CICLE DE DEBATS
octubre-novembre de 2017

La Fundació Carulla va crear, amb ESADE, l’Observatori dels Valors per tal d’analitzar qüestions
rellevants per a la societat catalana. El paisatge, senyal identitari quotidià massa sovint
inadvertit, requereix també d’una reflexió des d’aquesta perspectiva.
El cicle El(s) valor(s) del paisatge vol contribuir al debat sobre el
paisatge que la Fundació va iniciar amb la publicació del llibre
“Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions”, de Ramon
Folch i Josepa Bru.
L’objectiu del cicle és promoure el diàleg plural, per tal de
contribuir a la identificació i preservació dels valors del paisatge,
tot fomentant la sensibilització de la ciutadania. Al llarg de les tres
sessions es debatrà sobre: Què és el paisatge? (24 d’octubre,
Barcelona), Com s’ha de protegir i gestionar? (7 de novembre,
Barcelona) i Com es transforma? (24 de novembre, Museu de la
Vida Rural, l’Espluga de Francolí).

Organitzen:

Hi col·laboren:

Assessorament tècnic:

SESSIONS

Què és el paisatge?
Percepcions i valors

Com s’ha de protegir i
gestionar el paisatge?

· Què entenem per paisatge? Què és
paisatge i què no? Qui o què ho determina?
· Quants paisatges existeixen? Com els
classifiquem o categoritzem?

· Què justifica la protecció d’uns
determinats paisatges envers altres?

· Paisatges quotidians envers paisatges
simbòlics o idealitzats. Quin pes tenen les
valoracions subjectives en la percepció del
territori?

· Quins criteris de gestió cal aplicar en
funció del tipus de paisatge?

· Paisatges naturals, agrícoles i urbans. On
són els llindars?

· Protegir implica conservar-lo tal i
com està a dia d’avui? Té sentit
retornar-lo a un estadi anterior?

· Bonic, lleig, natural, construït... Quins atributs
assignem al paisatge?

· Quin rol han d’exercir els agents
públics i els privats en la protecció i
gestió del paisatge? I la ciutadania?
· Indicadors a l’entorn del paisatge.
Com mesurar valors subjectius?

· Com evolucionen els paisatges?
Existeixen paisatges originals?
· Com afecten les dinàmiques territorials i
socioeconòmiques?

Com es
transformen els
paisatges?
Dinàmiques
territorials i
socioeconòmiques

· Què significa crear, transformar o destruir
un paisatge? Quines implicacions suposa
pels sentiments identitaris i els vincles
personals?
· Qui ha d’implicar-se en la protecció i la
gestió? Com concertar interessos?
· Què aporten les cartes del paisatge?

PROGRAMA
Què és el paisatge? Percepcions i valors
Dimarts 24 d’octubre de 2017, de 18:30 a 20:30 h
Auditori del Pati Manning, Barcelona.
Ponents:
Francesc Muñoz és professor de geografia urbana a la Universitat Autònoma
de Barcelona i director de l’Observatori de la Urbanització de la mateixa universitat. Ha estudiat la transformació actual dels paisatges urbans i metropolitans.
Julia Schulz és arquitecta. Entre d’altres, ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona i dos Premis FAD d’Espais Efímers. És autora de “Arte y Arquitectura:
nuevas afinidades” (2000) i “Ruinas Modernas, una topografía de lucro” (2012).
Roser Vernet és dinamitzadora de projectes literaris i de turisme cultural i
coordinadora de l'associació que impulsa la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a paisatge cultural agrícola, Patrimoni Mundial de la UNESCO.
sep Puigbó

Com s’ha de protegir i gestionar el paisatge?
Dimarts 7 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h
Auditori del Pati Manning, Barcelona.
Ponents:
José A. Donaire és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de
Girona. És especialista en estudis sobre ordenació i planificació d'espais turístics i investigador a l’Institut Superior d’Estudis Turístics (INSETUR) del qual va
ser director (1998–2001).
Oriol Nel·lo és professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona,
especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori. Director de l'Institut
d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011).
Pili Sanmartín, del Celler Bàrbara Forés, pertany a la sisena generació d’una
família dedicada a la vinya i a l’elaboració de vi. Des de la seva formació com a
Diplomada en Educació Social i Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, aporta una perspectiva complementària que relaciona el món del vi, les
arts i el paisatge.

Com es transformen els paisatges?
Dinàmiques territorials i socioeconòmiques
Divendres 24 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h
Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí.
Ponents:
Jaume Font és professor de geografia a la Universitat de Barcelona. La
seva trajectòria se centra en el camp de l’ordenació territorial i molt especialment en el turisme.
Montserrat Iniesta és antropòloga especialitzada en la interpretació i la
gestió del patrimoni cultural i les polítiques públiques de la memòria. Actualment dirigeix El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.
Jordi Puig és doctor en ciències ambientals especialitzat en canvi climàtic i
canvi global ambiental. Ha treballat en el camp de la sostenibilitat i la gestió
municipal, així com en l’administració pública i actualment col·labora a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.

CLOENDA DEL CICLE
A la cloenda del cicle es recolliran les principals reflexions fruit de les taules
rodones i del debat al llarg de les tres sessions.
Amb:

Ramon Folch és sòcioecòleg i coautor
del llibre: “Ambient, territori i
paisatge. Valors i valoracions“.
Editorial Barcino (2016).

Angel Castiñeira és director de la
Càtedra Lideratges i Governança
Democràtica d’ESADE.

Moderador del cicle:
Josep Puigbó és periodista i ha treballat a la ràdio i a la televisió, presentant i
dirigint informatius i programes vinculats a l’actualitat. Actualment desenvolupa projectes des de la seva pròpia empresa.

Inscripcions:
A través de formulari al web del Museu de la Vida Rural: www.museuvidarural.cat
Telefònicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76

