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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  

MASTER D’ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ 
CURS ACADÈMIC 2014-2015 

IV CICLE DE CONFERÈNCIES 
“L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI: TEORIA I PRÀCTICA” 

TEMA DEL CICLE 
LA MOBILITAT EN L’ORDENACIÓ I LA GESTIÓ DEL TERRITORI 

COORDINACIÓ: ORIOL NEL·LO 

El Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc del seu 
Màster d’Estudis Territorials i de la Població, organitza el IV Cicle de Conferències “L’ordenació 
del territori: teoria i pràctica” sobre el tema La mobilitat en l’ordenació i la gestió del territori. 

El cicle té per objectiu fornir elements per al coneixement i el debat sobre la relació entre la 
mobilitat i l’ordenació del territori: el paper vertebrador de la xarxa viària, la dotació de les 
infraestructures del transport, el vincle entre la mobilitat exterior i la local, la gestió del 
transport públic, les potencialitats i limitacions de les formes no motoritzades de mobilitat, la 
relació d’estreta interdependència entre mobilitat i usos del sòl, aquests i altres seran alguns 
dels temes tractats. 

Els conferenciants que impartiran el cicle són destacats experts en aquest àmbit que, en bona 
part dels casos, apleguen el coneixement acadèmic amb la pràctica de gestió des de 
l’administració pública. En cada sessió s’abordarà un aspecte de la planificació i la gestió de la 
mobilitat, que serà il·lustrat amb la presentació d’un cas pràctic. 

Les sis conferències tindran lloc durant sis dimecres successius entre els dies 22 d’octubre i 26 
de novembre de 2014, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UAB, entre les 18h a les 
19.30h de la tarda, d’acord amb el programa que figura a continuació. 

Les sessions són obertes a tota la comunitat universitària, així com a les persones interessades 
que vulguin participar-hi. Per assistir-hi és necessari inscriure’s prèviament enviant un missatge 
de correu electrònic al professor Joan Carles Llurdés (joancarles.llurdes@uab.cat) indicant-hi 
nom, estudis i universitat de procedència. Es lliurarà un certificat d’assistència als inscrits que 
segueixin el conjunt del cicle. Així mateix, els participants inscrits rebran els materials que es 
presentin a les conferències. Les places són limitades. 

El programa és continuació dels Cicles de Conferències que sota el títol Ordenació del territori: 
teoria i pràctica, el Departament ha organitzat durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013. Els 
conferenciants d’aquests cicles varen ser: Josep Báguena, Jaume Busquets, Xavier Campillo, 
Josep Maria Carrera, Rufí Cerdan, Claire Colomb, José Antonio Donaire, Juli Esteban, Francesco 
Indovina, Joan Llort, Joan López, Jaume Mateu, Francesc Muñoz, Oriol Nel.lo, Joan Nogué, 
Ricard Pié, Pilar Riera, Eduard Rosell, Vicent Maria Rosselló Verger, Pere Sala, Carme Trilla, 
Joan Vilà Valentí. 
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PROGRAMA 

22 d’octubre 2014 
Carme MIRALLES-GUASCH, geògrafa, professora del Departament de Geografia de la UAB:  
La mobilitat i l’ordenació del territori. Un binomi imperfecte. 

29 d’octubre 2014 
Joan RIERADAVALL, ambientòleg, investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental: 
Mobilitat i turisme. L’impacte ambiental de la mobilitat sobre els destins turístics: Menorca 
com exemple. 

5 de novembre 2014  
Joan MORENO, arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya: La planificació dels usos del 
sòl com a instrument de contenció i gestió de la mobilitat: el cas del Randstad-Holland. 

12 de novembre 2014  
Manuel VILLALANTE, enginyer, Barcelona Regional: El transport públic, element vertebrador i 
estructurador del territori. Limitacions i potencialitats. 

19 de novembre 2014 
Esther ANAYA, ambientòloga, Imperial College London: L’ascens de la mobilitat en bicicleta. El 
cas de les grans ciutats espanyoles. 

26 de novembre 2014 
Jesús RODRÍGUEZ, geògraf, Centro de Estudios del Paisaje y el Territorio de la Junta de 
Andalucía: La xarxa viària en la configuració i la percepció del paisatge. La catalogació de les 
“Carreteras Paisajísticas de Andalucía”. 
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