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DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  
UNIVERSITAT	  AUTÒNOMA	  DE	  BARCELONA	  	  

MASTER	  D’ESTUDIS	  TERRITORIALS	  I	  DE	  LA	  POBLACIÓ	  
CURS	  ACADÈMIC	  2013-‐2014	  	  

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

TEMA	  DEL	  CICLE	  
EL	  PAISATGE	  EN	  L’ORDENACIÓ	  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	  III	  Cicle	  de	  Conferències	  “L’ordenació	  
del	  territori:	  teoria	  i	  pràctica”	  sobre	  el	  tema	  El	  paisatge	  en	  l’ordenació	  del	  territori.	  

El	  cicle,	  oferirà	  una	  panoràmica	  dels	  antecedents,	   les	  realitats	  actuals	   i	   les	  perspectives	  en	  el	  
camp	  de	  la	  reflexió	  i	  gestió	  del	  paisatge.	  Entre	  els	  conferenciants	  es	  compten	  professionals	  que	  
han	   intervingut	  de	  manera	  decisiva	  en	  la	  construcció	  del	  marc	  conceptual	   i	  dels	   instruments,	  
que	   han	   fet	   de	   Catalunya	   un	   dels	   països	   destacats	   en	   Europa	   en	   matèria	   de	   polítiques	   del	  
paisatge.	  

Les	  conferències	  tindran	   lloc	  durant	  cinc	  dimecres	  successius	  entre	  els	  dies	  23	  d’octubre	   i	  20	  
de	  novembre	  de	  2013,	  a	  la	  Sala	  d’Actes	  de	  la	  Facultat	  de	  Lletres	  de	  la	  UAB	  (B-‐7/1056),	  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	   a	  	  
esteve.dot@uab.cat.	   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.	  
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PROGRAMA	  

1	  d’octubre	  2013.	  CONFERÈNCIA	  INAUGURAL	  
EL	  PAISATGE	  FÍSIC	  I	  CULTURAL	  DE	  LA	  SERRA	  DE	  TRAMUNTANA	  
Per	  Vicent	  Maria	  Rosselló	  Verger,	  Catedràtic	  Emèrit	  de	  la	  Universitat	  de	  València	  i	  Membre	  de	  
l’Institut	  d’Estudis	  Catalans	  (la	  conferència	  tindrà	   lloc,	  excepcionalment	  a	   les	  19h.	  a	   la	  seu	  de	  
l’Institut	  d’Estudis	  Catalans,	  carrer	  del	  Carme,	  47,	  Barcelona).	  

23	  d’octubre	  2013	  
EL	  PAISATGE	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  PLANEJAMENT	  TERRITORIAL	  
Per	  Juli	  Esteban,	  arquitecte,	  doctor	  honoris	  causa	  per	   la	  Universitat	  Politècnica	  de	  Catalunya,	  
director	  del	  Programa	  de	  Planejament	  Territorial	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (2004-‐2010).	  

30	  d’octubre	  2013	  
URBANISME,	  TERRITORI	  I	  ACTIVITATS	  TURÍSTIQUES	  
Per	  Ricard	  Pié,	  arquitecte,	  catedràtic	  de	  l’Escola	  Tècnica	  Superior	  d’Arquitectura	  del	  Vallès.	  

6	  de	  novembre	  2013	  	  
ELS	  CAMINS	  EN	  LA	  CONFIGURACIÓ	  I	  LA	  PERCEPCIÓ	  DEL	  PAISATGE	  	  
Per	  Xavier	  Campillo,	  geògraf,	  director	  de	  Perícia	  Caminera.	  

13	  de	  novembre	  2013	  	  
L’ELABORACIÓ	  DELS	  CATÀLEGS	  DEL	  PAISATGE:	  OBJECTIUS,	  METODOLOGIA	  I	  RESULTATS	  	  
Per	  Pere	  Sala,	  ambientòleg,	  director	  tècnic	  de	  l’Observatori	  del	  Paisatge.	  

20	  de	  novembre	  2013	  	  
EL	  RETROBAMENT	  AMB	  EL	  LLOC:	  CANVI	  DE	  PARADIGMA,	  SOCIETAT	  CIVIL	  I	  PAISATGE	  
Per	  Joan	  Nogué,	  geògraf,	  catedràtic	  de	  Geografia	  Humana	  a	  la	  Universitat	  de	  Girona	  i	  director	  
de	  l’Observatori	  del	  Paisatge	  .	  
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