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INTERVENCIÓ 
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Workshop Internacional

EMERGING INFRAESTRUCTURAL LANDSCAPES
Infraestructures aeroportuàries i gestió ambiental del paisatge 

(Aeroport Lleida-Alguaire)

El màster en Intervenció i Gestió del Paisatge 

(Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
organitza un workshop internacional a l’aeroport Lleida-Alguaire amb l’objectiu d’elaborar 

projectes d’intervenció i gestió del paisatge que facin evident la relació entre el nou aeroport 
i el context paisatgístic del territori d’acord amb diferents escenaris de futur.

El workshop tindrà lloc físicament al mateix aeroport i comptarà amb la participació de diferents 
universitats europees. El punt de partida dels treballs que es realitzaran és la consideració 

de les infraestructures aeroportuàries no com a peces aïllades al territori, sinó com 
a elements definidors del context ambiental i paisatgístic de les metròpolis actuals.

 Organitza:                                                Col· laboren:

Universitat Autònoma
de Barcelona

Del 16 al 21 d’octubre
Lleida - Alguaire



Territori i tecnologia: el paisatge com a infraestructura verda 
Massimo Tadi, Politecnico di Milano

L’encaix territorial de l’aeroport Lleida-Alguaire
Joan Ganau, Dept. de Geografia i Sociologia, UdL

El territori i la seva base agrària 
Ignasi Aldomà, Dept. de Geografia i Sociologia, UdL

La planificació urbana i territorial a Lleida
Carme Bellet i Josep Ma Llop, Dept. de Geografia i Sociologia, UdL

El Pla Especial de l’Aeroport Lleida-Alguaire
Carles Llop, Dept. d'Urbanisme i Ordenació del Territori, ETSAV-UPC

Els aeroports regionals avui: oportunitats pel territori
Jordi Candela, director Aeroports de Catalunya

Europa en xarxa: infraestructures i sostenibilitat territorial 
Alberto Clementi, Facultà di Architettura, Università di Pescara

Les infraestructures aeroportuàries a Europa: paisatges d’última generació
Mosé Ricci, Facoltà di Architettura, Università di Genova

Organitzat pel Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge
(Departament de Geografia de la UAB)

 
amb la col·laboració de:

Delegació Territorial del Govern a Lleida – Generalitat de Catalunya
Aeroports de Catalunya

Diputació de Lleida
Paeria de Lleida

Universitat de Lleida
 

i la participació de:
Politècnico di Milano (Facultat d’Enginyeria i Arquitectura)

Università di Pescara (Facultat d’Arquitectura)
Università di Genova (Facultat d’Arquitectura)

Istituto Universitario di Architettura di Venezia, IUAV
Universitat de Lleida (Departament de Geografia i Sociologia)

Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAV)

Totes les sessions de treball del workshop es realitzaran físicament a l’aeroport de Lleida-Alguaire, 
excepte la sessió d’ inauguració del dilluns 17 d’octubre, que tindrà lloc a la Universitat de Lleida, 
Sala de Juntes de la 3a planta - Edifici del Rectorat i Facultat de Lletres. Plaça Víctor Siurana,1.

Info: m.paisatge@uab.cat
932562160

http://geografia.uab.es/paisatge/
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