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La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb
autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar gaire
lluny, l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya
ha representat un gran esforç d’innovació i d’imaginació
a l’hora d’inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a
l’hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, sense disposar de gaires referències prèvies. Efectivament, la metodologia dels catàlegs de paisatge, basada en
els principis del Conveni europeu del paisatge, ha obert una
nova perspectiva en l’àmbit de la cartografia del paisatge
que posa sobre la taula un munt de reptes, entre d’altres:
com cal cartografiar els valors intangibles del paisatge?
Poden representar-se o simbolitzar-se aquells valors que
corresponen a la percepció sensorial –no només visual– i
a l’experiència emocional que un subjecte té d’un paisatge
determinat? Com plasmar, per exemple, les canviants i
rapidíssimes dinàmiques pròpies del territori? Com identificar i explicar mitjançant la cartografia les noves identitats
paisatgístiques que emergeixen en determinats territoris?
Aquestes i altres preguntes han fet decidir l’Observatori del
Paisatge de Catalunya a organitzar un seminari per debatre
quins han de ser els conceptes i les innovacions tècniques
i de representació gràfica per a obtenir nous mapes de
paisatge que incorporin tots aquests elements i que vagin
dirigits a les polítiques territorials i sectorials, així com a la
sensibilització paisatgística.

DIJOUS 29

DIVENDRES 30

9.30h Inauguració i presentació
Joan Nogué. Director de l’Observatori del Paisatge
de Catalunya
Antoni Montagut. President del Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE)
Ferran Bel. Alcalde de Tortosa

9.00h “Cartografia del patrimoni espiritual:
experiències i reptes”
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental.

10.00h Introducció
Joan Nogué. Observatori del Paisatge de Catalunya
10.15h “Cartografiar amb els principis del Conveni
europeu de paisatge. Reptes a partir de l’experiència dels
catàlegs de paisatge de Catalunya”
Pere Sala. Observatori del Paisatge de Catalunya
11.15h Pausa-cafè
11.45h “L’experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya. Els mapes de valors estètics i simbòlics del paisatge”
Jordi Bellmunt. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
12.45h “Cartographie dynamique du paysage de l’Atlas
des paysages”
Elise Soufflet-Leclerc. Ministeri francès d’Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transports i Habitatge
14.00h Dinar
16.00h “Geomodelado y visualización tridimensional.
Las cartografías del futuro”
Volker Paelke. Institut de Geomàtica
17.00h “De la realitat a la representació. De la cartografia
a la coreografia”
Carles Llop. Universitat Politènica de Catalunya
18.00h “Cartografías de lo intangible: Hacer visible
lo invisible”
Míriam García. Land Lab. Laboratorio de Paisajes

10.00h “Cartografare le percezioni sociali: i paesaggi
tendenziali”
Benedetta Castiglioni. Universitat de Pàdua
Viviana Ferrario. Universitat IUAV de Venècia
11.00h Pausa-cafè
11.30h “Mapes de paisatges emocionals”
Manel Gràvalos. TICs i Paisatge
12.30h “Representación cartográfica de los valores
culturales del paisaje”
José Manuel Díaz, José María Rodrigo i Isabel Durán.
Laboratori del Paisatge Cultural, Institut Andalús del
Patrimoni Històric
13.30h Conclusions
Pere Sala. Observatori del Paisatge de Catalunya
Jordi Duch. Universitat Autònoma de Barcelona
14.00h Cloenda

Lloc de celebració:
Auditori Felip Pedrell (Sala 2)
Passeig de Ribera, 11
43500 Tortosa

Informació i inscripcions:
www.catpaisatge.net
observatori@catpaisatge.net
972 27 35 64

Activitat complementària:
Divendres tarda: Visita opcional al nucli antic de Tortosa
oferta per l’Ajuntament de la ciutat.

El preu del seminari és de 60 euros (30 euros per a
estudiants i persones inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya o a l’INEM). En cas d’optar a la matrícula
reduïda, caldrà mostrar un document que ho justifiqui
bé en el moment de la inscripció, enviant-lo per correu
electrònic o fax, o bé el primer dia del seminari. Si no es
pot aportar el document, es farà efectiu l’import íntegre
de la matrícula.

Llengües:
Les ponències seran en l’idioma en què figuren en
aquest programa. No hi haurà servei de traducció
simultània.

Forma de pagament:
Transferència bancària al Consorci de l’Observatori del
Paisatge.
Número de compte:
2013 0753 76 0200707266 de CatalunyaCaixa.
Una vegada fets la inscripció i el pagament, rebreu un
missatge de confirmació de l’Observatori del Paisatge.
En cas de no rebre’l en un termini de tres dies, poseu-vos
en contacte amb nosaltres. La inscripció no es pot donar
per confirmada fins que no s’hagi rebut el missatge.
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