
 

El projecte RESILIART té com a objectiu dissenyar i construir de manera col·lectiva una 

estructura que fomenti la biodiversitat urbana, atraient pol·linitzadors, servint com a 

suport per a l'educació ambiental de la ciutadania i dels centres escolars, etc. 

Durant vuit sessions, a les que ens acompanyaran arquitectes, biòlegs i paisatgistes, 

anirem donant forma a l’artefacte que, finalment, col·locarem a l’espai públic. 

Tot i que les sessions tindran continuïtat, no és necessari assistir a totes per participar en 

el projecte. Al formulari d’inscripció, podreu reservar les dates que més us convinguin. 

En cas que us hàgiu inscrit i finalment no pugueu venir, us demanam que AVISEU AMB 

UN MÍNIM DE CINC DIES D'ANTELACIÓ al correu inscripciones@arquitectives.com, per tal 

de donar opció a altres persones interessades. No cancel·lar la reserva implicarà no poder 

participar en cap altra sessió del projecte. 

Totes les activitats es realitzaran al pati del Casal Solleric. 

 

 

SESSIÓ 1  |  29.10.21  | de 17.00 a 19.00 h 

INTRODUCCIÓ 

Presentació del projecte a càrrec d’Arquitectives. N’exposarem els objectius, 

trobarem referències i esbossarem de les primeres idees per al disseny de 

l’estructura. 

 

SESSIÓ 2  |  30.10.21  | de 10.30 a 12.30 h 

EXPERIMENTACIÓ AMB ESTRUCTURES 

Analitzarem possibles materials de construcció i les possibilitats que ens 

ofereixen, per tal de començar a definir la instal·lació i les necessitats que ens 

sorgiran durant el procés. 

 

SESSIÓ 3  |  05.11.21  | de 17.00 a 19.00 h 

EINES PER A FOMENTAR LA BIODIVERSITAT. SESSIÓ TEÒRICA 

De la mà del biòleg Sebastià Trenado i del paisatgista Salva Cañís, coneixerem 

algunes de les principals estratègies per a fomentar la fauna i flora de la ciutat, 

des de les espècies més adients fins a la seva col·locació òptima en l’espai públic. 

Reconeixerem els encerts i les errades que trobam en els carrers de Palma i encetarem 

una reflexió envers el nostre paper dins l’ecosistema urbà. 

 

 



 

SESSIÓ 4  |  12.11.21  | de 17.00 a 19.00 h 

EINES PER A FOMENTAR LA BIODIVERSITAT. SESSIÓ PRÀCTICA 

En Salva i en Sebastià continuaran orientant-nos en com potenciar la 

biodiversitat urbana, posant en pràctica tot l’après a la sessió anterior i aplicant-

ho al disseny de la nostra estructura. 

 

SESSIÓ 5  |  13.11.21  | de 10.30 a 12.30 h 

LES CONCLUSIONS 

Amb tota la informació recaptada, acabarem de definir els detalls de l’estructura, 

així com el seu sistema constructiu i la metodologia de muntatge. Concretarem 

el material necessari i ens organitzarem per a les sessions de construcció. 

 

SESSIÓ 6  |  19.11.21  | de 17.00 a 19.00 h 

EL MUNTATGE. PRIMERA PART 

Posarem la primera pedra per a la construcció de l’estructura. 

 

 

SESSIÓ 7  |  20.11.21  | de 10.30 a 12.30 h 

EL MUNTATGE. SEGONA PART 

Continuarem amb la construcció del nostre artefacte, fent-hi les modificacions 

necessàries perquè compleixi els objectius marcats. 

 

SESSIÓ 8  |  26.11.21  | de 17.00 a 19.00 h 

EL MUNTATGE. FINAL 

Acabarem de muntar l’estructura i l’instal·larem a la seva ubicació final, per tal de 

poder-la “activar” i veure’n els resultats. 

 

 

 

   Sessió oberta a tots els públics, però no adaptada a infants 

   Sessió oberta a tots els públics i adaptada a infants a partir de 6 anys 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUQ4rUCSMn4knZ9KtIYHlvKmClsIhpPRdHGVPd82xgdgdzg/viewform?usp=sf_link

