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BENVINGUDA 
 

En nom del Departament de Geografia de la UAB, vull donar una cordial benvinguda als i les estudiants 

matriculats en aquesta nova edició del Màster en Estudis Territorials i Planejament (METIP). 

El nostre Departament té ja una llarga tradició en estudis territorials des dels seus orígens a finals dels anys 

seixanta. Ha participat activament en les profundes transformacions que en les darreres dècades s’han donat 

en el nostre territori, i ha begut de les millors fonts de l’experiència internacional que li permetien interpretar 

i contribuir a transformar positivament el nostre entorn. 

La gestió i l’ordenació del territori en el nostre context no és una tasca fàcil: els darrers anys han suposat la 

consolidació dels processos d’urbanització en un espai molt humanitzat, amb un relleu difícil, i un marc 

politicoadministratiu complex: els governs locals (amb Barcelona com a model de referència des dels JJ.OO.), 

el govern de la Generalitat, l’Estat espanyol i la Unió Europea. El context postcrisi continua presentant nous 

reptes i obliga a seleccionar molt bé les prioritats. Ens trobem, doncs, en un moment extraordinari per aprendre 

de les experiències adquirides i reflexionar sobre el futur. 

El METIP té ara ja una notable trajectòria. Es va programar per primera vegada el curs 2006-07, però comptava 

amb el precedent -des del curs 1986-87- dels nostres estudis de Doctorat, on els cursos sobre anàlisi territorial 

ja tenien una notable presència. D’altra banda, ha estat fonamental la implicació del nostre Departament en 

programes de grau i postgrau relacionats (grau en Geografia Medi Ambient i Planificació Territorial, grau de 

Ciències Ambientals, grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, diversos màsters interuniversitaris, 

etc.); en instituts de recerca de primer nivell (l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el 

Centre d’Estudis Demogràfics, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, etc.); o en la presència i gestió de 

serveis universitaris o institucionals com són la Cartoteca de la UAB o el mateix Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya. 

Després de tres cicles de tres edicions cadascun centrats en una temàtica: el primer en l’anàlisi territorial a les 

Illes Balears (Formentera, curs 2012-13; Mallorca, 2013-14; i Menorca, 2014- 2015); el segon en l’estudi de la 

problemàtica socioambiental, el planejament i la gestió dels espais lliures de ciutats metropolitanes de 

Barcelona (Sabadell, 2015-2016; Terrassa, 2016-2017; i Mataró 2017- 2018); i el tercer en l’anàlisi i formulació 

de propostes i projectes d’ordenació territorial per a un àmbit geogràfic determinat a escala de barri (Bellvitge 

- el Gornal, 2018-19; la Florida - Les Planes, 2019-20; i la Torrassa i Collblanc, 2020-2021).  

 

Des del curs passat, el màster es focalitza en activitats més aplicades en la mobilitat quotidiana en un entorn 

metropolità. El curs passat, amb el títol «El Campus de la UAB i el seu encaix territorial», ubicat en l’anàlisi al 
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Campus de la UAB. Enguany el títol és «Mobilitat activa en entorns metropolitans. Anàlisi i planejament per a 

la política integral de la bicicleta» i l'àmbit d'estudi se centrarà en una ròtula metropolitana. Els municipis que 

la integren són Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès, tots ells 

dins de la primera corona metropolitana de Barcelona. 

El METIP ha consolidat el seu camí amb un programa molt aplicat, on destaca una forta integració dels seus 

continguts i una vocació de dotar a l’alumnat amb unes capacitats clares de treballar en l’àmbit professional de 

la gestió i el planejament i contribuir en la millora del nostre territori. 

Toca donar les gràcies a tot el professorat que ha participat al llarg d’aquests anys en els diferents cicles, al 

professorat que ha assumit amb entusiasme el nou curs, com aviat podreu comprovar els qui heu escollit la 

nostra proposta acadèmica. Creiem que sens dubte, el projecte central del Màster, dotar de les habilitats 

conceptuals i pràctiques per al disseny i la redacció d'instruments territorials relacionats amb la Mobilitat, us 

aportarà un bagatge molt útil com a futurs professionals del planejament. 

Em resta desitjar-vos un molt bon curs, i animar-vos a aprofitar al màxim aquesta experiència, que us pot ser 

decisiva en el vostre futur pròxim. 

 

 

Benvinguts, bienvenidos, benvenuti, welcome! 

 

 

 

Anna Badia Perpinyà 

Directora 

Departament de Geografia, UAB 
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MÒDUL TEMES AVANÇATS EN ESTUDIS 
TERRITORIALS 

 

Els temes avançats de l'ordenació del territori: la importància de la reflexió teòrica i conceptual 

sobre les característiques socials de la ciutat contemporània. 

L'assignatura pretén reflexionar sobre les aportacions teòriques i metodològiques més útils i innovadores per 

a analitzar les interrelacions entre les diverses especialitats de Geografia i Ordenació del Territori, amb especial 

èmfasi en la dimensió social i en la planificació urbana. 

En aquesta assignatura es tractaran els continguts clau de la recerca contemporània més avançada de la 

Mobilitat activa i, més en concret de la mobilitat en bicicleta. El curs dotarà l'alumnat de les eines conceptuals 

i metodològiques per la planificació dels entorns metropolitans en transició cap a escenaris de mobilitat activa. 

L'assignatura té un caràcter aplicat i es guia per la metodologia d’aprenentatge per reptes: es tracta d’afrontar 

problemes reals i complexos identificats pels diferents actors del territori per tal de realitzar una diagnosi 

adequada i apuntar possibles solucions als problemes detectats. L’aprenentatge per reptes és avui una 

metodologia àmpliament reconeguda que permet no sols tractar amb casos d’estudi reals, sinó també inserir 

l’estudiant en entorns en els quals en un futur pot desenvolupar la seva carrera professional. És també una 

bona oportunitat d’integració i d’experimentació dels coneixements i mètodes adquirits en altres matèries del 

Màster. Per això, l'eix central és la realització d'un projecte que anomenem Troncal i que es fa coordinadament 

amb dues assignatures més: Planejament Territorial i Urbà i Ciutat i Espais Metropolitans. 

Entenem per troncal la realització d'un exercici pràctic, consistent en el reconeixement i identificació de les 

característiques urbanes, socials i mediambientals d'un territori per poder implementar projectes i propostes 

que resolguin els reptes identificats. 

Per al curs 2022-23 el títol de la troncal és Mobilitat activa en entorns metropolitans. Anàlisi i planejament per 

a la política integral de la bicicleta i l'àmbit d'estudi se centrarà en una ròtula metropolitana. Els municipis que 

la integren són Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès, tots ells 

dins de la primera corona metropolitana de Barcelona. El repte plantejat serà, a partir de la identificació de 

problemàtiques concretes expressades pels actors locals, seleccionar, definir, i treballar col·laborativament per 

tal de poder apuntar possibles solucions concretades en propostes i projectes. Es treballarà en petits grups, 

COORDINACIÓ: Àngel Cebollada Frontera 

EQUIP DOCENT: Pau Avellaneda, Esther Anaya, Àngel Cebollada, Jordi Honey-Roses, Samuel Nel·lo-Deakin 
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cadascun dels quals aprofundirà en un aspecte temàtic. Els resultats seran presentats als responsables locals i 

altres actors de la societat. 

Aquestes classes teòriques es complementaran amb 6 conferències - obertes al conjunt de la comunitat 

acadèmica- sobre aspectes d'especial rellevància per a la diagnosi i elaboració de propostes per a la mobilitat 

sostenible en un context metropolità. 

 

Continguts 

En aquesta assignatura es tractaran els temes següents: 

1. La Mobilitat en bicicleta des d'una perspectiva internacional 

2. Els condicionants de la mobilitat en bicicleta 

3. La mobilitat en bicicleta en un context multicrisi sistèmica 

4. La política integral de la bicicleta 

5. La planificació de la mobilitat ciclista en el planejament metropolità 

6. Reconeixement de l'àrea d'estudi 

7. Eines per a l'elaboració d'un document de planejament per a la implantació de polítiques integrals de 

la bicicleta 

Competències 

• Analitzar i interpretar les projeccions espacials i territorials dels desequilibris socials i econòmics en els 

processos de planificació territorial i planejament urbà. 

• Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats en l'estudi de l'ordenació del 

territori i el seu planejament 

• Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica mitjançant 

mecanismes de participació ciutadana 

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de 

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) 

relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

• Reconèixer i emprar els mecanismes i instruments de planificació i gestió més eficients, en particular 

en situacions de conflicte, per a una àmplia tipologia d'espais a diversos nivells d'escala. 

• Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o 

l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

• Treballar en un context internacional i multidisciplinari que potenciï els valors d'equitat social i de 

gènere. 

• Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques territorials. 
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Temari i calendari de les sessions 

27 de setembre de 2022 

16:00h Presentació del projecte de treball troncal per part d'Anna Badia, directora del Departament de 

Geografia, i Jordi Nadal, coordinador del Màster. 

16:20h Conferència inaugural “Les polítiques de mobilitat a la ciutat de Barcelona” a càrrec de Silvia Casorrán 

(Adjunta a la gerència de l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona). 

18h Presentació i explicació del projecte i la seva àrea d’estudi, a càrrec del professor Àngel Cebollada 

29 de setembre de 2022 

16h Classe “Imaginant la ciutat ciclista: un diàleg entre Barcelona i Amsterdam” a càrrec de Samuel Nel·lo-

Deakin 

En aquesta sessió, explorarem les principals característiques d’un entorn urbà favorable a l’ús de la 

bicicleta a través d’una comparació entre Barcelona i Amsterdam pel que fa a forma urbana i 

infraestructures de transport. Aquesta comparació ens ajuda a entendre millor alguns dels incentius i 

obstacles actuals a un major ús de la bicicleta a Barcelona i el seu entorn metropolità. 

18h Classe “Models conceptuals del ciclisme urbà” a càrrec de Samuel Nel·lo-Deakin 

Com conceptualitzem els factors urbans, socials i personals que determinen l'ús de la bicicleta? En 

aquesta sessió, explorarem diversos marcs teòrics que ens poden ajudar a pensar la relació entre ciutat 

i ús de la bicicleta, així com informar possibles polítiques públiques per a incentivar-ne l’ús.  

6 d’octubre de 2022 

16h Classe “Equitat i accessibilitat com a objectiu de les polítiques ciclistes” a càrrec d’Esther Anaya 

En aquesta sessió s’introdueix el marc conceptual de la política integral ciclista. Aquest marc es 

fonamenta en la idea que la mobilitat ciclista hauria de ser accessible per a totes les persones. Es 

debatran les implicacions d’aquesta idea i d’altres relacionades. Parlarem també de la doble integració 

de la mobilitat ciclista a la planificació. 

18h Classe “Comunicació, governança i moviments culturals” a càrrec d’Esther Anaya 

La comunicació és un element bàsic i ubic a la planificació ciclista. En aquesta sessió veurem els 

diferents elements comunicatius que podem observar en la mobilitat ciclista i com emprar-los de la 

millor manera. També veurem com fer més col·laborativa i democràtica la governança de les polítiques 

ciclistes. També analitzarem la dimensió més oblidada de totes en la planificació, el context cultural. 
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20 d’octubre de 2022 

16h Classe “Infraestructura” a càrrec d’Esther Anaya 

En aquesta sessió tractarem el tema central de la planificació ciclista, sense oblidar-nos de la resta de 

dimensions que la condicionen, les infraestructures. Infraestructures fa referència al “hardware” 

ciclista, que comprèn les vies ciclistes, però també l’aparcament, els sistemes de bicicleta pública, la 

senyalització i la microinfraestructura. Utilitzarem els manuals tècnics per a trobar solucions concretes 

en espais concrets. 

18h Classe “Normativa i planificació” a càrrec d’Esther Anaya 

La normativa ens marca el que es pot i el que no es pot fer en la mobilitat ciclista. Així com cal tenir-la 

en compte per a no transgredir-la, també cal saber analitzar on caldria canviar-la per a fer la mobilitat 

ciclista més accessible i segura. Veurem en quin marc normatiu ens movem i quines característiques 

cal tenir en compte quan planifiquem. Finalment, veurem com són els instruments de planificació 

ciclista, els fulls de ruta que descriuen totes les altres dimensions de la política integral, incloent-hi 

l’avaluació.  

27 d’octubre de 2022 

16h Conferència 1 “La mobilitat a la metròpoli barcelonina” a càrrec de Maite Pérez (Cap de servei de 

Planificació de la Mobilitat Sostenible, AMB) 

18h Classe “Cap a una (multi)crisi global?” a càrrec de Pau Avellaneda 

Crisi climàtica, energètica, de materials, d’abastiment, econòmica, alimentària... Cada cop són més les 

veus i els indicis tant des de l’àmbit científic com també econòmic i social que apunten a un escenari 

(multi)crisi global que, sens dubte, tindrà efectes sobre la mobilitat. En aquesta sessió veurem i 

discutirem aquest escenari per poder preveure els canvis que es poden produir en l’àmbit de la 

mobilitat. 

3 de novembre de 2022 

16h Conferència 2 “La bicicleta en el PDI 2021 – 2030” a càrrec de Jordi Martín (Equip tècnic del PDI 2021-2030) 

18h Classe “Context multicrisi: escenaris i prospectiva en l’àmbit de la mobilitat” a càrrec de Pau Avellaneda 

Per poder planificar les infraestructures, els serveis i la gestió de la mobilitat ens cal conèixer en quin 

context es produiran els desplaçaments. Sens dubte, el context multicrisi tindrà, de fet ja té, efectes 

molt notoris sobre la mobilitat. En aquesta sessió farem un exercici de prospectiva tot imaginant i 

discutint els diversos escenaris que es poden produir. 
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8 de novembre de 2022 

16h Classe “Més enllà de la salut, mesurant els impactes de la mobilitat ciclista” a càrrec d’Esther Anaya 

18h Conferència 3 “La lenta (re)introducció de la bicicleta a la ciutat” a càrrec d’Alfonso Sanz (Consultor. 

Membre de GEA21) 

15 de novembre de 2022 

16h Classe “PostCarCity: una ciutat ‘sense’ cotxes?” a càrrec de Pau Avellaneda 

El pic del petroli, els elevats costos de l’energia, també l’elèctrica, i l’escassetat de matèries primeres 

apunten a una reducció significativa de la mobilitat motoritzada privada. Si aquest escenari es confirma, 

caldrà impulsar i accelerar canvis profunds, alguns dels quals ja fa anys que es venen apuntant. En 

aquesta sessió veurem què s’està fent en aquest sentit, quins efectes tenen aquestes mesures i què 

més hi podem aportar. 

18h Conferència 4 “Estratègies per la consolidació de la bicicleta com a mode de transport” a càrrec de Ruth 

Lamas (Responsable de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta de l’AMB i Coordinadora tècnica de la Red de 

ciudades por la bicicleta) 

22 de novembre de 2022 

16h Classe “La Nova Centralitat de la Bicicleta en las Ciutats” a càrrec de Jordi Honey-Roses 

18h Conferència 5 “Les enquestes de mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona” a càrrec de Núria Pérez 

(Cap de l’Àrea de Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, IERMB) 

29 de novembre de 2022 

18h Conferència 6 “Ciclodistribució: reptes i oportunitats” a càrrec de David Estop (Membre de la Cooperativa 

de Ciclologística La Sàrria) 

 

Treball i avaluació 

L'avaluació del mòdul de Temes Avançats, com a part integrant del programa troncal del METIP 2022-23, tindrà 

una part de l'avaluació específica del mòdul, en la qual el/la alumne/a haurà de demostrar una sèrie d'habilitats 

instrumentals i coneixements sobre el tractat en les sessions d'aula i una altra part que serà l'avaluació del 

treball troncal. L'avaluació es distribuirà de la següent forma: 

- Portfòlio de curs individual: 25% 

- Participació activa a classe: 10% 

- Elaboració del projecte troncal: 40% 
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- Elaboració del pòster: 15% 

- Presentació pública del projecte troncal: 10 

 

Activitats formatives 

Les activitats formatives es divideix en aquelles dirigides per al professorat a l'aula, les supervisades pel 

professorat fora de l'aula i les autònomes que han de desenvolupar l'alumnat. 

De dirigides n'hi ha de tres tipus. La primera són les classes que combinaran les sessions magistrals amb debats. 

Les segones són el cicle de conferències (sis en total). La darrera seran els tallers de treball, de caràcter pràctic 

En aquest curs hi ha dos tipus d'activitats supervisades: el treball de camp que es durà a terme la setmana del 

10 al 14 d'octubre i les tutories grupals de projecte que cada tutor o tutora conduirà. 

Finalment, l'activitat autònoma consistirà en l'elaboració de totes les fases del projecte troncal. 

Títol Hores ECTS 

Tipus: Dirigides 

Cicle de conferències 12 0,48 

Classes i debat de lectures 26 1,04 

Tallers 18 0,72 

Tipus: Supervisades 

Treball de camp 12 0,48 

Tutories de grup 12 0,48 

Tipus: Autònomes 

Elaboració del projecte troncal 117 4,68 

 

Cal tenir present que és OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA a les jornades completes de treball de camp als 

municipis d’estudi, a la sessió inaugural, al cicle de conferències i a les jornades de cloenda. 
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MÒDUL PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

 

Introducció 

Els requisits per cursar el Mòdul són de tres tipus: 

Formatiu. 

Cal disposar d'un cert bagatge en matèria d'estudis territorials (grau en geografia, ciències ambientals, 

enginyeria, arquitectura, urbanisme, economia, ciències jurídiques). Els altres casos s'estudiaran de manera 

individualitzada. Instrumental. Cal comptar amb certa capacitat d'utilitzar (a nivell d'usuari) aplicacions 

estadístiques i cartogràfiques, així com capacitat d'interpretar literatura tècnica i jurídica en matèria 

d'ordenació del territori. 

Administratiu. 

Cal cursar, de manera simultània, els Mòduls "Temes Avançats", "Sistemes d'Informació Geogràfica i Paisatge" 

i "Ciutat i regions metropolitanes", que juntament amb aquest de "Planejament Territorial", integren el 

programa troncal en què s'articula l'itinerari d'Ordenació del Territori del màster. 

Instruments i materials d'autoaprenentatge 

A l'inici del curs es posaran diversos materials i recursos formatius a disposició d'aquells estudiants que, per raó 

de l'especialització de la seva formació prèvia o de la seva procedència, considerin que els cal un treball previ 

addicional per a adequar el seu nivell de formació en matèria d'urbanisme i ordenació del territori. Aquests 

materials inclouran mecanismes d'autoavaluació, però el seu contingut no serà objecte d'avaluació separada 

en el marc del mòdul. 

 

L’ordenació del territori: tècnica professional, instrument administratiu i designi polític 

Els processos de transformació del territori en les societats contemporànies es caracteritzen per la seva 

velocitat i la seva profunditat. La integració de l'espai a escala planetària i l'avenç del procés d'urbanització 

comporten canvis radicals tant en l'estructuració dels sistemes urbans, com en l'ocupació del territori, la 

utilització dels recursos i la configuració del paisatge. Canvis que són alhora causa i efecte de les dinàmiques 

demogràfiques, de l'organització dels processos productius, de la circulació dels factors (capital, mercaderies, 

informació, força de treball), de l'estructuració social i de la distribució de la riquesa. A escala regional, a les 

COORDINACIÓ: Oriol Nel·lo 

EQUIP DOCENT: Maria Buhigas, Joan López i Oriol Nel·lo 
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regions mediterrànies europees, la integració del territori i l'avenç del procés d'urbanització ocorregudes 

durant el darrer mig segle han estat estretament relacionades amb el desenvolupament econòmic, la 

disminució de les desigualtats territorials, la unificació dels mercats laborals i la major accessibilitat als serveis. 

Tanmateix, la concreció de les transformacions territorials ha comportat també en molts casos l'aparició o 

l'agreujament de diverses problemàtiques, vinculades a factors com l'ocupació accelerada del sòl, la dispersió 

de la urbanització, l'especialització funcional dels llocs, l'augment del cost dels serveis, l'increment de les 

necessitats de la mobilitat, el malbaratament dels recursos naturals o els riscos de la segregació social. En 

aquest context, és a dir, davant de les potencialitats i les problemàtiques que es deriven de les transformacions 

territorials contemporànies, pren una importància creixent la capacitat dels poders públics d'ordenar el territori 

en benefici de la col·lectivitat. Per això resulta necessari dotar-se de diagnosis, instruments i normatives 

capaços d'orientar, potenciar i, quan s'escaigui, corregir, les dinàmiques territorials en curs. Aquest és el camp 

de l'ordenació del territori com a tècnica professional, com a actuació administrativa i com a designi polític. 

 

Competències 

• Analitzar i interpretar les problemàtiques ambientals aplicant els coneixements d'economia ambiental 

i ecològica 

• Analitzar i interpretar les projeccions espacials i territorials dels desequilibris socials i econòmics en els 

processos de planificació territorial i planejament urbà. 

• Desenvolupar la capacitat crítica, d'anàlisi i de resolució d'hipòtesis amb el màxim rigor i qualitat per a 

cada àmbit d'especialització territorial. 

• Dissenyar projectes de planejament urbà i gestió territorial utilitzant les figures i metodologies 

adequades a diferents escales territorials 

• Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica mitjançant 

mecanismes de participació ciutadana 

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de 

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) 

relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

• Reconèixer i emprar els mecanismes i instruments de planificació i gestió més eficients, en particular 

en situacions de conflicte, per a una àmplia tipologia d'espais a diversos nivells d'escala. 

• Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o 

l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

 

Treball i avaluació 

L'avaluació del contingut específic del mòdul constarà de dues parts: 
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a) El 40% de la nota correspondrà a la primera part i s'avaluarà a través d'un examen que es realitzarà durant 

la primera quinzena de desembre. 

b) La nota final del mòdul, com en la resta de les matèries que integren l'exercici troncal, serà integrada 25% 

amb relació als resultats de l'avaluació específica, 65% amb relació al treball de grup general i 10% amb relació 

a la intervenció de l'estudiant en la marxa general de l'exercici.  

Les característiques de l'avaluació continuada del treball de grup són comunes a tots els mòduls que integren 

el programa troncal i es corresponen als següents apartats i pesos relatius: 

1. Elaboració de la diagnosi territorial (15%) 

2. Elaboració, debat i presentació del DAFO i els criteris (15%) 

3. Elaboració de les propostes i projectes (15%) 

4. Presentació final de les propostes i projectes (20%) 

Hi haurà possibilitat de recuperació de l'examen específic del mòdul. No hi haurà possibilitat de recuperació 

per al treball troncal. 

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un 

SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o 

més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-

LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a 

respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és 

imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi. 

En cas que les activitats d'avaluació no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la 

ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a 

classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o 

professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

 

Activitats formatives 

Títol Hores ECTS 

Tipus: Dirigides 

Cinc dies de treball de Camp 100 4 

Sessions lectives a l’aula 36 1,44 

Tipus: Supervisades 

Sessions de taller 18 0,72 
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CIUTATS I ESPAIS METROPOLITANS 

 

L’objectiu del mòdul és el de dotar a l’alumnat d’instruments crítics per analitzar els processos d’urbanització 

contemporanis, de manera específica pel que fa a les ciutats i àrees metropolitanes. S'oferiran a l'alumnat els 

instruments per comprendre la ciutat com configuració socioespacial resultant de les dinàmiques 

demogràfiques, econòmiques, ambientals, culturals i polítiques de les societats contemporànies. Així mateix, 

aquest mòdul obligatori forma part dels ensenyaments troncals del màster juntament amb els mòduls de 

Planejament territorial i Sistemes d'informació geogràfica, planejament i paisatge i en coordinació amb el 

mòdul de Temes Avançats. L'objectiu dels ensenyaments troncals és de dotar als estudiants de les habilitats 

conceptuals i pràctiques per al disseny i redacció d'instruments d'ordenació territorial. Per fer-ho, es realitzarà 

un exercici pràctic, consistent en el reconeixement i identificació de les característiques urbanístiques, socials i 

mediambientals de determinats espais públics i l'elaboració de propostes de gestió d'aquests espais. 

 

Competències 

• Promoure estratègies de planificació des de la innovació i amb perspectiva de gènere 

• Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica mitjançant 

mecanismes de participació ciutadana 

• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de 

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) 

relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

• Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o 

l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

• Utilitzar les tecnologies de la informació geogràfica en la projecció i representació cartogràfica per al 

disseny d'escenaris útils per a la gestió i la planificació territorials i del planejament urbà. 

• Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques territorials. 

 

Continguts 

Tema 1. La ciutat. Definició, morfologia i la problemàtica de la seva delimitació 

COORDINACIÓ: Carles Donat 

EQUIP DOCENT: Carles Donat i Antonio López-Gay 
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Tema 2. El procés d’urbanització a través dels teixits urbans 

Tema 3. La població urbana 

Tema 4. Renta del sòl urbà, com a element essencial per a la configuració de les ciutats 

Tema 5. L’habitatge. Accés, règim de tinença i problemàtiques 

Tema 6. Segregació socioeconòmica i mobilitat residencial 

Tema 7. Gentrificació, desplaçament i substitució de la població 

Tema 8. Els grups socials, els agents urbans i els moviments socials 

Tema 9. El govern de la ciutat. Fragmentació administrativa, actors, competències i recursos 

Tema 10. Gentrificació turística i transnacional 

Tema 11. La transformació d’un barri a partir de l’anàlisi de dades. El cas de Sant Antoni a Barcelona. 

 

Temari i calendari de les sessions 

Sessió 1. Dijous 10 de novembre (Carles Donat) 

Tema 1. La ciutat. Definició, morfologia i la problemàtica de la seva delimitació  

Tema 2a. El procés d’urbanització a través dels teixits urbans: el cas de la metròpoli de Barcelona (morfologia 

urbana)  

Referències bibliogràfiques 

Nel·lo, O. (2002). Cataluña, ciudad de ciudades. Lleida: Editorial Milenio. 

Solà-Morales, M. (1997). Las formas de crecimiento urbano. No. 10. Univ. Politèc. de Catalunya. 

Dijkstra, L., Poelman, H., & Veneri, P. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area. OECD Regional 

Development Working Papers, 11, 19. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en 

 

Sessió 2. Dijous 17 de novembre (Antonio López-Gay) 

Tema 3. La població urbana 

Tema 2b. El procés d’urbanització a través dels teixits urbans: el cas de la metròpoli de BCN (dinàmiques 

demogràfiques i socioeconòmiques). 

Referències bibliogràfiques 
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Myers, D. (1999). Demographic Dynamism and Metropolitan Change: Comparing Los Angeles, New York, Chicago, and 

Washington, DC. Housing Policy Debate, 10(4), 919-954.  

Cabré, A. (1991). Algunes reflexions sobre el futur de la població de Barcelona. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: 

Territori, estratègies, planejament, (5), 009-21. 

 

Sessió 3. Dimecres 23 de novembre (Carles Donat) 

Tema 4. Renta del sòl urbà, com a element essencial per a la configuració de les ciutats 

Tema 5. L’habitatge. Accés, règim de tinença i problemàtiques 

Referències bibliogràfiques 

ONU-Habitat. (2010). El derecho a una vivienda adecuada. Ginebra: ONU-Habitat. 

Sender, M., Donat, C., Bosch, J., López, J., Gigling, M., Hernández, R., … Trilla, C. (2021). L’impacte de la Covid-19 en el 

sistema residencial de la metròpoli de Barcelona. 2020. Barcelona: Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. 

 

Sessió 4. Dijous 24 de novembre (Antonio López-Gay) 

Tema 6. Segregació socioeconòmica i mobilitat residencial. 

Tema 7. Gentrificació, desplaçament i substitució de la població 

Referències bibliogràfiques 

Tumaru, T., Musterd, S., Van Haam, M., & Marzcinzak, S. (2016) “A multifactor approach to understanding socio-economic 

segregation in European capital cities”. In Tammaru, T. , Marcińczak, S., van Ham, M. y Musterd, S. (eds). Socio-Economic 

Segregation in European Capital Cities : East Meets West . Regions and Cities, Routledge , Pp- 1-29. 

Donat, C., Porcel, S. & Gomà, R. (2018) Gentrificación y derecho a la ciudad. Papers, 60. IERMB 

 

Sessió 5. Dimarts 29 de novembre de 16 a 18h (Antonio López-Gay) 

Tema 8. Gentrificació turística i transnacional 

Referències bibliogràfiques 

Cocola-Gant, A. (2018). Tourism gentrification. In Handbook of gentrification studies. Edward Elgar Publishing. 

López-Gay, A., Ortiz-Guitart, A., & Solana-Solana, M. (2022). Vivienda, cambio poblacional y desplazamiento en un barrio 

en proceso de gentrificación. El caso de Sant Antoni (Barcelona). EURE, 48(143). 
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Sessió 6. Dijous 01 de desembre (Carles Donat) 

Tema 10. El govern de la ciutat. Fragmentació administrativa, actors, competències i recursos 

Tema 11. Els grups socials, els agents urbans i els moviments socials 

Referències bibliogràfiques 

Tomas, M. (2015). La gobernanza metropolitana en Europa: modelos y retos (Àrea Metropolitana de Barcelona (ed.)). 

Nel·lo, O. (2015). La ciudad en movimiento: crisis social y respuesta ciudadana. Díaz & Pons. 

Metodologia i activitats formatives 

- Exposicions del professorat. 

- Tutories individualitzades i de grup. 

- Debats a l'aula 

 

Títol Hores ECTS 

Tipus: Dirigides 

Discussió en seminari 5 0,2 

Exposicions del professorat 25 1 

Tipus: Supervisades 

Elaboració de l’informe personal 5 0,2 

Elaboració de la memòria del pla 25 1 

Tipus: Autònomes 

Realització de l’informe individual 15 0,6 

Realització de la memòria del pla 70 2,8 

 

Avaluació 

• Assistència i participació activa en les sessions presencials: 10% (activitat no reavaluable) 

• Elaboració de treballs d'avaluació 

• Treball troncal (en grup): 50% 

• Presentació oral treball troncal: 15% 

• Exercici individual del mòdul: 25% 

No hi haurà possibilitat de recuperació per al treball troncal 

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un 

SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o 
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més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-

LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a 

respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és 

imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi. 
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SESSIÓ INAUGURAL 
 

El dia 27 de setembre de 2022 tindrà lloc la sessió inaugural del treball troncal del Màster d'Estudis de la 
Població i Planejament del Departament de Geografia. 

16:00h Presentació del projecte de treball troncal per part d'Anna Badia, directora del Departament de 
Geografia, i Jordi Nadal, coordinador del Màster. 

16:20h Conferència inaugural “Les polítiques de mobilitat a la ciutat de Barcelona” a càrrec de Silvia Casorrán 
(Adjunta a la gerència de l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona). 

18h Presentació i explicació del projecte i la seva àrea d’estudi, a càrrec del professor Àngel Cebollada 
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CICLE DE CONFERÈNCIES  
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TREBALL DE CAMP  
 

El treball de camp es durà a terme al llarg de la setmana del 10 al 14 d’octubre. La meitat dels dies de treball es 

realitzarà a peu i l’altra meitat es farà amb bicicleta. 

La setmana del treball de camp té com a objectiu el reconeixement territorial de l’àrea d’estudi i la visita 

d’experiències relacionades amb l’àmbit temàtic (en aquesta ocasió la mobilitat activa en bicicleta). Per això, a 

més de la visita en els municipis compresos en el projecte, també es visitaran experiències del municipi de 

Barcelona. 

Pel treball de camp es comptarà amb la col·laboració de persones expertes (ja siguin administració, acadèmia 

o moviments socials) en el territori i en l’àmbit de la mobilitat. 

 

DIA 1. Dilluns 10 d’octubre 

Estret de Montcada 

Visita a peu. Matinal 

Recorregut entre Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) i Can Cuiàs (Montcada i Reixac) 

 

DIA 2. Dimarts 11 d’octubre 

Visita a peu. Matí i tarda 

Recorregut entre la UAB – Badia del Vallès – Barberà del Vallès – Sabadell 

 

DIA 3. Dijous 13 d’octubre 

Visita en bicicleta. Matí i tarda 

Recorregut amb sortida i arribada a la UAB. Visita al municipi de Cerdanyola del Vallès i al Campus de la UAB 

 

DIA 4. Divendres 14 d’octubre 

Visita en bicicleta. Matí i tarda 

Recorregut entre la UAB i Barcelona. Visita de Ripollet, polígon del Bon Pastor (Barcelona), superilla del 

Poblenou i el BiciHub (Barcelona) 
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CALENDARI GENERAL 
 

Les assignatures del màster en estudis territorials i planejament inclouen diverses sessions de treball 

especialitzat, tant dins com fora de l'aula. Les sessions es divideixen en diferents tipus: conferències, treball de 

camp, treball grupal i tallers, i presentació de resultats. En algunes jornades es combinen tipologies de sessions, 

principalment classes o tallers amb conferències.  
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CALENDARI DETALLAT 
 

Les sessions de docència començaran a les 16.00 i finalitzaran a les 20:00h. En les sessions de 4 hores es 

realitzarà una pausa de 30 minuts. 

El treball de camp s'iniciarà a les 10.00 i finalitzarà a les 13:00h. 

En alguns casos existeixen modificacions en aquest horari que s'indiquen per a la sessió afectada. 

 

1a setmana 

27 de setembre de 2022 

Sessió inaugural del treball troncal del Màster d'Estudis de la Població i Planejament del Departament de 

Geografia. 

16:00h Presentació del projecte de treball troncal per part d'Anna Badia, directora del Departament de 

Geografia, i Jordi Nadal, coordinador del Màster. 

16:30h Conferència inaugural “Les polítiques de mobilitat a la ciutat de Barcelona” a càrrec de Silvia Casorrán 

(Adjunta a la gerència de l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona). 

18h Presentació i explicació del projecte i la seva àrea d’estudi, a càrrec del professor Àngel Cebollada 

28 de setembre de 2022 

16h Presentació del Mòdul Planejament Territorial a càrrec d’Oriol Nel·lo 

18h Classe “Dinàmiques metropolitanes i mobilitat urbana” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

29 de setembre de 2022 

16h Classe “Imaginant la ciutat ciclista: un diàleg entre Barcelona i Amsterdam” a càrrec de Samuel Nel·lo-

Deakin 

18h Classe “Models conceptuals del ciclisme urbà” a càrrec de Samuel Nel·lo-Deakin 

 

2a setmana 

4 d’octubre de 2022 

16h Classe “La rehabilitació urbana: equipaments” a càrrec de Maria Buhigas 
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18h Classe “La rehabilitació urbana: mobilitat” a càrrec de Maria Buhigas 

6 d’octubre de 2022 

16h Classe “Equitat i accessibilitat com a objectiu de les polítiques ciclistes” a càrrec d’Esther Anaya 

18h Classe “Comunicació, governança i moviments culturals” a càrrec d’Esther Anaya 

 

3a setmana 

TREBALL DE CAMP 

 

4a setmana 

18 d’octubre de 2022 

16h Classe “La rehabilitació urbana: l’habitatge” a càrrec de Maria Buhigas 

18h Classe “La rehabilitació urbana: l’espai públic” a càrrec de Maria Buhigas 

20 d’octubre de 2022 

16h Classe “Infraestructura” a càrrec d’Esther Anaya 

18h Classe “Normativa i planificació” a càrrec d’Esther Anaya 

 

5a setmana 

27 d’octubre de 2022 

16h Conferència 1 “La mobilitat a la metròpoli barcelonina” a càrrec de Maite Pérez (Cap de servei de 

Planificació de la Mobilitat Sostenible, AMB) 

18h Classe “Cap a una (multi)crisi global?” a càrrec de Pau Avellaneda 

28 d’octubre de 2022 

16h Classe “El projecte urbà: objectius i estratègies” a càrrec de Maria Buhigas 

18h Classe “El projecte urbà: mètodes i instruments” a càrrec de Maria Buhigas 
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6a setmana 

3 de novembre de 2022 

16h Conferència 2 “La bicicleta en el PDI 2021 – 2030” a càrrec de Jordi Martín (Equip tècnic del PDI 2021-2030) 

18h Classe “Context multicrisi: escenaris i prospectiva en l’àmbit de la mobilitat” a càrrec de Pau Avellaneda 

 

7a setmana 

8 de novembre de 2022 

16h Classe “Més enllà de la salut, mesurant els impactes de la mobilitat ciclista” a càrrec d’Esther Anaya 

18h Conferència 3 “La lenta (re)introducció de la bicicleta a la ciutat” a càrrec d’Alfonso Sanz (Consultor. 

Membre de GEA21) 

9 de novembre de 2022 

16h Classe “Els instruments de planejament territorial” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

18h Classe “Els instruments de planejament urbanístic” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

10 de novembre de 2022 

16 a 20h Sessió 1. Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec de Carles Donat 

Tema 1. La ciutat. Definició, morfologia i la problemàtica de la seva delimitació  

Tema 2a. El procés d’urbanització a través dels teixits urbans: el cas de la metròpoli de Barcelona (morfologia 

urbana) 

 

8a setmana  

14 de novembre de 2022 

16h Classe “El planejament metropolità: el PTMB” a càrrec de Joan López 

18h Classe “El planejament metropolità: el PDU AMB” a càrrec de Joan López 

15 de novembre de 2022 

16h Classe “PostCarCity: una ciutat ‘sense’ cotxes?” a càrrec de Pau Avellaneda 

18h Conferència 4 “Estratègies per la consolidació de la bicicleta com a mode de transport” a càrrec de Ruth 

Lamas (Responsable de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta de l’AMB i Coordinadora tècnica de la Red de 

ciudades por la bicicleta) 
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16 de novembre de 2022 

16h Classe “Segregació residencial i desigualtat social” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

18h Classe “Les polítiques de rehabilitació urbana” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

 

17 de novembre de 2022 

16 a 20h Sessió 2. Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec d’Antonio Lopez-Gay 

Tema 3. La població urbana 

Tema 2b. El procés d’urbanització a través dels teixits urbans: el cas de la metròpoli de BCN (dinàmiques 

demogràfiques i socioeconòmiques). 

 

9a setmana 

21 de novembre de 2022 

16h Classe “PDU AMB: els espais oberts” a càrrec de Joan López 

18h Classe “PDU AMB: el sistema d’assentaments” a càrrec de Joan López 

22 de novembre de 2022 

16h Classe “La Nova Centralitat de la Bicicleta en las Ciutats” a càrrec de Jordi Honey-Roses 

18h Conferència 5 “Les enquestes de mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona” a càrrec de Núria Pérez 

(Cap de l’Àrea de Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, IERMB) 

23 de novembre de 2022 

16 a 20h Sessió 3. Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec de Carles Donat 

Tema 4. Renta del sòl urbà, com a element essencial per a la configuració de les ciutats 

Tema 5. L’habitatge. Accés, règim de tinença i problemàtiques 

24 de novembre de 2022 

16 a 20h Sessió 4. Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec d’Antonio Lopez-Gay 

Tema 6. Segregació socioeconòmica i mobilitat residencial. 

Tema 7. Gentrificació, desplaçament i substitució de la població 

 

  



 

 

28 

 

10a setmana 

28 de novembre de 2022 

16h Classe “PDU AMB: l’energia” a càrrec de Joan López 

18h Classe “PDU AMB: la mobilitat” a càrrec de Joan López 

29 de novembre de 2022 

16h Sessió 5 Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec d’Antonio Lopez-Gay 

Tema 8. Gentrificació turística i transnacional 

18h Conferència 6 “Ciclodistribució: reptes i oportunitats” a càrrec de David Estop (Membre de la Cooperativa 

de Ciclologística La Sàrria) 

30 de novembre de 2022 

16h Classe “Mobilitat urbana i desigualtat social” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

18h Classe “Equitat i transport públic” a càrrec d’Oriol Nel·lo 

1 de desembre de 2022 

16 a 20h Sessió 6 Ciutats i Espais Metropolitans a càrrec de Carles Donat 

Tema 10. El govern de la ciutat. Fragmentació administrativa, actors, competències i recursos 

Tema 11. Els grups socials, els agents urbans i els moviments socials 

2 de desembre de 2022 

Lliurament de la diagnosi 

 

11a setmana 

5 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers. Elaboració del DAFO i presentació 

7 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers. Elaboració del DAFO i presentació 
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12a setmana 

12 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers: Elaboració del DAFO i presentació 

13 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers: Presentació 

14 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers: Elaboració dels criteris 

15 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers: Presentació 

 

13a setmana 

19 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers de treball 

20 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers:  Presentació preliminar de propostes i projectes (estructura general) 

21 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers de treball 

22 de desembre de 2022 

16 a 20h Tallers de treball 

 

14a setmana 

9 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers de treball 

10 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers: Presentació de propostes i projectes (interna) 

11 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers de treball 
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12 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers de treball 

15a setmana 

16 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers de treball 

17 de gener de 2023 

16 a 20h Tallers: Presentació dels pòsters (interna) 

19 de gener de 2023 

Lliurament del document escrit 

 

16a setmana 

23 de gener de 2023 

16 a 20h Presentació pública i exposició de resultats (pòsters) 

25 de gener de 2023 

16 a 20h Presentació pública i exposició de resultats (pòsters) 

 

17a setmana 

Setmana de portes obertes 
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 Setembre   Octubre   Novembre        

 

10-
13h 

16-
18h 

18-
20h   

10-
13h 

16-
18h 

18-
20h   

10-
13h 

16-
18h 

18-
20h        

1        1        1           No lectiu 

2        2        2           Festiu 

3        3        3           Festiu local / facultat 

4        4        4           Treball de camp 

5        5        5           Conferència 

6        6        6           Classe i/o taller 

7        7        7           Presentació pública 

8        8        8           Presentació interna 

9        9        9           Lliurament 

10        10        10           Portes obertes    
11        11        11              
12        12        12              
13        13        13              
14        14        14              
15        15        15              
16        16        16              
17        17        17              
18        18        18              
19        19        19              
20        20        20              
21        21        21              
22        22        22              
23        23        23              
24        24        24              
25        25        25              
26        26        26              
27        27        27              
28        28        28              
29        29        29              
30        30        30              

     31                   
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 Desembre   Gener        

 

10-
13h 

16-
18h 

18-
20h   

10-
13h 

16-
18h 

18-
20h        

1        1           No lectiu 

2        2           Festiu 

3        3           Festiu local / facultat 

4        4           Treball de camp 

5        5           Conferència 

6        6           Classe i/o taller 

7        7           Presentació pública 

8        8           Presentació interna 

9        9           Lliurament 

10        10           Portes obertes  
11        11              
12        12              
13        13              
14        14              
15        15              
16        16              
17        17              
18        18              
19        19              
20        20              
21        21              
22        22              
23        23              
24        24              
25        25              
26        26              
27        27              
28        28              
29        29              
30        30              
31        31              

     1              

     2              

     3              
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CARTOGRAFIA 
 

La cartografia de referència a utilitzar per al desenvolupament dels mòduls troncal i de planificació, tant 

topogràfica com temàtica, prové de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Està disponible de manera gratuïta al Vissir3 (http://www.icc.cat/vissir3/) i és possible obtenir-la de forma 

georeferenciada en diversos formats. 

Tenim l'opció de descarregar la informació de dues formes  

1. Des de la web (opcions de descàrrega) https://www.icgc.cat/descarregues 

2. Des de l'aplicació del ICGC http://www.icc.cat/appdownloads/ aplicació web de descàrrega 

Buscar a partir de topònim (per exemple: Cerdanyola del Vallès) o realitzar una selecció interactiva per extensió 

territorial sobre el mapa, o per fulles activant el tipus de mapa a descarregar (topogràfic, ortoimatges, uns 

altres). 

Una vegada definit l'àmbit territorial d'interès, es poden consultar les especificacions tècniques (estructura, 

contingut, simbologia, opcions) de les bases a descarregar fent clic sobre la icona (i). Posteriorment decidir la 

base a obtenir, el format i fer clic en el botó descarregar.  

Apareixerà un nou quadre de diàleg amb el vincle de descàrrega (actiu només 2 hores). 

http://www.icc.cat/vissir3/
https://www.icgc.cat/descarregues
http://www.icc.cat/appdownloads/
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Una altra font de recursos és la pàgina web del Departament de Territori 

(https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/) on es pot trobar cartografia de 

diferents temàtiques.  

Des d’aquí es pot accedir a Bases cartogràfiques del departament i a l’Hipermapa 

(https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html ), un instrument corporatiu de la Generalitat de Catalunya per 

publicar la seva informació georeferenciada d’arreu de Catalunya, d’una forma integrada i sistemàtica. Aquesta 

eina permet integrar en una mateixa plataforma les dades territorials generades des de tots els departaments 

del Govern català.  

 

Des del catàleg de capes podreu visualitzar diferents dades i són eines que us permetran visualitzar informació 

abans de descarregar-la.  

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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En el seu següent enllaç podreu consultar el Manual d’usuari del Visor Hipermapa: 

sig.gencat.cat/manuals/Manual_visor_Hipermapa.pdf  

 

Una altra eina que pot ser d’utilitat és el catàleg de dades de l’AMB (https://ide.amb.cat/Cataleg/), on es pot 

trobar, entre d’altres dades, la Xarxa de vies pedalables dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Un cop s’hi accedeix:  

1. Seleccionar Mobilitat i transport 

  

2. Hi ha 6 capes disponibles 

http://sig.gencat.cat/manuals/Manual_visor_Hipermapa.pdf
https://ide.amb.cat/Cataleg/
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Per descarregar la Xarxa pedalable:  

3. Prémer el botó DESCARREGA i s’obrirà la capa al visor de descàrrega 

 

4. Prémer el botó de descàrrega al costat de la capa:  S’obre un panell en el que caldrà definir l’àrea. 



 

 

37 

 

5. Seleccionar l’eina rectangle i dibuixar la forma sobre el mapa 

 

6. Seleccionar el format, a l’exemple Shapefile, i prémer Descarrega 
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7. Un cop descarregada, cal descomprimir la carpeta. En el cas de descarregar el format Shapefile, hi ha 

dos fitxers .shp, la Xarxa_pedalable_AMB.shp i Xarxa_pedalable_BCN_Value(@fme_feature_type).shp 

8. Posteriorment, carregar la capa al Desktop GIS que es vulgui (ArcMap, ArcGISPro, QGIS etc..) 
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EQUIP DOCENT 
 

Directora del Departament 

Anna Badia  anna.badia@uab.cat 

 

Coordinació dels estudis de grau i postgrau 

Jordi Nadal (Màster) jordi.nadal@uab.cat 

Mireia Baylina (Doctorat) mireia.baylina@uab.cat  

 

Coordinació general del programa troncal 

Àngel Cebollada  angel.Cebollada@uab.cat 

 

Coordinació del treball de camp  

Àngel Cebollada  angel.Cebollada@uab.cat 

 

 

Professorat dels mòduls troncals 

Ester Anaya Boig ester.anaya@uab.cat  

Pau Avellaneda  pauavellaneda@gmail.com 

Maria Buhigas   maria.buhigas@uab.cat 

Carles Donat  carles.donat@uab.cat 

Jordi Honey-Roses  Jordi.Honey@uab.cat 

Joan López  juan.lopez@uab.cat 

Antonio López-Gay tlopez@ced.uab.cat  

Francesc Muñoz  franc.munoz@uab.cat  

Oriol Nel·lo  oriol.nello@uab.cat 

Samuel Nel·lo-Deakin samuel.nello@uab.cat 

 

Coordinació de tallers i suport al programa troncal 

Laura Soler   laura.soler@uab.cat 

Segueix-nos a les xarxes 
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