
 

 

 

 

GEOJornada 2018

El paisatge en el planejament territorial
 

Dimecres 24 d’octubre

Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia

Campus Vila-seca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 2018

El paisatge en el planejament territorial

 

 

 

Dimecres 24 d’octubre de 9 a 14

Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia

seca. Universitat Rovira i Virgili
 

Jornada 2018 

El paisatge en el planejament territorial 

de 9 a 14 h 

Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia 

. Universitat Rovira i Virgili 



El paisatge en el 

La GEOJornada 2018 vol promoure la reflexió i el debat 

paisatge a Catalunya i, en concret, de la implementació i consideració del 

paisatge en el planejament territorial, tant retrospectivament respecte 

plans territorials parcials aprovats (2006

relació amb el pla territorial parcial del Penedès
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la Facultat de Turisme i Geografia; Dr. José Ignacio Muro, 

Departament de Geografia; Dr. Sergi Saladié, coordinador de la Jornada de 

Geografia 2018. 

9:30 h. Els catàlegs de paisatge

Paisatge de Catalunya.  

10:30 h. El paisatge en els 

director del Programa de planejament territorial del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (2004

11:30 h. Lliurament del Premi del Concurs de Fotografia de Geografia. 

de Camp de Tenerife. Títol: Dinàmiques de Tenerife Nord. Autor: Edgar 

Bustamante. 

11:45 h. Descans 

12:00 h. Estat actual d’elaboració del Pla Territorial Parcial del Penedès i el 

tractament del paisatge. Albert Vaca, biòleg i membre de l’equip redactor del 

Pla territorial parcial del Penedès.

13:00 h. Connectivitat ecològica i continuïtat paisatgística. Proposta aplicada 

a l'àmbit territorial del Penedès

graduada en Geografia i Ordenació del Territori per la URV.

14:00 h. Conclusions de la Jornada
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