XORNADAS DE ECO-DESEÑO
PARA PAISAXES RESILIENTES
18, 25 e 26 de novembro de 9:30h a 18:30h
Fundación Juana de Vega
(San Pedro de Nos, Oleiros)

INTRODUCIÓN
No contexto actual de crise climática, gran
desafío ao que se enfrontará o ser humano
durante as próximas décadas, a necesidade de
adaptación da planificación e deseño das
nosas cidades e espazos públicos cara a
modelos máis sostibles e racionais revélase
como un dos principais retos.
Esta preocupación xa foi recollida pola UE na
Estratexia Europea en materia de Infraestrutura
Verde, recoñecéndoa como unha ferramenta de
eficacia probada para solucionar as problemáticas de perda de biodiversidade e conectividade ecolóxica nos ecosistemas, derivadas dos
sucesivos procesos de urbanización e construción de infraestruturas grises. Porén, as
intervencións nos espazos públicos, tanto a
nivel de deseño como de xestión posterior dos
mesmos, están aínda suxeitas a unha serie de
derivas e prácticas contrarias aos procesos e
solucións baseadas na natureza (NBS) que se
pretenden impulsar dende Europa.

Debemos promover o deseño das nosas
paisaxes cotiás, de proximidade, como
proxectos innovadores, comprometidos có
medio e coa sociedade, nos que se incorporen
procesos naturais e se desenvolvan boas
prácticas que contribúan para a consecución
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
Paisaxes perdurables a través dunha xestión
comprometida por parte das administracións,
pero tamén da sociedade e as empresas.
A Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega
desenvolve estas xornadas formativas
enfocadas ao eco-deseño de espazos públicos,
co apoio da Deputación de A Coruña, levando
os criterios da infraestrutura verde á escala de
detalle co obxectivo de acadar que as nosas
paisaxes sexan máis resilientes fronte á crise
climática, mellorando os servizos ecosistémicos que prestan, especialmente en contornas
urbanas.

OBXECTIVOS
1

Actualizar a formación en eco-deseño de
técnicos municipais e profesionais
independentes con competencia para
intervir en espazos públicos.

2

Divulgar a infraestrutura verde e as
solucións baseadas na natureza como
alternativa sostible para acadar paisaxes
resilientes.

3

Mellorar o coñecemento sobre os
requirimentos da paisaxe galega a través
da divulgación de casos prácticos de
referencia da man dos propios autores.

4

Reflexionar sobre o futuro da xestión dos
espazos públicos e como enfocala cara a
modelos máis eficientes.

5

Avaliar os servizos ecosistémicos existentes
e potenciais dun espazo público para
incorporar esta información como parte
esencial do proceso de deseño.

6

Facilitar o intercambio de opinións e o
debate en grupo, enfrontándose a un
obradoiro práctico que permita aos
asistentes testar os coñecementos
adquiridos.

PROGRAMA
Día 1. 18 de novembro
09.30

Recepción de participantes e introdución ás xornadas.
Pedro Calaza (Diretor da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega).

10.00

A infraestrutura verde e as solucións baseadas na natureza cara a resiliencia da paisaxe.
Pedro Calaza Martínez (Dr Enxeñeiro Agrónomo, e Dr Arquitecto paisaxista).
Mercedes Máquez (Arquitecta, Mestrado en Xardinería e Paisaxe).

12.00

Pausa café

12.20

Aprendendo a mirar: a estética do silvestre no deseño e xestión de espazos
públicos.
Nuria Freire (Arquitecta, Mestrado en Arquitectura da Paisaxe).

13.45

Pausa xantar

15.30

Xardín botánico Atlántico Gijón.
Ricardo Librero (Arquitecto Paisaxista).

16.30

Escenarios singulares: da escala micro á escala macro.
Pedro Calaza Martínez (Dr Enxeñeiro Agrónomo, e Dr Arquitecto Paisaxista).

17.30

Aplicacións de bioenxeñería ao deseño do espazo público.
Paola Sangalli (Bióloga, Mestrado en Xardinería e Paisaxe).

Día 2. 25 de novembro
09.30

A biodiversidade e a conectividade ecolóxica nos espazos públicos.
Andrés Pereira Rodríguez. Grupo Naturalista Hábitat.

10.30

Experiencias en Zaragoza.
Fran Bergua (Xefe do Servizo de Parques, Xardíns e Infraestruturas Verdes de
Zaragoza, presidente da AEPJP).

11.30

Pausa café

PROGRAMA
12.00

Avaliación de servizos ecosistémicos aplicada ao deseño de espazos públicos.
Juan Carlos Verona Calvo (Biólogo, director INDDECO).

14.00

Pausa xantar

15.30

O territorio como arquitectura.
María Fandiño (Arquitecta, Mestrado en Arquitectura Paisaxista).

16.30

Experiencias no concello de Barcelona.
Maita Fernández Armesto (Arquitecta, Arquitecta da Paisaxe, Subdirectora de
Ecoloxía da Paisaxe Urbana do Ayuntamiento de Barcelona).

17.30

Criterios de deseño, materiais e técnicas construtivas para espazos públicos
resilientes.
Camilo Blanco Pampín (Arquitecto, Mestrado en Arquitectura da Paisaxe).

Día 3. 26 de novembro
9.30

Paisaxes resilientes.
Gabino Carballo (Paisaxista e técnico superior do verde e xestión, no Instituto
Municipal de Parques e Xardíns de Barcelona).

10.30

Introdución ao obradoiro e organización dos grupos de traballo.
Mercedes Máquez (Arquitecta, Mestrado en Xardinería e Paisaxe).

11.00

Visita ao lugar de intervención

14.00

Pausa xantar

15.30

Obradoiro. Traballo en grupos. Avaliación dos servizos ecosistémicos aplicada
ao caso de estudo.
Dirixe: Gabino Carballo.

19.30

Presentación das conclusións.

20.30

Peche das xornadas.

RELATORES
PEDRO CALAZA MARTINEZ

Dr Enxeñeiro Agrónomo e Dr Arquitecto da
Paisaxe. Director nacional de Infraestrutura
Verde de URBASER. Decano do Colexio Oficial
de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, Director
da Escola Galega da Paisaxe da Fundación
Juana de Vega, é ademais, Secretario do
Consello galego de Enxeñerías. Membro do
Grupo de Traballo WG7 de bosques urbanos e
periurbanos da FAO e coordinador da
Comisión de Bosques Urbanos e Norma de
Granada da AEPJP. Desenvolve o seu traballo
no campo da planificación, proxecto e xestión
da paisaxe, infraestrutura verde e espazos
públicos. Investigador e profesor de arquitectura da paisaxe nas universidades de
Santiago de Compostela e Politécnica de
Madrid, así como en outras universidades
extranxeiras.

NURIA FREIRE

Arquitecta pola ETSAC e Mestrado en
Arquitectura da Paisaxe. Actualmente forma
parte do equipo técnico da Fundación Juana
de Vega, coa que leva colaborando dende
2015 dentro do Grupo de Investigación da
Escola Galega da Paisaxe, e coa arquitecta
Isabel Aguirre de Urcola, en proxectos a
distintas escalas como o “Embelecemento do
núcleo de alta montaña de A Veiga”, a
redacción da “Estratexia de Infraestrutura
Verde da Área da Coruña” ou as guías de boas
prácticas da colección Paisaxe Galega para
“intervencións en espazos públicos” e para a

“identificación e acondicionamento de
miradoiros”. Ao tempo desenvolve os estudos
de doutoramento sobre “A Paisaxe das
Lendas”, relacionando o contexto físico e o
patrimonio inmaterial dende o punto de vista
da paisaxe.

RICARDO LIBRERO

Paisaxista (IFLA), Experto Universitario en
Deseño e Xestión da Paisaxe (Complutense de
Madrid), é membro fundador do estudo de
paisaxismo y tematización GreenerLand, donde
desenvolve proxectos privados de paisaxismo
e xardíns verticais, tendo dedicado a última
década ao desenvolvemento de proxectos
botánicos, como o Biodomo de Granada ou o
Xardín Botánico Atlántico, proxectos con varios
premios nacionais e internacionais.

PAOLA SANGALLI

Bióloga, Mestrado en Xardinería e Paisaxe. É
socia do estudo de Paisaxe e Bioenxeñería
Sangalli, Coronel e Asociados SL. É Presidenta
da Asociación Española de Ingeniería del
Paisaje. Especialista en Bioenxeñería, é
presidenta da European federation of Soil
And Warer Bioengineering. Conta cunha
dilatada experiencia en Bioenxeñería e
Enxeñería da Paisaxe. Profesora, entre outros,
nos Mestrados Juana de Vega da Arquitectura
da Paisaxe, Planificación Territorial e
Arquitectura da Paisaxe da UPV, e no
Mestrado de Paisaxismo da Universidade
Pontificia Bolivariana.

ANDRÉS PEREIRA RODRIGUEZ

Licenciado en Bioloxía, Certificado de Aptitud
Pedagoxica, e Diploma de Estudos Avanzados
no marco do programa de doutoramento
“Manexo e conservación dos recursos
naturais. Aplicación á xestión ambiental”.
Experto Universitario en “Sostiblidade e
Innovación Social”, Cátreda de Sostibilidade
Inditex-UDC.
Desde 2012 pertence ao Grupo Naturalista
Habitat (entidade sen ánimo de lucro
dedicada ao estudo, formación, divulgación e
conservación do Patrimonio Natural), donde
exerce como responsable de Actividades e
Proxectos.

CAMILO BLANCO PAMPIN

Arquitecto e Mestrado en Arquitectura da
Paisaxe, con experiencia no desenvolvemento
de proxectos de paisaxe e infraestrutura
verde a través da colaboración no Grupo de
Investigación da Escola Galega da Paisaxe
Juana de Vega, así como en proxectos
dirixidos pola arquitecta Isabel Aguirre de
Urcola. Participou no equipo redactor de
publicacións como a Guía de Boas Prácticas
en Intervencións en Espazos Públicos, a Guía
de Boas Prácticas para a Identificación e
Acondicionamento de Miradoiros ou a
Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da
Coruña. Doutorando na Escola Técnica
Superior de Arquitectura da Coruña, cunha
investigación dirixida por Juan Creus que
relaciona Espazo público e Paisaxe en Galicia.

JUAN CARLOS VERONA

Biólogo, ten desenvolvido o seu labor
profesional como consultor ambiental para
numerosas administracións públicas no
ámbito da ecoloxía urbana. Ten dirixido
Proxectos nacionais e internacionais no
marco de acción innovadoras para o fomento
da biodiversidade, estratexias de infraestrutura verde urbana, proxectos de adaptación
ao cambio climático e diagnóstico de servizos
ecosistémicos.
Actualmente é socio fundador da consultora
Cesyt e dirixe coa cátedra de ecoloxía da
Universidade de Sevilla o proxecto “Matriz de
metabolismo verde”, en camiñado a valorar
os servizos que presta a infraestrutura verde
urbana en relación coa saúde e o benestar
cidadá.

MARIA FANDIÑO

Licenciada en Arquitectura e Paisaxista, a súa
preocupación se sitúa na relación entre
arquitectura e paisaxe, concretamente no
deseño de espazos que conxuguen a
estrutura e as dinámicas do territorio.
Colaborou como paisaxista en diversos
despachos de Barcelona ate que comeza a
súa actividade profesional en Galicia có seu
despacho PAISAXE. Entre a súa obra destaca a
Explanada do Horizonte, galardoada con
varios premios nacionais e internacionais,
entre o que se atopa o premio nacional de
arquitectura en sostenibilidade e Saúde
outorgado polo CSCAE en 2022.

MAITA FERNANDEZ ARMESTO

Arquitecta, Mestrado en Arquitectura da
Paisaxe pola Universidade Politécnica de
Cataluña. É coordinadora Senior do Programa
de Perfiles de Cidades Resilientes de
ONU-Hábitat. Exerceu como Responsable de
Resiliencia Urbana na Xerencia Adxunta de
Infraestruturas e Coordinación Urbana do
Concello de Barcelona. A súa experiencia
inclúe o traballo como arquitecta no
Departamento de Proxectos Urbanos do
Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente é
Subdirectora de Ecoloxía Urbana no Concello
de Barcelona.

FRAN BERGUA

Enxeñeiro de Montes, especialidad en Xestión do
Medio Ambiente, Enxeñeiro Tecnico Agricola,
Mestrado en Dirección e Xestión na Administración Local, Mestrado en Ecoauditorías e
Planificación Empresarial do Medio Ambiente, e
Mestrado en Xestión Medio Ambiental. É xefe do
servizo de Parques, Xardíns e Infraestructuras
Verdes de Zaragoza e Presidente da Asociación
Española de Parques e Xardíns Públicos (AEPJP).
É, ademais, profesor no Mestrado en Xardíns
Históricos e Servizos Ecosistémicos da Infraestrutura Verde da Universidade Politécnica de
Madrid. Actualmente participa no Grupo de
Infraestrutura Verde do Ministerio de Transición
Ecolóxica.

GABINO CARBALLO

Paisaxista pola Escola Castillo de Batres e a
Universidade de Sheffield, e Máster en
Dirección de Proxectos pola BES La Salle de

Barcelona, Grado en paisaxismo pola UCJC.
Paisaxista e técnico superior do Verde e
Xestión no Instituto Municipal de Parques e
Xardíns de Barcelona. Ten dirixido diversos
proxectos de creación e mellora de espazos
verdes públicos e privados, especialmente de
tipo non convencional, solucións baseadas na
natureza (NBS), instalacións de xardinería
efímera, cubertas e muros verdes, SUDS e a
xestión da naturalización e biodiversidade
urbana. Vogal da Xunta da AEPJP e responsable de Comunicación, Relacións Internacionais e do Grupo de Solucións Baseadas na
Natureza.

MERCEDES MAQUEZ

Arquitecta, Mestrado en Xardinería e Paisaxe.
Docente no Mestrado de Arquitectura da
Paisaxe Juana de Vega. Forma parte do Grupo
de Investigación da Escola Galega da Paisaxe
da Fundación Juana de Vega, e do equipo
redactor da Estratexia de Infraestrutura Verde
da área de A Coruña. Desenvolve o seu
traballo na redacción de proxectos de
arquitectura, planificación da paisaxe e
deseño de espazos públicos. Ten participado
en traballos como o “Atlas do viño” (Ministerio de Cultura), a “Guía de Caracterización e
Integración Paisaxística de Valados” e a “Guía
de Boas Practicas para a Integración Paisaxística das Actividades Extractivas” . Coordinadora en diversas xornadas e workshops
orientados ao estudo, planificación e deseño
da paisaxe. Entretanto está a redactar a Tesis
doutoral sobre o deseño de espazo público
de proximidade.

A QUÉN ESTÁ DIRIXIDO
As xornadas, organizadas pola Fundación Juana de
Vega a través da Escola Galega da Paisaxe, có
patrocinio da Deputación da Coruña, celebraranse na
sede da Fundación Juana de Vega en Oleiros.
Están enfocadas a profesionais que desenvolvan a
súa actividade no eido do deseño, execución e
xestión de espazos públicos, técnicos municipais e
estudantes.
Se non podes asistir de xeito presencial tes a opción
de seguir as sesións dos días 18 e 25 vía streaming
Mais información e inscricións:
www.juanadevega.org
info@juanadevega.org
981.65.46.37
Número de prazas: 25
Matrícula: 20€, estudantes de balde.

