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El postgrau en Intervenció i Gestió del Paisatge per a l’Ordenació del Territori i del Medi Ambient 
és un programa de capacitació professional per a la formació d’experts en el disseny d’estratègies de paisatge innovadores, 

inspirades pels principis de la sostenibilitat ambiental i la creativitat cultural.

A partir d’un ensenyament profundament aplicat, el curs proposa un treball multidisciplinari sobre la base 
de workshops internacionals i tallers d’especialització, sempre considerant casos d’estudi reals i el projecte in situ.

En el marc de la Xarxa UNISCAPE d’Universitats Europees per a la Implementació del Conveni Europeu del Paisatge, 
el postgrau ofereix als estudiants una experiència internacional de formació per a resoldre problemàtiques i aprofitar oportunitats del territori.

La posada en valor del paisatge i l’activació d’elements de patrimoni ambiental i cultural son les eines bàsiques 
que aquest postgrau proposa per a aconseguir vies alternatives de desenvolupament local en un context de globalització.

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 i del patrimoni

Estratègies de comunicació:  marketing, branding, naming

Intervenció i integració paisatgística al sòl no urbanitzable  en col·laboració amb el Dept. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Nous clústers professionals per a l’emprenedoria paisatgística des d’una visió transdisciplinar

V Workshop Emerging Infraestructural Landscapes: infraestructures aeroportuàries i gestió ambiental del paisatge, aeròdrom d’Igualada-Òdena

III Workshop Intervenció i Gestió dels Paisatges Urbans Patrimonials, carrer del Balç, Manresa

III Workshop  Transformació urbana, representació de la ciutat i patrimoni històric: el carrer Pere IV, Barcelona

I Workshop Paisatges Fronterers, en col·laboració amb el Govern d'Andorra i l'Observatori del Paisatge, en el marc del programa Europeu "Ateliers du Paysage"

I DEL PATRIMONI

TALLERS D’ESPECIALITZACIÓ
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Mòdul I. Intervenir i gestionar el paisatge i el medi ambient: conceptes clau des del Conveni Europeu del Paisatge

Mòdul II. Regulació i instruments jurídics per a la gestió del paisatge i el patrimoni ambiental

Mòdul III. Anàlisi per a la gestió ambiental del paisatge: aspectes biofísics 

Mòdul IV. La producció de paisatge i les dinàmiques urbanes i territorials   

Mòdul V. Paisatges patrimonials, patrimonis paisatgístics: el medi ambient com a valor del lloc

Mòdul VI. Comunicació digital i paisatges 2.0: nous clústers professionals per a l’emprenedoria paisatgística

POSTGRAU EN INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL PAISATGE
PER A L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I EL MEDI AMBIENT
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per  a l’ordenació del territori
i el medi ambient

MÒDULS LECTIUS 
MÒDUL I. INTERVENIR I GESTIONAR EL PAISATGE

 I EL MEDI AMBIENT: CONCEPTES CLAU DES DEL

CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE

 - Metodologies per a intervenir i gestionar el paisatge

- El Conveni Europeu del Paisatge i la intervenció paisatgística

- El Conveni Europeu del Paisatge i la gestió ambiental

MÒDUL II. REGULACIÓ I INSTRUMENTS JURÍDICS

PER A LA GESTIÓ DEL PAISATGE I EL PATRIMONI AMBIENTAL

- Conceptes clau en l’ordenació del territori i el medi ambient

- Legislació i aspectes normatius en la gestió del paisatge

- Custòdia del territori i biodiversitat paisatgística i patrimonial

- Nous paisatges, patrimonis emergents i innovació normativa

MÒDUL III. ANÀLISI PER A LA GESTIÓ AMBIENTAL

DEL PAISATGE: ASPECTES BIOFÍSICS

- L’arqueologia del paisatge

- Anàlisi ecològica del paisatge: el mosaic territorial

- Aplicacions pràctiques des de l’ecologia del paisatge:

Catàlegs, projectes i estudis d’impacte

MÒDUL IV. LA PRODUCCIÓ DE PAISATGE I LES
DINÀMIQUES URBANES I TERRITORIALS

- La dimensió pública del paisatge

- Aplicacions pràctiques dels criteris d’intervenció

territorial i paisatgística

- Projectar el sistema urbà des del paisatge

- Projectes de paisatge i patrimoni: natura,

entorns urbans i el nou espai públic

MÒDUL V. PAISATGES PATRIMONIALS,

PATRIMONIS PAISATGÍSTICS:

EL MEDI AMBIENT COM A VALOR DEL LLOC

- Intervenció i gestió del patrimoni ambiental

- El projecte de paisatge i el ‘rescat ‘dels valors del lloc

- La gestió transversal del paisatge i el patrimoni:

casos internacionals

MÒDUL VI. COMUNICACIÓ DIGITAL I PAISATGES 2.0:
NOUS CLÚSTERS PROFESSIONALS

PER A L’EMPRENEDORIA PAISATGÍSTICA

- L'emprenedoria social paisatgística

- La gestió dels smartscapes (paisatge i noves tecnologies)

- Paisatges emergents i nous patrimonis ambientals

- Indústries culturals i paisatges sostenibles

 

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Universitat Autònoma
de Barcelona

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

EFLA
EUROPEAN FEDERATION
FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE

TALLERS D’ESPECIALITZACIÓ

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
El postgrau en Intervenció i Gestió del Paisatge per a l’Ordenació del Territori i del 

Medi Ambient 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 postgrau 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.  

  

El postgrau 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.

INFORMACIÓ GENERAL

  

Postgrau en Intervenció i Gestió del Paisatge per  a l’ordenació 

del territori i el medi ambient. 4.800 Euros.

Les sessions del curs es fan dijous i divendres tarda, 

de 16,30h a 20,30h al MUHBA

Museu d’Història de Barcelona,

Baixada de la Llibreteria 7, 2a pl.

PROFESSORAT DEL MÀSTER

Enric Batlle    Batlle i Roig Arquitectes

Jaume Busquets    UB 

Martí Boada    Dept. Geografia UAB

Xavier Carceller    Generalitat de Catalunya

Marina Cervera    Secretaria general de la EFLA

Daniela Colafranceschi    Dept. Arq. Reggio Calabria

Antonio Font    ETSAV

Judith Gifreu    UAB

Sebastià Jornet    ETSAB

Carles Llop    ETSAV

José Gómez Zotano    Dept. Geografia, U. de Granada

Josep Mascaró    Parc de Collserola

 

 

 

 

 

Ferran Miralles    Generalitat de Catalunya

Xavier Monteys    ETSAB

Francesc Muñoz    Dept. Geografia, UAB

Francesco Musco    IUAV Venècia

Oriol Nel•lo    Dept. Geografia, UAB

Joan Nogué/ Pere Sala  Observatori del Paisatge de Catalunya

Carles Pareja    Pareja & Associats, Advocats

Jordi Pietx    Director Xarxa Custòdia del Territori

Arnau Queralt    Director CADS

Joan Roca    Director Museu d’Història de Barcelona, MUHBA

Joaquim Sabaté    ETSAB

Victoria Zsabo    Duke University, USA 

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 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:
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