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1.Context: L’Horta de València (1) 
 Una àrea agrícola periurbana única 
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1.Context: L’Horta de València (2) 
 Un àmbit amb diferents fonts de valor 
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1.Context: L’Horta de València (3) 
 Una nova perspectiva sobre el territori 
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2. El conflicte (1): 

• Un paisatge molt valorat 
per la ciutadania: 90% de la 
població està d’acord en 
què és un paisatge que s’ha 
de protegir (enquesta 
PATHV) + ILP any 2000 

 
• Un paisatge molt valorat 

per les institucions locals, 
regionals, estatals i 
europees: LUV, Patrimoni 
UNESCO, Informe Dobris 
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2. El conflicte (2) 

• Relacions “ciutat-camp” 
debilitades (governança) 

• Alt consum de sòl agrícola 
• Abandonament de terres 

agrícoles 
• Mal estat de conservació 

del patrimoni 
• Alt impacte de noves 

infraestructures 
• Urbanització sovint poc 

planificada  
• Baixa rendibilitat del sector 

agrícola i absència d’oferta 
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2.El conflicte (3): 
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2.El conflicte (4): 
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3.Preguntes d’investigació i hipòtesis 
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 Per què l’Horta de València no és avui en dia un espai 
econòmic rellevant i el seu paisatge no s’ha potenciat?  

 De quina naturalesa són els factors que han mermat la seua 
competitivitat i atractiu? 

 Com podem des de l’oferta econòmica i la gestió 
urbanística potenciar aquest territori? 

Hipòtesi temptativa:  

 Els factors a considerar seran cultural/socials, econòmics, 
de gestió del territori i de l’urbanisme i les possibles solucions les 
haurem de trobar en la creació d’una nova oferta o en la innovació 
en els instruments de gestió urbana 



4.Objectius específics 
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Contextualitzar el cas d’estudi en un nou marc teòric 

Estudiar la situació actual: com és i per què? 

Estudiar el “què i per què” de l’evolució d’altres regions agrícoles 
periurbanes europees 

Identificar factors I validar hipòtesis interna i externament  

Realitzar una proposta d’intervenció des de l’oferta i la gestió urbana I del 
territori 
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5. Marc teòric 

1. Context de ciutat difusa (xarxes relacionals, ciutat més enllà dels límits) 

• Indovina (1990), Nel·lo (1995) 

2. Paisatges culturals i desenvolupament 

• Galindo i Sabaté (2009), Sabaté I Benito (2010), Schuster (2004), Nogué 
(2005), Consell d’Europa (2000), Cortina Ramos (2009), Nel·lo (2004) 

3. Desenvolupament local, regional i sostenibilitat / Direcció estratègica 

 

 Dos idees principals: Cal crear una oferta per tal que l’activitat agrícola 
pervisca + Calen nous instruments urbanístics per a la intervenció 



6.Estat de l’art: 

Antecedents sobre l’Horta de València: paisatge, estructura, cultura I societat  

• Tamarit (2013), Burns I Glick (1973), Renau (2011), Miralles (2006), 
Tortosa (1997)  

El conflicte: l’expansió urbana I la pèrdua del sector agrícola 

• PATHV (2010), Renau (2011), Sorribes (2005), Gaja (2008), Miralles (2010)  

Intervenció econòmica I en urbanisme a l’Horta de València: una nova visió 

• Boira (2000), Miralles (2006), Renau (2011), PATHV (2010), Tamarit (2013) 

Cap a una mirada comparada (treball en progrès) 
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7.Metodologia i estructura: 

Contextualitzar el cas d’estudi en un nou 
marc teòric 

Síntesi d’idees i aportació 
teòrica: anàlisi documental 
(revisió de la literatura 
acadèmica) 

Estudiar la situació actual: com és i per què? 
Inferència descriptiva i 
explicativa: anàlisi de dades 
secundàries (oficials) i DAFO 

Estudiar el “què i per què” de l’evolució 
d’altres regions agrícoles periurbanes 
europees 

Inferència descriptiva i 
explicativa: anàlisi de dades 
secundàries (oficials) 

Identificar factors I validar hipòtesis interna i 
externament  

Combinació i balanç dels 
factors: entrevistes semi-
estructurades i “check-list” 

Realitzar una proposta d’intervenció des de 
l’oferta i la gestió urbana I del territori 
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8.Cronograma 
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