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GESTIÓ DELS RECURSOS I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI 
 
CIÈNCIES AMBIENTALS curs 2006-07 
 
 
Professor:  
 
Francesc Muñoz Ramírez 
Departament de Geografia. UAB. 
 
 
 
 
 
Programa  
 
1. EL TERRITORI, NECESSITAT D'ORDENACIÓ I DE PLANIFICACIÓ (introducció) 
 
- Context: 
 
• El territori com el suport de les activitats humanes: la densitat i els usos del sol 
• El territori com recurs (subsòl, sol i vol): la localització econòmica i el poblament 
• El territori com plataforma de xarxes de relació: la mobilitat i les infrastructures 
 
- Anàlisi:  
 
• Intervenir en el territori? La distribució de densitats (població i activitats); l'assignació de 

recursos;la promoció de relacions socials i econòmiques 
• L'escala i l'àmbit dels problemes territorials i de les seves solucions des de l’ordenació 
• El procés de planificació: polítiques territorials i pràctiques socials 
 
 
 
2. LA CIUTAT I EL TERRITORI 
 
- Context:  
 
•  La ciutat muralla i la ciutat cos: de la planificació militar i el urbanisme barroc a la metàfora 
de Frankenstein 
•  La ciutat fabrica i la ciutat total: de la metròpolis industrial a las megalòpolis i metàpolis del segle XXI 
•  La ciutat actual i el territori: problemes de les ciutats vs problemes a les ciutats 
 
- Anàlisi:  
 
•  Els agents de producció urbana 
•  Les formes de creixement de la ciutat i els seus resultats al territori:  
 
- La ciutat lineal i el ferrocarril 
- La ciutat radial i l’automòbil 
- La ciutat nodal i l’aeroport 
- La ciutat total i les xarxes digitals 
 
•  La ciutat com element vertebrador del territori. Els sistemes de ciutats 
 
 
 
 
 
 
 
3. EL MARC ADMINISTRATIU DE LES POLÍTIQUES TERRITORIALS 
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- Context: 
 
• L’aparició de l’urbanisme com a disciplina: els primers problemes urbans i els primers experts 
• De l’urbanisme a la planificació territorial: arquitectes vs enginyers a la ciutat moderna 
 
- Anàlisi:  
 
• La legislació urbanística i territorial 
• El temps de la planificació: gestió, control i revisió del planejament 
• Implementació del planejament 
 
 
 
4. DE L'ORDENACIÓ A LA PLANIFICACIÓ 
 
- Context:  
 
•  Característiques de la intervenció planificadora 
•  Mètodes i models d'ordenació, localització i planificació 
 
- Anàlisi:  
 
•  El planejament urbanístic municipal: grandària, volum poblacional i dinàmica urbana des de la 

planificació 
•  La planificació territorial: les àrees i les regions metropolitanes 
•  La planificació territorial: els plans generals 
•  La planificació sectorial: infrastructures i serveis 
•  La planificació estratègica: competència entre ciutats i noves formes de gestió urbana 
•  Els plans de gestió i administració territorial 
 
 
 
5. APORTACIONS CLÀSSIQUES AL PENSAMENT TERRITORIAL  
 
- Context Europeu i internacional:  
 
• Estudis, propostes i projectes d'ordenació territorial i urbana a escala internacional:  
 
• De les propostes de ‘ciutat ideal’ a la idea de la ‘ciutat eficient’: de les grans vies als Eixamples 
• La ciutat higiènica: la metàfora del pantà i les ansietats de la societat industrial 
• La ciutat racional: la metàfora dels escacs, la mesura de la terra i el Canal de Suez 
• El model de la ciutat jardí i les seves variants: l’habitatge obrer, les Siedlungen, les colònies 

industrials i l’urbanisme anarquista 
• De la Ville Radieuse (Le Corbusier) a Broadacre City (Frank Lloid Wright), dels grandes 

ensembles (polígons d’habitatge) al suburbi americà. Cares i creus del Zoning urbà i territorial 
• Les utopies del progrés: urbanisme, territori i Jocs Olímpics des de Paris, 1924 
 
 
- Anàlisi del cas català:  
 
• Estudis, propostes i projectes d'ordenació territorial i urbana a Catalunya fins el 1939 
• De l’Eixample de Cerdà a Cebrià de Montoliu 
• Del Regional Planning al GATPAC 
• Alguns projectes específics: la ciutat de repòs i vacances i la cerca vers noves tipologies 

d’habitatge 
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6. EXPERIÈNCIES CONTEMPORÀNIES A L'ENTORN DE L'ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANA 
 
- Context Europeu i internacional:  
 
•  Algunes reflexions sobre la ciutat, el territori i la necessitat de la seva ordenació (1950-2004): 
 
•  Després d’Abercromby: les polítiques de New Towns a Gran Bretanya i la Unió Soviètica (50’s/60’s) 
•  La importància de les idees proteccionistes i conservacionistes, l’aparició del heritage (70’s) 
•  La tornada al centre: renovació i rehabilitació urbanes als centres històrics europeus (80’s) 
•  La reconversió de les zones industrials:dels Docklands als parcs metropolitans al Rühr industrial 

(90’s) 
•  El turisme global i el territori: models d’especialització turística i política urbana a Europa (2000) 
•  La planificació integrada de les xarxes: Multimodalitat/Interoperabilitat i el Sistema TransEuropeu de 

xarxes d’alta velocitat (2004) 
 
 
- Anàlisi del cas català i espanyol (experiències de planificació territorial sobre alguns temes clau): 
 
• El planejament estratègic i territorial: Bilbao i Barcelona 
• La protecció natural i les polítiques ambientals sostenibles: el model Vitòria i les energies 

renovables al País Basc; el Pla d’Espais d’Interès Natural; els projectes d’Anella Verda i corredors 
biològics/parcs agrícoles a la regió de Barcelona 

• Polítiques integrades de planificació d’usos del sol, transports i protecció natural: el Pla Territorial 
d’Andalusia 

• Planificació territorial i logística global: El Pla Delta; El Superport de Bilbao; la Terminal de 
Contenidors de València; els projectes d’expansió i d’integració multimodal a Madrid Barajas 

• Planificació territorial i usos turístics: el Debat Costa Brava avui 
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Avaluació 
 
• a) Prova escrita individual. 
 
• b) Pràctiques d'aula. 
 
 
 
*  Per poder ser avaluat/da cal haver fet les parts a. i b.  
** Es valorarà l’assistència i la participació en les sessions de classe. 


