Sistema alimentari i
paisatge
Jornada tècnica de referència
CASTELLDEFELS, divendres 27 d’abril de 2018

Presentació
La
característica
espacial
més
destacada del sistema econòmic i
alimentari actual al món és l’enorme
distància entre producció i consum, o
entre camp i ciutat, per a tot tipus de
béns, energia i aliments. El canvi des
d’un sistema econòmic d’estoc a escala
global i basat en el consum d’energies
fòssils a un de fluxos, regional o local,
amb
energies
renovables,
podria
proporcionar una nova visió als reptes
globals actuals. El canvi climàtic, la
transició
energètica,
l’adaptació
mediambiental
o
l’aprovisionament
d’aliments en un món urbà creixent i més
poblat poden treballar-se a través dels
sistemes alimentaris urbans. Tot i així,
els estudis i informes actuals donen per
fet l’espai necessari i continuen basantse en el sistema de planificació i
econòmic actual.
La creixent centralitat i importància dels
espais oberts productius en l’entorn de
les nostres ciutats fan de l’Arquitectura
del Paisatge un nou instrument per a la
seva planificació i disseny.
La jornada planteja el paisatge com a
eina per restaurar el vincle perdut entre
camp i ciutat i entre el que mengem i el
nostre entorn.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Xavier Fàbregas. Cap d’Estudis de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (UPC).
10.15h Fusionant ciutat i natura
Sr. Enric Batlle. Arquitecte i paisatgista. Director del màster
MBLandArch de la UPC.
11.00 h Cultivar l’espai i fer eloqüent el lloc: paisatge en dos actes
Sr. Martí Franch. Arquitecte del Paisatge i Enginyer tècnic agrícola
per l’ESAB.
11.45 h Pausa - cafè
12.00 h Eat, and change your landscape: Sustainable foodscapes in
urban regions
Sr. Noël van Dooren. Landscape architect, professor of Sustainable
foodscapes at VHL U.
12.45 h Col·loqui
Moderador: Sr. Luis Maldonado. Professor de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (UPC).
13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)
Campus del Baix Llobregat, Edifici D4.
C. Esteve Terradas 8
08860 - CASTELLDEFELS (mapa)

Col·laboració

#Soc Esab

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través l’ESAB, a secretaria de
Direcció, Sra. Eva Maria Martínez:
Tel: 935 521 113, omplint aquest formulari
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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