
 

GUIA DOCENT

EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LES
ÀREES DE MUNTANYA
Coordinació: GANAU CASAS, JOAN

Any acadèmic 2021-22

2021-22



Informació general de l'assignatura

Denominació EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LES ÀREES DE MUNTANYA

Codi 12421

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya 1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

9

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 4.5 4.5

Nombre de grups 1 1

Coordinació GANAU CASAS, JOAN

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 90 
Hores no presencials: 135

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà 
Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

ALDOMA BUIXADE, IGNASI ignasi.aldoma@udl.cat 0

BALASCH SOLANES, JOSE CARLOS josepcarles.balasch@udl.cat ,2

BARRIOCANAL LOZANO, CARLES carles.barriocanal@ub.edu ,4

BLAY BOQUÉ, JORDI jordi.blay@urv.cat ,6

CASTAÑER VIVAS, MARGARITA mita.castaner@udg.edu ,4

DURÀ GUIMERÀ, ANTONI antoni.dura@uab.cat ,4

FONT GAROLERA, JAUME jaume.font@ub.edu ,4

FRANCÈS TUDEL, JOAN CARLES joancarles.frances@urv.cat ,8

GANAU CASAS, JOAN joan.ganau@udl.cat 2,6

GARCIA QUERA, NURIA nuria.garcia.quera@uab.cat ,4

GUTIÉRREZ PALOMERO, AARON aaron.gutierrez@urv.cat ,6

MÀSICH POLO, JOSEP MARIA josepmaria.masich@udl.cat ,2

NEL·LO COLOM, ORIOL oriol.nello@uab.cat ,4

PINTO FUSALBA, JOSEP josep.pinto@udg.edu ,4

VERA MARTIN, ANA ana.vera@uab.cat ,8

VILA SUBIROS, JOSEP josep.vila@udg.edu ,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer el marc normatiu i les tipologies i figures de planificació i intervenció de les administracions públiques als territoris de muntanya, tant en l'àmbit
socioeconòmic com en els aspectes mediambientals.
Conéixer i programar accions que contribueixen a les dinamització dels agents i la promoció d'iniciatives de desenvolupament local.
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Competències

Bàsiques

B06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació (*)

B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui
reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis (*)

B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom (*)

 

Generals

CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i  fonts estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CG6 Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de desenvolupament entre els agents locals, privats i administració.

 

 

 

 

 

Específiques

CE3 Dissenyar,  redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de recursos i planificació física.

CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica a la realitat física i social

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat demogràfica i dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament de noves activitats.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Presentació de l'assignatura; recursos i referències documentals     
La política regional dels estats i la muntanya. Normativa jurídica i administrativa de les àrees de muntanya.    
Planificació Territorial i Urbanística i Paisatge: normativa i gestió aplicades a la muntanya.     
Espais Naturals: Normativa i Gestió.    
Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció Civil. Gestió d'avingudes i aiguats.     
Política Europea i aplicació de la PAC.     
Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament. Normativa, disseny i aplicació.     
Polítiques Transfrontereres. Gestió Equipaments i Serveis.    
Dinamització Econòmica (ADL). Cursos Formació. Treball. Suport Empreses.     
Emprenedoria en àrees de muntanya: Preparació Projecte Empresarial (mètode CANVAS).
Dificultats de la Gestió Empresarial en zones de muntanya. Oportunitats i nínxols de treball.     
Models alternatius (Banc del temps, cooperatives d'aliments, autosuficiència, agricultura social, etc.)

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives Total hores

1.Teoria

1.1.Classes magistrals 60

1.2.Activitats introductòries 1.5

1.4.Conferències, seminaris i esdeveniments
científics/divulgatius 15

1.3.Lectures 15

2.Pràctica

2.1.Pràctiques de problemes 32

2.2.Estudi de casos 32

2.3.Debat/anàlisi i reflexió 10

3.Treballs

3.1.Recerca d’informació 15.5

3.3.Tutoria presencial 4
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3.4.Redacció d’informes i projectes 40

  225

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Presentació inicial de les condicions de la planificació i dinamització de les àrees de muntanya i sentit i relació del conjunt del temari establert.

Presentació magistral dels continguts de cada tema per part de cada especialista i iniciació a les pràctiques de treball. Tindran un aprofundiment especial en els aspectes
centrals als quals es dóna major atenció i que constitueixen motiu de realització de pràctiques fora de l'aula.

Presentació d'experiències i tasques per part de responsables de diferents organismes i empreses que intervenen en àrees de muntanya i que completen i donen sentit a
la informació teòrica general.

Celebració especial del Dia Internacional de la Muntanya entorn de el dia 11 de desembre, amb visites i conferències sobre la realitat de la muntanya.

Síntesi i resum final dels diferents continguts de la matèria, per tal d'establir un lligam entre les diferents temàtiques i facilitar la realització d'un quadern d'aprenentatge per
part de l'alumne.

Tutoria presencial diària durant el desenvolupament de l'assignatura per part del responsable, de 15,30 a 16 hores (despatx 3.40).

 

 

Sistema d'avaluació

  Ponderació

1 Carpeta de aprenentatge 50

2 Treballs de pràctiques 20

3 Informes, memòries de anàlisi o projectes aplicats 20

4 Participació en classes i activitats 10

 

Bibliografia i recursos d'informació

Barca, F. (2009). Agenda for a Reformed Cohesion Policy; a place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. European Communities,
2009. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf 

Beltran, O; Vaccaro, I. (2014) Parcs als comunals: la patrimonialització de la muntanya al Pallars Sobirà. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Calvo Hornero, A. (2007); Organización de la Unión Europea (3ª ed). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, DL XVI, 463 p.

Casado de Otaola, S. (2010) Un Siglo de Parques Nacionales : historia y futuro de los parques de España. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez,
EUROPARC-España: Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Clark, G. (1988); "The geography of law", dins New models in Geography. Boston: Allen & Unwin.

Cordero Mestanza, G. (2005);  “La rentabilidad económica y social de los Fondos Estructurales: experiencia y perspectivas”. Dins Presupuesto y gasto público, num. 39,
pps. 151-172.

Dubois, A. y Roto, J. (2012, 12). Making the best of Europe's Sparsely Populated Areas, Documento de trabajo de Nordregio.
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Making-the-best-of-Europes-Sparsely-Populated-Areas/

Esteban i Noguera, Juli (2007); L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). Barcelona: Diputació Barcelona.

Farinós, Joaquín (2018); Territorio y estados. Elementos para la coordinación de las políticas de Ordenación del Territorio en el siglo XXI. València: Tirant lo Blanch.

Fernández Fernández, A.; Muguruza Cañas, C. (2015); Ordenación del territorio: análisis y diagnostico. Madrid : Universidad Nacional a Distancia.

Gifreu Font, J. (2015); Sóc regidor d'urbanisme, i ara què? : les principals 150 preguntes. Barcelona : ACM, Associació Catalana de Municipis, 2a edició.
http://www.acm.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Soc%20Regidor%20Urbanisme.pdf

Gil-Vernet, Àngels; Hosta Montserrat (2011); Guia de referència per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM. Barcelona: Diputació de Barcelona. (en xarxa).

Hinojosa Martínez, L. M. (2006); El Reparto de competencias entre la Unión Europea y sus estados miembros. Valencia : Tirant lo Blanc, p. 397.

Lora-Tamayo Vallvé, M., (2017) The Europeanisation of planning law : the european-land use-silent revolution. Aranzadi Thomson Reuters.

Mediavilla C.; Serrada, J.; Serrano, R. (2011) La Red de Parques Nacionales en la sociedad : estudio explicativo sobre la percepción social de la Red de Parques
Nacionales. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Mérenne- Shoumaker, B. (2002); Analyser les territoires. Savoirs et outils. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Pasca, Ancuta; Rouby, Alexia (2012). Stratégies pour améliorer l’attractivité des zones de montagne: comment aborder la question du dépeuplement de manière intégrée?.
Rapport final. Euromontana – Padima. https://www.euromontana.org/projet/padima-accueil/

Pinilla,V.; Sáez L.A. (2017) "La despoblación rural en España: Génesis de un problema y políticas innovadoras", Informes Ceddar 2017-2. Universitat de Saragossa.
(http://www.ceddar.org/content/files/articulof_398_01_Informe-SSPA1-2017-2.pdf

Ribas Palom, A.; Feliu Latorre, P. (ed.) (2014) El Repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual [Recurs electrònic]. Documenta Universitaria.

Soler Insa, J.; Moragues, D. (2015) La Gestió del turisme als espais naturals. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Vaquer Caballería, M. (2018) Derecho del territorio. València: Tirant lo Blanch.
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Worboys, G. L.; Francis, W. L.; Lockwood M. (ed.) (2010) Connectivity conservation management : a global guide (with particular reference to mountain connectivity
conservation). Earthscan.

 

Selecció digital

https://www.euromontana.org/ (permanent working group for “socio-economic issues in mountain regions)

http://age.ieg.csic.es/enlaces/recursos.htm (base general de recursos en geografia compilada per la AGE)

http://www.mma.es/cambiaCultura.do?cultura=es (portal Ministerio de Medio Ambiente, Medi Rural y Marino).

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/ (portal del Ministerio de Fomento; normatives, plans, informació temàtica)

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/es/estadistica (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, plans, projectes, estadístiques)

http://www.catpaisatge.net/cat/index.php (Observatori del Paisatge; dades i documentació sobre paisatge, vincles externs).

http://www.scot.cat/ (Societat Catalana de Geografia, treballs propis, revista, vincles)

http://www.coac.net/ofpaisatge/content/paisatge.html (sindicat agrari, accés a paisatge)

http://www.ub.es/geocrit/orden.htm (UB, revista Geocrítica)

http://www.fundicot.org/ (Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, institucional).

http://www.cget.gouv.fr/ (Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), organització interministerial francesa amb molts estudis i recursos sobre ordenació)

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1227950 (Servidor d’accés a revistes especialitzades)

http://www.vd.ch/fr/themes/territoire/amenagement/ (Pàgina del cantó suís de Vaud que presenta unes polítiques d’ordenació clares i de llarga trajectòria).
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