
PRESENTACIÓ
En els últims temps s’ha incrementat l’interès 
ciutadà per les qüestions paisatgístiques. L’ espai obert 
amb estructures coherents i en harmonia genera 
benestar a la població. És per açò pel que existeix 
una demanda social de paisatges de qualitat; o dit 
d’una altra manera, un desig per viure en entorns 
paisatgísticament dignes. Aquesta situació contrasta 
amb la gestió i ús poc racional que s’ha realitzat 
del territori i que ha produït una progressiva 
banalització dels paisatges.
La Convenció Europea del Paisatge defineix al 
paisatge com: “qualsevol part del territori, tal com 
és percebuda per les poblacions, el caràcter de 
les quals resulta de l’acció dels factors naturals i 
humans i les seues interrelacions”. 
El paisatge així entès, és important per a interès 
general, tant des d’un punt de vista ambiental com a 
cultural i social. Constitueix un recurs que afavoreix 
l’activitat econòmica, contextualitza al patrimoni 
natural i cultural i compon el marc de vida de la 
població, ajudant a reforçar una identitat pròpia.
Per tot açò és necessari tenir present al paisatge en 
els exercicis d’ordenació territorial i planificació 
urbanística. Plantejar el model territorial que 
desitgem d’una manera participada i amb 
criteris paisatgístics ens guia cap a les aspiracions 
paisatgístiques de la gent i cap a la democratització 
dels objectius de qualitat paisatgística. 
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En aquest context, la Càtedra de Participació 
Ciutadana i Paisatges Valencians es planteja com 
una plataforma acadèmica que pretén la reflexió 
i recerca entorn de temes relacionats amb la 
concepció i valoració que la població efectua dels 
paisatges valencians. Però també la divulgació i la 
transferència del coneixement en matèria de paisatge 
i participació ciutadana. Tot açò en un marc de 
col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració Territorial i la Universitat de 
València per al foment del coneixement i difusió dels 
paisatges valencians.
Aquesta jornada, organitzada pel Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial, està oberta a 
agents del paisatge (polítics, tècnics, agrupacions i 
particulars interessats en els problemes territorials…), 
estudiants i públic en general. Sens dubte, pretén ser 
l’avantsala d’un ambiciós programa de treball on el 
paisatge passe a ser una qüestió de tots. 
La primera sessió persegueix reflexionar sobre 
els avanços que s’han produït en les polítiques de 
paisatge a diferents escales i en diferents àmbits 
territorials i sobre el paper que en elles ha tingut la 
participació ciutadana. També s’abordarà el paper de 
la Universitat en el seu compromís amb el paisatge 
i l’experiència de Catalunya amb l’Observatori del 
Paisatge. La segona sessió abordarà la situació del 
paisatge en l’ordenació territorial valenciana, per a 
finalitzar amb els reptes presents i futurs del paisatge 
valencià.

PRIMERA SESSIÓ
PAISATGE: DE LA RECERCA 
MULTIDISCIPLINÀRIA A LA POLÍTICA 
PÚBLICA PARTICIPADA
10’30 h. Conferència inaugural: Avanços i 
desafíaments de la política de paisatge. El repte de 
la participació pública
- Rafael Mata
Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la 
Universidad Autónoma de Madrid
11’30 h. Pausa-Cafè
12 h. Conferència: L’Observatori del Paisatge de 
Catalunya: Reptes i perspectives
- Pere Sala
Coordinador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
13 h. Taula redona: La Universitat de València: 
estudi i compromís amb el paisatge valencià
Modera: Emilio Iranzo
Codirector de la Cátedra de Participación Ciudadana y 
Paisajes Valencianos
- Antoni Aguilella
Professor del Departament de Biologia Vegetal (UV)
- Alejandro J. Pérez
Codirector de la Càtedra. Catedràtic de Geografia Física (UV)
- Ester Alba
Degana de la Facultat de Geografia i Història. 
Professora del Departament d’Història de l’Art (UV)
- Inmaculada Revuelta
Professora del Dpt. de Dret Administratiu i Processal (UV).
Especialista en legislació mediambiental

SEGONA SESSIÓ
REPTES PER AL PAISATGE VALENCIÀ
16 h. Conferència: El paisatge en l’ordenació 
territorial valenciana
- Vicente Doménech
Subdirector General d’Ordenació del Territori i 
Paisatge de la Conselleria d’Habitage, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori
16’45 h. Taula redona: Reptes presents i futurs del 
paisatge valencià
Modera: Alejandro J. Pérez
Codirector de la Cátedra de Participación Ciudadana y 
Paisajes Valencianos
- Rafael Mata
Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la 
Universidad Autónoma de Madrid
- Pere Sala
Coordinador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
- Vicente Doménech
Subdirector General d’Ordenació del Territori i 
Paisatge de la Conselleria d’Habitage, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori
- Emilio Iranzo
Codirector de la Càtedra. Professor del Dpt. de Geografia (UV)
18 h. Cloenda

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

Es lliurarà certificat d’assistència

PROGRAMA
9 h. Recepció (entrega de documentació)
9’30 h. Inauguració de la jornada
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la UV
- Josep Vicent Boira i Maiques
Secretari Autonòmic  de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i  Vertebració   Territorial  de la GV
10’15 h. Presentació de la Càtedra i de la jornada
- Emilio Iranzo
Codirector de la Càtedra. Professor del Dpt. de Geografia (UV)


