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La consecució dels objetius de la Càtedra de 

Cultura Territorial Valenciana passa per la 

realització d’una sèrie d’activitats i iniciatives: 

• Estudis i investigacions; tant d’anàlisi com 

de diagnòstic, de pronòstic  i  prospectiva 

• Activitats formatives, divulgatives i de 

conscienciació de la societat 

• Convertir-se en espai de reflexió (també a través de 

la Web) sobre qüestions de Política Territorial, on es 

reunisquen experts, prenedors de decisions, actors 

del territori i ciutadania 

Per a poder ajudar a establir nou vincles i 

aliances entre col·lectius, actors públics i 

privats, interessats en el desenvolupament 

territorial i la seua planificació 



Web de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana 
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Menú seccions: 

- Horitzontal 
·  Presentació 

·  Equip 

·  Activitats 

·  Blog 

·  Documents 

·   Enllaços d’interés 

- Vertical 

·  Espai alternatiu d’innovació: 

Cultura i  contra-cultura 

·  Coneix el territori 

·  Imaginaris del País. Comunitat 

Valenciana de portes a fora 

·  Promou el teu territori 





Espai des del què l’usuari té  lliure 

accés a tots  els  materials i 

documentació preparats  per a les 

distintes activitats de la Càtedra de 

Cultura Territorial Valenciana 



• Actualment, este espai 

arreplega els enllaços 

d’interés a d’altres Webs 

d’iniciatives amb les què es 

compartixen interessos 

• Amb l’intenció d’afavorir 

sinèrgies i col·laboracions 

amb la Càtedra de Cultura 

Territorial  Valenciana 



Espai de la web on poder 

compartir iniciatives i 

experiències 

innovadores sobre la forma 

d’entendre, viure i actuar sobre 

cada territori, a nivell 

valencià i en perspectiva 

comparada 



Espai destinat a reunir i mostrar  

les  iniciatives que tenen com a 

objectiu familiaritzar a la 

ciutadania amb la situació i la 

dinàmica dels nostres territoris 



Secció en què es tracta de 

donar cabuda a nous 

imaginaris d’organització i 

articulació territorial de l’Estat, 

i de macro-regions europees, 

des d’una òptica Valenciana 



Espai pensat per a poder acollir… 

• les iniciatives que difonen els 

valors i realitats existents en 

el nostre territori  

• … tot partint de la identificació i 

promoció de la pròpia cultura local 

• … especialment a partir de l’ús de 

mitjans audiovisuals i de les noves 

tecnologies de l’informació i de la 

comunicació 



Visita’ns  i  col·labora  amb  la  CCTV! 
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