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POSTGRAU EN INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL PAISATGE PER A LA DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI
(Ambiental, Cultural, Històric i Turístic)

Mòdul I. Intervenir sobre el paisatge i gestionar el patrimoni des del Conveni Europeu del Paisatge

Mòdul II. Anàlisi per a la gestió patrimonial del paisatge: aspectes perceptius i culturals

Mòdul III. El paisatge urbà com a patrimoni, el patrimoni urbà com a paisatge (claus d’intervenció i gestió)

Mòdul IV. Intervenció i gestió del patrimoni: el paisatge urbà a la ciutat mediterrània

Mòdul V. Les indústries culturals i la gestió del paisatge: patrimoni ambiental i patrimoni cultural

Mòdul VI. Els agents socials i la gestió del patrimoni des del paisatge: de la custòdia a la mediació

WORKSHOPS INTERNACIONALS 
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Ciutat, Verd Urbà i Gestió del Patrimoni: Collserola franja urbana, Parc Natural de Collserola

Emerging Infraestructural Landscapes: infraestructures aeroportuàries i gestió ambiental del paisatge, aeroport Lleida-Alguaire

Urban Green Engines: ambientalització dels interiors d’illes de l’Eixample, Barcelona

Recycling Urban Industrial Landscapes: l'experiència europea, Venecia (Porto Marghera) i Ferrara (centro storico)

La Dimensió Pública del Paisatge. Lliçons del Premi europeu de l’espai públic urbà, front marítim de Barcelona

Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània: diversitat i identitat al paisatge del Priorat, Falset

Costa d'Oportunitat: intervenció i gestió del paisatge als territoris costaners, Cap de Creus

Eines digitals per a la representació i el disseny gràfic en projectes de paisatge

Cartografia digital aplicada als projectes d’intervenció i gestió del paisatge

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística, EIIP (Co-organitzat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)

Els objectius de qualitat del paisatge i la gestió dels patrimonis a escala local: el barri històric del Rec d’Igualada

El llegat patrimonial de la transformació urbana: ciutat i grans events (Co-organitzat amb el Centre d’Estudis Olímpics, UAB)

Take Away Landscapes/Paisatges per Emportar (taller de visites in situ)
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Postgrau en Intervenció i gestió del paisatge per a l’ordenació del territori i el medi ambient                                    35 ECTS*

Postgrau en Intervenció i gestió del paisatge per a la dinamització del patrimoni                                                      35 ECTS*

La realització dels dos postgraus més el projecte final de màster                                                                              10 ECTS*

capaciten l’estudiant per a l’obtenció del títol final de Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge                             80 ECTS*

Departament de Geografia     UAB     http://geografia.uab.es/paisatge     m.paisatge@uab.cat     +34 932562160

 TALLERS D’ESPECIALITZACIÓ

* European Credit Transfer System

El màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni és un programa d’especialització professional creat l’any 2000 
arrel de l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge amb la intenció de contribuir a la seva implementació a Europa. 
El màster te com a objectiu la formació d’experts habilitats per a integrar-se i dirigir equips multidisciplinaris que 
desenvolupin projectes d’intervenció i gestió del paisatge orientats vers els principis i ambicions que el Conveni representa.
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TALLERS D’ESPECIALITZACIÓ

per  a la dinamització
del patrimoni

MÒDULS LECTIUS 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
El màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni es va crear l’any 2000 arrel de 

l’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge amb la intenció de formar un nou tipus d’expert 

en paisatge, capaç d’interpretar i traduir en projectes i iniciatives concretes les diferents 

dimensions –ambiental, social, econòmica i patrimonial– del paisatge que recull el Conveni.

 
 WORKSHOPS INTERNACIONALS
El màster organitza diferents workshops internacionals, l’objectiu dels quals és analitzar 

les transformacions del paisatge i la importància dels patrimonis emergents per a proposar 

estratègies d’intervenció i gestió a partir d’un treball multidisciplinari amb experts 

i professionals de diversa formació i procedència.  

  MÒDUL I. INTERVENIR SOBRE EL PAISATGE I GESTIONAR EL

  PATRIMONI DES DEL CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE

- Revisió i anàlisi de metodologies per a intervenir i gestionar el paisatge

- Les polítiques de paisatge i patrimoni a Europa

- El Conveni Europeu: intervenir sobre el paisatge/dinamitzar el patrimoni

- Dels objectius de qualitat a les directrius de paisatge

MÒDUL II. ANÀLISI PER A LA GESTIÓ PATRIMONIAL DEL PAISATGE:

ASPECTES PERCEPTIUS I CULTURALS

- Lectura humanística del paisatge: els paisatges culturals

- L’anàlisi semiòtica del paisatge

- Avaluació dels aspectes visuals del paisatge

- Claus metodològiques en la valoració del paisatge i el patrimoni

MÒDUL III. EL PAISATGE URBÀ COM A PATRIMONI,

EL PATRIMONI URBÀ COM A PAISATGE

(CLAUS D’INTERVENCIÓ I GESTIÓ)

- La forma urbana en perspectiva: història del paisatge de la ciutat

- Valoració dels aspectes visuals del paisatge urbà

- El paisatge urbà i el patrimoni construït: de la intervenció a la gestió

- Dels conjunts monumentals històrics/culturals als paisatges patrimonials

MÒDUL IV. INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI:

EL PAISATGE URBÀ A LA CIUTAT MEDITERRÀNIA

- La forma urbana històrica a la ciutat mediterrània

- Els centres històrics: entre el monument i el souvenir

- Els fronts marítims: el paisatge en el límit urbà

- Les perifèries urbanes: la gestió dels paisatges ordinaris

MÒDUL V. LES INDÚSTRIES CULTURALS I LA GESTIÓ DEL PAISATGE:

PATRIMONI AMBIENTAL I PATRIMONI CULTURAL

- Les noves formes del lleure en la gestió del paisatge i el patrimoni

- Les dimensions patrimonials del paisatge: experiències de dinamització

- La banalització dels paisatges i la tematització dels patrimonis

- L’economia de la cultura i la posada en valor del patrimoni ambiental i cultural

MÒDUL VI. ELS AGENTS SOCIALS I LA GESTIÓ DEL PATRIMONI

DES DEL PAISATGE: DE LA CUSTÒDIA A LA MEDIACIÓ

- La percepció cultural del paisatge; la construcció social del patrimoni

- Els agents públics/privats i els projectes de paisatge/patrimoni

- Els aspectes normatius i la gestió: diversitat i conflicte

- Nous clústers professionals des de la gestió dels paisatges patrimonials

El màster organitza diferents tallers d’especialització aplicats, amb la finalitat de garantir

el coneixement per part de l’alumne d’una sèrie de tècniques, instruments i conceptes 

necessaris per a integrar-se o dirigir equips multidisciplinaris que elaborin projectes 

d’intervenció o gestió del paisatge i el patrimoni.

L’obtenció del títol de màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni demana

l’elaboració d’un projecte final tutoritzat per professors del màster i desenvolupat

en el marc dels convenis establerts amb les diferents empreses, entitats

i administracions públiques que col·laboren amb el programa.

PROJECTE FINAL

INFORMACIÓ GENERAL
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Postgrau en Intervenció i Gestió del Paisatge per a la Dinamització 

del Patrimoni (Natural, Cultural, Històric i Turístic). 4.800 Euros.

Les sessions del màster tindran lloc al MUHBA 

Museu d’Història de Barcelona, 

Baixada de la Llibreteria 7, 2na pl.

 

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Universitat Autònoma
de Barcelona

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

PROFESSORAT DEL MÀSTER

Enric Batlle   Batlle i Roig Arquitectes

Jaume Busquets   Generalitat de Catalunya

Xavier Casanovas   President REHABIMED (UNESCO)

Marina Cervera   EFLA

Daniela Colafranceschi   Dept. Arq. Reggio Calabria

Albert Cortina   Estudi DTUM

Antonio Font   ETSAV 
Manuel Gausa   Università di Genova

Manuel Guardia   ETSAB

Andreas Hildenbrand   Junta de Andalucía

Luís Jiménez   Director Observatorio Sostenibilidad en España

Sebastià Jornet   ETSAB

Carles Llop   ETSAV

Josep Mascaró   Parc de Collserola

Rafael Mata   Dept. Geografia, UAM 

 

 

 

 

 

Ferran Miralles   Generalitat de Catalunya

Xavier Monteys   ETSAB

Francesc Muñoz   Dept. Geografia, UAB

Oriol Nel•lo   Dept. Geografia, UAB

Joan Nogué   Director Observatori del Paisatge de Catalunya

Juan Manuel Palerm   Director Observatorio del Paisaje de Canarias

Carles Pareja   Pareja & Associats, Advocats

Ricard Pié   ETSAV

Jordi Pietx   Director Xarxa Custòdia del Territori

Oriol Porcel   Director Xarxa Europea de Governs Locals (CEP) 

Joan Roca   Director Museu d’Història de Barcelona, MUHBA

Salvador Rueda   Director Barcelona Ecologia

Joaquim Sabaté   ETSAB

Mercè Tatjer   Dept. Didàctica CCSS, UB

Florencio Zoido   Director Centro de Estudios Paisaje/Territorio

La matrícula inclou l’assistència als mòduls lectius, 

als workshops internacionals i als tallers d’especialització.

En base als convenis signats, els geògrafs i els ambientòlegs 

col·legiats tenen un 5% de descompte en la matrícula.

L'equip docent del màster està integrat per professionals d’àmplia experiència que treballen 

de forma aplicada sobre el paisatge i el patrimoni. Els professors pertanyen a àmbits com la 

recerca, l'administració, la gestió, l’ordenació o el disseny paisatgístic i ofereixen a l'alumne 

una visió  especialitzada des de diversos àmbits tècnics que intervenen i gestionen el paisatge. 

El professorat inclou experts com, entre d’altres:

EFLA
EUROPEAN FEDERATION
FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE
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