Disseny i projecte d’horts
urbans
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 15 de desembre de 2016

Presentació
Un dels reptes de les ciutats
modernes és la transformació d’espais
per a la recuperació ambiental.
L’agricultura urbana o els horts urbans
han
demostrat
ser
una
eina
fonamental en la creació d’un teixit
social i de barri que siguin, a la
vegada, fors d’educació ambiental.
El disseny d’aquests espais esdevé
una eina bàsica per la consecució dels
objectius dels horts urbans.
Amb la perspectiva de molts anys
d’experiència, és interesant que els
diferents agents que intervenen en
aquestes xarxes d’horts urbans
comparteixin amb la ciutadania les
seves reflexions al respecte.

Programa
9.15 h Recepció i lliurament de documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Representant de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge.
Representant de l’Ajuntament de Barcelona.
9.45 h El paper de l’agricultura a les ciutats
Sr. Xavier Recasens, enginyer agrònom i màster en sistemes
agrícoles periurbans.
10.30 h La Norma Tecnològica NTJ01H Disseny i projecte d’horts urbans,
justificació i idoneïtat d’aquesta documentació tècnica pionera i
necessària
Sr. Nuno Almeida, arquitecte paisatgista i director tècnic de la Norma
Tecnològica.
11.15 h Pausa
11.45 h Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona: disseny, gestió i evolució
Sr. Gabino Carballo, paisatgista i tècnic d’avaluació de projectes a
l’Ajuntament de Barcelona.
12.30 h Pausa

Organització

12.45 h Visita tècnica a l’hort urbà de la Casa de l’Aigua
Sra. Pilar Piquer, coordinadora de la Xarxa d’Horts Urbans de
Barcelona.
13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova
C. Garbí, 2
BARCELONA

Col·laboració

Metro: L11 Casa de l’Aigua/ L4 i L3 Trinitat Nova/ L1 Trinitat Vella
Autobús: 11, 40, 50, 51, 62, 76, 80, 81, 96, 97 i 104
casadelaiguadt8@bcn.cat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la Fundació
de la Jardineria i el Paisatge (Tel.: 932 461 517 – A/e: erubio@fjip-ntj.org)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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