associació

BIOENGINYERIA 
DEL PAISATGE

Dijous 16  i 23 d’abril de 2020
de 8.30 a 14:30 h a Castellar del Vallès

Preu:  150 euros. Consulteu descomptes

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

Recuperació de talussos, control de 
l’erosió, restauració d’espais... 

http://www.associaciolera.org
https://agora.xtec.cat/insfpcastellar/


La bioenginyeria del paisatge és una disciplina tecnicocientífica en la qual 
les plantes vives s’utilitzen com a elements de construcció, juntament o no 
amb elements inerts (pedra, fusta, metall...), en actuacions de recuperació de 
l’entorn, tant en el control de l’erosió superficial, com en l’estabilització de 
talussos.
La bioenginyeria del paisatge empra tècniques que faciliten la consolidació d’un 
conjunt de plantes autòctones que al seu torn tenen propietats estructurals, 
bioquímiques, etc. Quan funciona, la tècnica desapareix i ens queda un paisatge. 
D’altres tècniques pretenen possibilitar que entri la natura en espais difícils per 
retrobar-nos de nou amb el paisatge.
Els àmbits d’actuació són molt diversos i comprenen la restauració del medi 
natural, d’activitats extractives (mines, pedreres...), treballs en infraestructures 
viàries (autopistes, vies fèrries...), en medi urbà (talussos, drenatges...), en llits 
fluvials, en espais humits, en dunes i en zones costaneres.
El medi fluvial és un dels espais on més s’utilitzen aquest tipus de tècniques.

Objectiu general del curs
Aquesta proposta s’engloba dins de la creació de cursos de formació tècnica 
organitzats per l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes i l’associació 
L’Era per donar a conèixer diferents disciplines en els àmbits de la jardineria, el 
paisatgisme i la restauració de medi natural. 

El curs està especialment adreçat a: 
Titulats/des amb experiència mínima en la vida laboral dels graus d’enginyeria 
de camins, canals i ports, enginyeria tècnica d’obres públiques, enginyeria 
de monts, enginyeria tècnica forestal, enginyeria agrònoma, enginyeria 
tècnica agrícola, ciències ambientals, biologia, geologia, geografia. Persones 
especialitzats en treballs paisatgístics. Professionals, projectistes, funcionariat de 
l’administració, professorat universitari. 

Programa
Sessió 1. Teòrica. Dijous 16 d’abril
Explicació general de bioenginyeria del paisatge amb una introducció a algunes 
de les tècniques més utilitzades.

Sessió 2. Pràctica. Dijous 23 d’Abril
Sortida per observar diferents tècniques aplicades observades en la
sessió anterior.
Possible itinerari a acabar de definir: Roques Blanques, Castell de
Canals, Torrent de can Cabassa.

Professorat: 
Tècnics de l’empresa Naturalea.

Lloc: 
Institut de jardineria i agricultura “Les Garberes” de Castellar del Vallès. 
C/ Anoia, 2C. Polígon industrial Pla de la Bruguera.
Castellar del Vallès

Dies i horari: 
Dijous 16 i 23 d’abril de 2020
De 8.30 a 14.00 h el primer dia i de 8.30 a 14.30 el segon

Més informació: formacio@associaciolera.org 
Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

https://drive.google.com/open?id=1acQv3GCpyqfa9KNvt_-qICJipiTQE4Wq&usp=sharing
mailto:formacio%40associaciolera.org?subject=
https://www.google.com/maps/place/Institut+de+Castellar+CFGM+de+la+Fam%C3%ADlia+Agr%C3%A0ria/@41.6030398,2.0902619,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8d5082b0909ddd8d!8m2!3d41.6001837!4d2.0900902


Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

i de l’IFP Les  Garberes, però no reben cap ajut 
econòmic d’enlloc. Els ingressos per inscripcions 

permeten dignificar i sostenir la feina del professorat i 
la de l’àrea de formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 
dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 
el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

@associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

Més inforMació:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 150 € 142,5 € 135 €
Opció B3 105 € + 4,5 hores de l’Ecoxarxa del Bages

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

condicions:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre 
com a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre 
l’organització i la persona inscrita. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es 
retornaran els diners avançats si s’avisa 15 dies abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de 
despeses de gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi 
hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, 
pots sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.

http://www.associaciolera.org
mailto:info@associaciolera.org
http://www.facebook.com/associaciolera
http://www.agrocultura.org
https://associaciolera.org/projectes/esporus/
http://associaciolera.org/projectes/lluerna/
mailto:formacio@associaciolera.org
https://abonahora.files.wordpress.com/2011/09/triptic_ecoxarxa.pdf

