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DESCRIPCIÓ
Els processos transversals de participació ciutadana 
són un eix fonamental dels nous enfocaments de la 
ciència, en general, i de les disciplines que treballen 
amb el paisatge, en particular. La participació s’ha 
convertit en una qüestió imprescindible, doncs l’èxit 
de les polítiques requereix que els ciutadans i les ad-
ministracions cooperen en el disseny d’accions i en 
la presa de decisions referents a la protecció, posada 
en valor o modificació de paisatges. No sempre és 
fàcil implementar processos de participació ciu-
tadana en els exercicis de gestió del paisatge i del 
territori. Encara que com a societat hem progressat 
de governs del territori a una governança territo-
rial, cal no cejar en la responsabilitat d’augmentar 
la implicació dels valencians en la planificació dels 
seus paisatges.
El binomi paisatge i participació requereix d’una 
aproximació en tres dimensions: 
1. Social: comprendre com la societat valenciana 

percep i concep els seus paisatges;
2. Legal: revisar com els instruments d’ordenació 

del paisatge incorporen, des de “l’obligatorietat” 
administrativa, la motivació de la ciutadania i 
grups d’interès per intervenir en la presa de de-
cisions, aconseguint objectius per a una gober-
nanza territorial de qualitat.

3. Epistemològica: des de la generalització dels nous 
coneixements que emanen d’universitats i cen-
tres de recerca de manera que el seu enteniment 
siga accessible per una gran majoria de ciuta-
dans.

En conseqüència, des de la Càtedra de Participació 
Ciutadana i Paisatges Valencians, el Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat de la Universitat de 
València i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públi-
ques i Vertebració del Territori de la Generalitat Va-
lenciana, en col·laboració amb el Centre per al Co-
neixement del Paisatge, hem dissenyat un Seminari 
en el qual, arreplegant l’esperit del Conveni Euro-
peu del Paisatge, s’aborden tres aspectes essencials 
de la relació paisatge-societat: ciència del paisatge, 
governança i gestió del paisatge, i iniciatives ciuta-
danes per a la salvaguarda del paisatge.
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8’30-9 h. Entrega de documentació
9-9’30 h. Inauguració
- José Luis Ferrando Calatayud
Secretari Autonòmic de Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. GVA
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatge. UV
- Juan Antonio Pascual Aguilar
President del Centre para al Coneixement del Paisatge
- Josep Montesinos i Martínez
Degà de la Facultat de Geografia i Història. UV

9’30-11’20 h. PRIMERA SESSIÓ
GOVERNANÇA I GESTIÓ DEL PAISATGE

El Conveni Europeu del Paisatge (2000) instava a les 
administracions públiques a implementar polítiques i 
instruments per a l’ordenació i la gestió dels paisatges. 
I en aquest propòsit també instava al fet que tot aquest 
procés es portara a terme aconseguint que la ciutadania 
s’implicara en la definició d’objectius paisatgístics i en 
la presa de decisions. És per açò pel que, en el cas de 
la Comunitat Valenciana, la LOTPP (2004) primer, i la 
LOTUP (2014) després, proposen instruments en els 
quals la col·laboració ciutadana ha d’estar present. No 
obstant açò, ens sembla necessari fer més operatius els 
instruments vigents i incorporar nous instruments per a 
la concertació en matèria de paisatge.

9’30-10 h. Ponència: “La governança del paisatge 
en la Comunitat Valenciana”
- Vicente Doménech Gregori
Subdirector General d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge

10-10’40 h. Ponència: “La incorporació del 
paisatge en els procesos de planificació territorial a 
la Comunitat Valenciana”
- José Vicente Sánchez Cabrera
Departament de Geografia. UV

10’40-11’20 h. Ponència: “Participació continuada 
per a la modificació i adecuació del paisatge urbà a 
la ciutat de València”
- Mª Pilar Ferreres y José Luis Gisbert
Asociación Arquitectúria

PROGRAMA
11’20-11’40 h. Pausa-Cafè
11’40-12’40 h. SEGONA SESSIÓ

LA TRANSMISIÓ A LA SOCIETAT DELS 
AVANÇOS DEL CONEIXEMENT

EN MATERIA DE PAISATGE 
Es pretén conèixer els mecanismes que en l’actualitat 
realitzen organismes, institucions i entitats no 
governamentals per a fer arribar de manera àmplia i 
accessible els avanços sobre el coneixement del paisatge 
i les seues diferents implicacions (socials, ambientals, 
econòmiques).
La sessió es planteja des de dos punts de vista diferents: 
des d’un enfocament acadèmic en l’esforç de comunicar 
amb la societat, i des d’una perspectiva d’organitzacions 
socials sense ànim de lucre independents.

11’40-12’10 h. Ponència: “El paper de la Càtedra 
de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians 
de la UV en la divulgació del valor del paisatge”
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatge. UV

12’10-12’40 h. Ponència: “Processos menys 
formals de transmissió del coneixement en 
paisatge”
- Juan Antonio Pascual Aguilar
President del Centre para al Coneixement del Paisatge

12’40-14’30 h. TERCERA SESSIÓ
“LA IMPLICACIÓ CIUTADANA EN LA 

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL PAISATGE”
Conéixer quins són els paisatges que la població té en 
la seua memòria és una labor necessària i prèvia a tot 
exercici de planificació i ordenació del paisatge i en 
definitiva del territori. Per açò considerem molt oportú 
arreplegar el coneixement dels agents territorials, 
individuals o col·lectius, de la societat civil que viu i 
conviu en paisatges amb caràcters diferents i diferents 
necessitats. Aquesta sessió té la intenció d’establir, 
per mitjà d’exemples, els mecanismes de transmissió 
d’aqueix coneixement, conéixer com es desenvolupen els 
mecanismes col·laboratius.

12’40-13’20 h. Ponència: “Implicació i cooperació 
ciutadana en el desplegament de polítiques de 
paisatge”
- Pere Sala i Martí
Director de l’Obervatori del Paisatge de Catalunya

13’20-13’50 h. Ponència: “Processos de 
participació ciutadana. Mètodes i exemples”
- Irene Navarro Solé
Espai TReS: Territori y Responsabilitat Civil

13’50-14’15 h. Ponència: “Experiències de 
participació ciutadana en la Comunitat 
Valenciana”
- Ignacio Diez Torrijos
Director de Cercle

14’15-14’30 h. Conclusions finals, torn de paraula 
i clausura
- Rosa Pardo i Marín
Directora General d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge. GVA
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Cátedra Participación Ciudadana y Paisaje. UV
- Juan Antonio Pascual Aguilar
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje


