
Les ponències seran en l’idioma 
en què figuren en aquest programa. 
No hi haurà servei de traducció 
simultània.

El preu del seminari és de 50 euros 
(25 euros per a estudiants i persones 
inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya 
o a l’INEM*).
 
Forma de pagament: 
Transferència bancària al Consorci de 
l’Observatori del Paisatge, al número de 
compte 2013 0753 76 0200707266 de  
CatalunyaCaixa.

Una vegada fets la inscripció i el pagament, 
rebreu un missatge de confirmació de 
l’Observatori del Paisatge. En cas de no 
rebre’l en un termini de tres dies, poseu-
vos en contacte amb nosaltres. La inscripció 
no es pot donar per confirmada fins que no 
s’hagi rebut el missatge.

*En cas d’optar a la matrícula reduïda, caldrà 
mostrar un document que ho justifiqui bé en el 
moment de la inscripció, enviant-lo per correu 
electrònic o fax, o bé el primer dia del semi-
nari. Si no es pot aportar el document, es farà 
efectiu l’import íntegre de la matrícula.

INFORMACIO I INSCRIPCIONS: 

www.catpaisatge.net

observatori@catpaisatge.net 

Tel: +34972273564

El món local veu cada vegada més el 
paisatge com un motor per al seu 
desenvolupament i una via per a 
incrementar el nivell d’autoestima, 
la identitat i la qualitat de vida de 
la ciutadania. Aquest és precisament 
un dels pilars del nou full de ruta 
de l’Observatori: “Catpaisatge2020. 
País, paisatge, futur”. Avui, ens 
trobem davant d’un canvi de paradigma 
que reclama noves formes de governança 
local i que ens obliga a reflexionar 
sobre la vigència i la validesa 
d’alguns instruments i estratègies 
que han fonamentat fins avui les 
polítiques de paisatge en aquesta 
escala. És en aquest context que estan 
naixent noves iniciatives liderades per 
l’Administració local o per la mateixa 
societat civil que mostren l’aposta per 
la qualitat del paisatge. L’objectiu 
del seminari és, doncs, conèixer més 
de prop i posar en comú algunes de 
les experiències més interessants en 
el camp del paisatge a escala local 
existents a casa nostra i en l’àmbit 
europeu.

 

Dates:      26 i 27 de setembre de 2013 

Lloc:  Casal Marià. 
  C. Francesc Bolós, 3, Olot

Twitter:  #paisatgelocal 

Seminari Internacional

REDESCOBRIR EL PAISATGE 
DES DEL MoN LOCAL

26 i 27 de setembre de 2013 - Olot

organitza:

col laboren:



DIJOUS 26
9.00h Inscripcions i entrega de documentació

9.30h Inauguració i presentació del Seminari
Eduard Rosell. Subdirector general de Planificació 
Territorial i Paisatge de la Generalitat de Catalunya
Marc Rossell. Director de Medi Ambient del Govern 
d’Andorra
Josep Maria Corominas. Alcalde d’Olot
Joan Nogué. Director de l’Observatori del  
Paisatge de Catalunya  

10.00h Ponència inicial: “L’àmbit comunitari 
del paisatge com a base per a una nova 
política” 
Itziar González Virós. Arquitecta i membre del grup 
de Rehabilitació del Territori RESET

11.00h Pausa – cafè

bloc 1
Eines i iniciatives de planificació i 
gestió del paisatge en l’àmbit local

11.30h “Paisatge i món local a Europa. 
Presentació de l’estudi ‘Instruments de 
planificació del paisatge amb incidència en 
el planejament local a Europa’” 
Pere Sala. Coordinador de l’Observatori del Paisatge 
de Catalunya.
Anna Moles. Ministeri de Turisme i Medi Ambient del 
Govern d’Andorra

12.15h “Planificación del paisaje a escala 
local en los Países Bajos”
Niek Hazendonk. Arquitecte i paisatgista

13.00h “Instruments d’ordenació del paisatge en 
l’àmbit local a França” 
Roser Ginjaume. Arquitecta i paisatgista. Ginjaume – 
Arquitectura i Paisatge

13.45h Debat

14.15h Dinar

15.45h “Nuevos instrumentos de integración del 
paisaje en el planeamiento urbanístico. El caso 
de Narbona” 
Jean-Antoine Lapena. Director del Departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Narbona 
Frédéric Bonavia. Cap de Planejament Urbanístic de 
l’Ajuntament de Narbona

16.30h “El pla de paisatge transfronterer de la 
Cerdanya” 
Lucie Julien i Christelle Frau. Parc Natural Regional 
dels Pirineus Catalans 
Juli Boada. Regidor de Turisme de l’Ajuntament de 
Llívia

17.15h Pausa

17.45h  “Els Aspres d’Empordà: la unió 
d’iniciatives per al paisatge i el desenvolupa-
ment rural”
Jordi Torallas. Coordinador del Consorci dels Aspres 
d’Empordà

18.30h “El sistema de parcs urbans i periurbans 
de Vila-seca”
Manuela Moya. Tinenta d’alcalde i regidora 
delegada d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Vila-seca

19.15h Debat

Bloc 2
La societat civil com a impulsora i 
catalitzadora d’iniciatives i projectes

9.00h “Presentació del web de l’Observatori 
Paisatge i món local” 
Irene Navarro. Ambientòloga

9.45h “Eveil au paysage et démocratie 
participative”
Luc-Emile Bouche-Florin. President honorari del  
Consell Europeu d’Urbanistes i membre del Consell 
Europeu de la Conferència de Conveni Europeu del 
Paisatge

10.30h “Nuevos modelos de gestión e 
intervención en el territorio desde lo glocal” 
Jon Aguirre Such. Paisaje Transversal

11.15h Pausa – cafè

11.45h “De Priorat a Prioritat: com reaprendre 
el paisatge propi” 
Roser Vernet. Prioritat

12.30h “Urbanoporosi: art geogràfic al servei 
d’un projecte local” 
Bernat Lladó, Maties Serracant i Berta Tiana. 
Col·lectiu (Sa)badall

DIVENDRES 27
13.15h “Projectes de paisatge des de la 
iniciativa privada”  
Josep Maria Fabra. Tècnic de l’Àrea de Territori 
de la Fundació Catalunya – La Pedrera

14.00h Debat

14.30h Cloenda

activitats complementaries 

Divendres 27, 16.30 h
Visita guiada al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa  
Explicació sobre el terreny d’experiències 
concretes de gestió del paisatge, a càrrec 
dels tècnics del Parc Natural

Del 26 de setembre al 25 d’octubre
Exposició de fotografia: “Urbanoporosi”,  
del Col·lectiu (Sa)badall  
Primer pis del pati de l’Hospici. Olot


