TALLER PRÀCTIC D’ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE
PRESENTACIÓ:
Com a continuació dels cursos teòrico-pràctics d’introducció als estudis d’integració i impacte
paisatgístic, però sense que sigui imprescindible haver assistit, us oferim la possibilitat de
desenvolupar en camp l’anàlisi del paisatge en dos casos.
L’objecte del taller és introduir els assistents de forma pràctica en el plantejament d’una
avaluació del paisatge en base als seus elements caracteritzadors, definir la conca visual a
partir de l’observació directa, seleccionar observatoris i recorreguts principals...
Les jornades es duran a terme en la zona de “Els
Blaus” al terme municipal d’Esparreguera, espai
protegit pel seu valor geològic i paisatgístic, on
analitzarem aquests valors existents, el seu
impacte i la seva anàlisi, amb material gràfic de
suport, que serà lliurat als assistents.
Notes:
Cal portar una carpeta rígida o semirígida de
mida mínima A-4.
Recorregut caminant per pista forestal.

DADES DEL CURS:
Professorat: Lluis Fructuoso (Comissió del Paisatge
de COLGEOCAT)
Dates: 7 octubre 2011. Horari: de 10 a 14 hores
Preu: 40 euros col·legiats i 60 euros no col·legiats
(nº compte Caixa Catalunya: 2013 – 0010 – 92 – 0202286125)

Inscripcions: Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
D.Catalunya COLGEOCAT. Av Paral·lel 144-146,
baixos - 08015 BCN
Tel: 93 425 06 95

info@colgeocat.org

Lloc de trobada: Pàrquing de l’espai Boscos de Can Roca-Els Blaus de la Fundació
Catalunyacaixa (TM d’Esparreguera) -Veure plànolProperament, s’organitzarà un segon taller en el marc dels espais del Parc geològic de la
Catalunya Central. Estigueu atents a la convocatòria.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL TALLER PRÀCTIC D’ANÀLISI I
INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE

COGNOMS, NOM________________________________________________________
DOMICILI_______________________________________________________________
C.P._________ MUNICIPI____________________ PROVÍNCIA____________________
COL·LEGIAT COLGEOCAT Nº_____________ DNI_______________________________
PROFESSIÓ/TITULACIÓ____________________________________________________
e-mail__________________________________TELÈFON________________________
MITJÀ A TRAVÉS DEL QUAL HAS REBUT LA INFORMACIÓ________________________
______________________________________________________________________

Enviar aquesta butlleta degudament complimentada per fax (933250506) o per email (info@colgeocat.org), juntament amb el comprovant del pagament.
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