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En una societat mundial que ja viu majoritàriament 
en l’urbs, les àrees i ciutats metropolitanes cada ve-
gada més estan cridades a tenir creixent protago-
nisme i liderar els processos de desenvolupament 
territorial. No poden fer-ho desconnectades de les 
xarxes globals, però tampoc dels espais pròxims, 
d’esquena a la resta del sistema de ciutats mitjanes 
i capçaleres comarcals, en una nova relació entre 
ciutat-camp que recupera el territori com a  espai 
de vida i sistema conjunt. Són algunes de les raons 
que expliquen el sorgiment d’una nova agenda me-
tropolitana i l’interès de planificadors i prenedors 
de decisions per aquests espais estratègics.

En aquest context, la Càtedra de Cultura Territo-
rial de la Universitat de València organitza aques-
tes jornades destinades al públic en general, estu-
diants, tècnics, experts, acadèmics i responsables 
de la presa de decisions, amb la finalitat de donar 
a conèixer millor l’espai metropolità valencià, a 
través d’un ajustat diagnòstic i la presentació dels 
plans d’acció previstos; tant el PAT de protecció de 
l’Horta com el futur PAT Metropolità.

En les sessions prèvies s’ofereix una aproximació 
a l’espai metropolità des de diferents enfocaments: 
del paisatge i de les relaciones ciutat-horta, com a 
espai de qualitat de vida per als i les valencianes; 
del govern local i les possibilitats d’una gestió com-
partida mitjançant noves formes de governança; de 
la mobilitat i els nous models d’accessibilitat sos-
tenibles a l’àrea funcional; finalment, del model 
de desenvolupament econòmic possible, preferen-
tment multifuncional enfront de la monoespecia-
lització dels últims anys.

Cada sessió s’organitza entorn de les respectives 
taules temàtiques tripartides en les quals es comp-
tarà amb els punts de vista d’experts de la univer-
sitat, del camp de la gestió pública i de convidats 
nacionals i internacionals en la matèria que servis-
quen de contrapunt a la visió més valenciana dels 
dos primers. A partir d’aquestes intervencions es 
pretén obrir un debat deliberatiu i propositiu amb 
tots els assistents.

Més informació a: 
http://projeccio.uv.es

Es lliurarà certificat d’assistència



3a JORNADA: DIVENDRES 1 DE JULIOL

10’30 h. Recepció d’assistents

11 h. Presentació del document d’inici del Pla de 
Acció Territorial Metropolità
- María José salvador rubert

Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana

- Josep vicent boira i Maiques

Secretari Autonòmic  de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i  
Vertebració   Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana

- José luis Ferrando calatayud

Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, CVOPVT de la Generalitat Valenciana

12 h. Torn obert de paraula

12’15 h. Acte de cloenda de les jornades
- esteban Morcillo sánchez

Rector Magnífic de la Universitat de València

- María José salvador rubert

Honorable Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
Territorial (CVOPVT) de la Generalitat Valenciana 

(En acabar l’acte de cloenda s’oferirà
un Vi d’Honor als assistents)

2a JORNADA: DIJOUS 30 DE JUNY

SESSIÓ III: MOBILITAT I ACCESSIBILITAT A LES 
ÀREES METROPOLITANES

9’30 h.  “Experiències de gestió de mobilitat i 
accessibilitat sostenibles”
andreu ulied

MCRIT. Doctor Enginyer de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Màster en Planificació per la University of Harvard

10’30h. “Transport ferroviari en l’àrea metropolitana 
de València: cap a un nou model de futur” 
sergio aguado giMénez

Cap d’atenció al client de FGV 

11’15 h.  Cafè

11’30 h.  “Elements per a un nou model de mobilitat i 
accessibilitat sostenibles per a l’àrea metropolitana de 
València”
Mª dolores pitarch garrido

Professora del Departament de Geografia de la UVEG

12’15 h.  Fila ‘0’. Torn obert de paraula (45’)

SESSIÓ IV: ESPAIS METROPOLITANS COM 
A MOTORS DEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

16 h. “Resposta de les AA.MM. espanyoles a la crisi: 
factors d’èxit i resiliència. Opcions per a un nou 
model de desenvolupament”
antonio serrano rodríguez

President de FUNDICOT

17 h.  “Qüestions per a una nova agenda metropolitana: 
de reptes i oportunitats”
aldert de vries

Geògraf, responsable de l’Agenda Urbana Nacional. 
Administrador de programes en el Ministeri d’Interior i de 
Relacions del Regne dels Països Baixos

17’45 h.  Cafè 

18 h. “Propostes a partir d’un diagnòstic del sistema 
productiu de l’espai metropolità valencià”
Josep vicent pitxer

Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UVEG

18’45 h.  Fila ‘0’. Torn obert de paraula (45’)
Modera: Joaquín Farinós dasí

Director de la Càtedra ‘Cultura Territorial’

SESSIÓ II: CAP A UNA NOVA GOVERNANÇA 
POSSIBLE PER ALS ESPAIS METROPOLITANS

16 h. “Governança metropolitana, models possibles”
andreas hildenbrand scheid

Assessor de la Secretaria General d’Economia de la 
Conselleria d’Economia, Innovació, Ciència i Ocupació de la 
Junta de Andalucía

17 h.  “Opcions per a una nova governança 
metropolitana valenciana”
Joaquín Martín cubas

Director del Departament de Dret Constitucional, Ciència 
Política i de l’Administració de la UVEG

17’45 h.  Cafè

18 h.  “Possibilitats per a un govern local metropolità 
valencià”
eduardo garcía de leonardo tobarra

Tècnic superior d’Administració General de la Generalitat 
Valenciana

18’45 h.  Fila ‘0’. Torn obert de paraula (45’)
Modera: Joaquín Farinós dasí

Director de la Càtedra ‘Cultura Territorial’

1a JORNADA: DIMECRES 29 DE JUNY

9’30 h. Presentació de la Càtedra ‘Cultura 
Territorial’ i presentació de les jornades
- Jorge herMosilla pla

Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UVEG

 - Josep vicent boira i Maiques

Secretari Autonòmic  de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i  Vertebració   Territorial (CVOPVT) de la 
Generalitat Valenciana (GV)

 - Joaquín Farinós dasí 
Director de la Càtedra ‘Cultura Territorial’

SESSIÓ I: PAISATGE, PATRIMONI I  CULTURA: 
L’HORTA COM A MATRIU TERRITORIAL

10’30 h. Conferència inaugural: “L’Horta de València 
com a base de la metròpoli”
Joan roMero gonzález

Catedràtic de Geografia Humana de la UVEG

11’30 h.  Cafè

11’45 h.  Presentació de l’avantprojecte de Llei  i del 
PAT de l’Horta 
José luis Ferrando calatayud

Director General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, CVOPVT de la GV

12’30 h.  “Usos del sòl i espais de vida, la tradició 
britànica de les relacions ciutat-camp”
olivier sykes

Lecturer in European Spatial Planning at the Department of 
Civic Design, University of Liverpool.

13’15 h.  Fila ‘0’. Torn obert de paraula (45’)


