
 
Biennal Europea de Paisatge. Acte pre-biennal: Paisatge i societat, processos en canvi 
 
 
Després de l’èxit de la 5a Biennal Europea de Paisatge amb més de 750 inscrits, 42 
representants de premsa internacional i un alt nivell de les conferències impartides per ponents 
de renom, és el moment de fer balanç. En el marc de la preparació de la 6a biennal (que tindrà 
lloc a Barcelona els dies 30 de setembre 1 i 2 d’octubre de 2010) i com a recull i síntesi dels 
continguts tractats en l’edició anterior, proposem una jornada de debat amb les 
administracions públiques que han contribuït d’una manera determinant en la consolidació 
de la biennal. 
 
La jornada Paisatge i societat, processos en canvi, que tindrà lloc el dia 28 de setembre a la 
sala d’actes del COAC, de 10 a 18.30h, donarà la oportunitat d’apropar-nos a les polítiques de 
paisatge i projectes liderades per totes les administracions públiques actives a Catalunya que 
han estat implicades en la 5a biennal.  
 
Donant veu a aquestes institucions que estan a la vanguarda tan en projectes com en 
estratègia a nivell de paisatge i tenen una important experiència a Catalunya en temes de 
paisatge i espai públic tindrem els interlocutors adequats per entendre i aprofundir en la realitat 
del nostre país i l’aplicabilitat de les reflexions teòriques generades en el simposi.  
 
La 6a Biennal Europea de paisatge està organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), la Universitat Politècnica de Catalunya (Màster d’Arquitectura del Paisatge), l’ 
Associació d’Amics de la UPC i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Direcció General d’Arquitectura i Paisatge) de la  Generalitat de Catalunya. 
 
Aquests mateixos organitzadors són els responsables d’ aquesta jornada orientada bàsicament 
a professionals i el món universitari buscant l’intercanvi i complicitat entre els agents que 
configuren el panorama del paisatge català. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paisatge i societat: Processos en canvi. Dilluns 28 de setembre de 2009 

sala actes COAC  

10.00h.-Obertura: Jordi Ludevid, Degà COAC  

10.20h.-ponent 1: Jaume Busquets, subdirector general de Paisatge i Acció Territorial de la 

Direcció General d'Arquitectura i Paisatge   
“Quatre anys d’aplicació de la Llei de paisatge i els seus instruments”. 

10.40h.-ponent 2: Ramon Torra, gerent de la Mancomunitat de Municipis de l'Area 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB) 

“L’evolució dels processos d’intervenció en el paisatge. El projecte.”
11.00h.-ponent 3: Manel Clavillé, director tècnic, Institut del Paisatge Urbà.  

« …………………………. » 

11.30h.-pausa 

11.50h.-taula rodona amb els ponents del matí moderada per J.M. Montaner  

13.00h.-pausa dinar 

 

15.30h.-ponent 4: Juli Esteban, Director del Programa de Planejament Territorial  

“Les directrius del Paisatge” 

15.50h.-ponent 5: Xavier Carceller i Roqué, Cap de l'Àrea de Plans i Programes, Subdirecció 

General d'Avaluació Ambiental, Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat  

“El paisatge en l’avaluació ambiental del planejametn urbanístic.” 

 

16.10h.-ponent 6:  Martí Domenech, Coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals. Diputació de 

Barcelona Àrea d’espais naturals.   

“El paisatge de la gestió” 

16.30h.-ponent 7:  Montse Rivero del Departament d'Estratègia de l'Àrea de Medi Ambient, 

Ajuntament de Barcelona.  

“El verd urbà una infrastructura vital” 

16.50h.-pausa 

17.10h.-taula rodona amb els ponents de la tarda moderada per Anatxu Zabalbeascoa   

18.10h.-Clausura: Joan Ganyet, DG d'Arquitectura i Paisatge.

18.30h.-Fi acte 
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