
BIOCONSTRUCCIÓ
TALLER DE

ONTINYENT

16 al 28 febrer
ESTRUCTURES DE CANYA

JORNADES DE 

SOBIRANIA 

CONSTRUCTIVA

Taller d’Aprofitament de recursos locals, plantes invasores, biodiversitat. 

Taller de Treball cooperatiu i dinamització de grups.

Taller de Resolució de conflictes.

Introducció a la tècnica de construcció 
d’entramats resistents; d’arcs fabricats 

amb feixos de canya comuna (arundo 
donax L.) executats en plantilla.

Es persegueix la conscienciació mediambiental mitjançant la posada en valor dels recursos naturals propis del lloc, 
provocant la reflexió al voltant de les possibilitats dels mateixos.

Les crisis que patim (la el canvi climàtic, la del creixent cost de les matèries primeres i la financera) fa necessari 
desenvolupar projectes respectuosos amb el medi i les societats.
Hem de minimitzar l’impacte ambiental i incrementar el respecte social (especialment amb els més desafavorits), 
sobretot en l’activitat de la construcció, molt agressiva amb l’entorn. A més de considerar el desenvolupament d’espais 
sans i habitables, de difícil accés per a la majoria de persones. En aquest cas es planteja l’ús d’un material local, abun-
dant i renovable per a construir, amb una barreja de tradició i avantguarda, estructures resistents per a qualsevol ús.
La recol•lecció de les canyes afavoreix la biodiversitat de l’ecosistema fluvial, contribuint a l’eliminació d’aquesta 
espècie invasora mitjançant mètodes no contaminants, permetent així el desenvolupament de les espècies pròpies del 
perfil fluvial.

La canya  comuna (arundo donax L.) és un material en desús. No fa tants anys, eren considerades una font de matèria 
primera per a moltes coses (construcció, persianes, ombratges, canyissos..). És una de les plantes que creix de forma 
més ràpida en el món i ho fa en tots els rius i en les rambles de la zona mediterrània. Pel seu caràcter invasiu s’ha 
convertit en un problema, tendeix a ocupar el lloc de la flora autòctona dels rius i fer que aquesta desaparega, en molts 
casos bloqueja els rius creant dificultats.

QUE TRACTAREM AL CURS?

El objectiu del curs es la formació a nivell teòric i  pràctic en totes les fases de l’execució de les estructures, comple-
tant la construcción de tres mòduls en el periode  de 12 dies que durará el taller.

La canya com a material de construcció.
Sistema de recol·lecció, cicles naturals, influència de la lluna en la durabilitat. 
Classificació segon calibre.
Propietats mecàniques de la canya comuna (arundo donax); resistència a tracció, comprensió i flexió segons segment.
Durabilitat i resiliència.
Metodologia per a la confecció d’arcs estructurals de canya mitjançant feixos resistents executats amb  plantilla.
Introducció al disseny d’espais formats per estructures orgàniques. Geometries més recurrents.
Resolució de detalls constructius. Cimentacions, estructura, etc.
La corda,  nusos mes comuns en la construcció amb canya, cabdells, materials i procedència.
Ferramentes pròpies de les labors del canyisser.

ON ES DESENVOLUPA EL CURS?

Les jornades tindran lloc a la població d’Ontinyent, concretament al parc ecològic Benarrai, del 16 al 28 de febrer, 
exceptuant el diumenge 22. L’horari serà de vuit hores diàries, tot mentre la llum del dia ens permeta continuar amb 
el taller. De 9’00 a 14’00 i de 16’00 a 19’00, sumant un total de 96 hores, incloent les sessions teòriques i els tallers 
complementaris.

TALLERS COMPLEMENTARIS PER A LA SOBIRANIA CONSTRUCTIVA

La construcció d’estructures de canya, així com altres tècniques de bioconstrucció, necessiten de un equip humà que 
treballe de forma col·laborativa per poder dur a terme aquest tipus de projectes, per aixó es planteja com a part de les 
jornades els tallers de treball cooperatiu i dinamització de grups i el taller de resolució de conflictes. 
Entenem que sense les ferramentes necessaries per a la conformació de grups de treball en positiu i duraders es 
dificulta la consecució de les metes, del projectes cooperatius. La sobirania a nivell constructiu passa a mès a mès pel 
coneiximent del recursos naturals, la necessitat de comprendre com es desenvolupa la vida al nostre entorn, els cicles 
naturals de les espècies que tractarem. Es per aixó que es planteja el taller d’aprofitament de recursos locals, plantes 
invasores i biodiversitat.
Aquestos tallers es desenvoluparan durant el trancurs del curs de construcció d’estructres orgàniques de canya, com 
a complement imprescindible del mateix, en sessions alternes, comptarem amb la participació de especialistes en 
aquestes dues arees de coneiximent.

QUE CONSTRUIREM?

Es tracta d’una pèrgola exempta de formes orgàniques executada amb canya comuna (Arundo donax L.). Les seues 
dimensions en planta són de 4 x 20 m i compta amb una altura d’entre 2,80 i 4,15 m. El canyís que cobreix l’estructura 
projectarà una ombra quallada d’uns 80 m2.
L’estructura la composen cinc mòduls repetits amb forma de volta de canó ascendent situats en direcció transversal a 
la línia de l’estructura. Aquestes voltes queden cobertes pel canyís des de la base en la part més baixa, deixant unes 
sinuoses obertures entre els mòduls, i són rematades amb una visera en la part més elevada. Tots junts creen una 
coberta a un aigua amb el crestall de viseres consecutives situades a la part tancada de la corba.

COST DEL CURS

Les despeses d’assegurança i esmorzars inclosos al curs de les que els participant s’han de fer càrrec seràn 70 euros. 
Per a facilitar l’organització del curs es redueix el cost a 55 euros per a la gent que formalitze d’inscripció abans del dia 
6 de febrer, inclòs.
Des de l’ajuntament han facilitat un preu amb un alberg de la localitat on s’ofereixen dues possibilitats: l’opció 
d’incloure els dinars amb un preu de 130 euros (55 del curs + 75 del servei) i allotjament amb pensió completa per 
288 euros (55 del curs+ 233 del servei), per a fer la reserva d’aquestos serveis s’ha de gestionar a traves del correu 
especificat a la web de l’ajuntament www.ontinyent.es al fer la inscripció.

A QUI VA DIRIGIT EL CURS?

Destinat a professionals de arquitectura, escenografia i construcció,  i a totes aquelles interessades en 
l’autoconstrucció i en l’aprofitament de recursos naturals.

QUE NECESSITEM PER RELITZAR EL CURS?

Es imprescindible portar un equipament adequat per al treball amb la canya:
Roba comoda i calçer adequat. Ulleres de protecció. Guants de jardineria.

També es recomana portar ferramenta d’us personal com:
Navalla o falçonet.

PER A QUALSEVOL DUBTE O SUGERÈNCIA

Contacteu amb Econstrucció:
econstrucció@live.com

facebook.com/econstruccio
+34 697 495 804 Josu
+34 660 58 19 46 Lluís

* El plaç d’incripció es tancarà quan es completen el numero de plaçes, com a data limit el 13 de febrer, inclòs.

Modelatge projecte a desenvolupar.

Curs teorico/pràctic d’Introducció a la tècnica de construcció 
d’entramats resistents; arcs fabricats amb feixos de canya comuna 
(arundo donax L.) executats en plantilla.

TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓ

ESTRUCTURES ORGÀNIQUES DE 
CANYA COMUNA

Col·laboren

Cooperativa valenciana 

d’arquitectura  orgànica i 

vernacla Econstrucció

econstruccio@live.com

www.facebook.com/econstruccio

www.econstruccio.com

Imparteix

   Assegurança i esmorzars. 
   Inscripció fins 6 de febrer, inclòs.

70 EUROS  Assegurança i esmorzars. 
   Inscripció fins al 13 de febrer. data limit.

130 EUROS  Assegurança,  esmorzars i dinars. 
(55+75)  Inscripció fins al 13 de febrer. data limit.

288 EUROS   Assegurança,  pensió completa i allotjament en alberg. 
(55+233)  Inscripció fins al 13 de febrer. data limit.

Per a fer efectiva la incripció s’ha de fer l’ingres de 55 o 
70 euros depenent de la data, al numero de compte de 
CAIXA POPULAR; ES40 3159 0043 03 2388869824  
especificant en l’assumpte: CURS ONTINYENT + DNI i  
nom del participant.
Així com realitzar la inscripció a través de la web 
www.ontinyent.es

55 EUROS inscripcions a la web 

www.ontinyent.es


