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Activitats organitzades  

  

Tallers de Geografia 

Gener-març 

 

Els tallers són una activitat adreçada especialment als alumnes del segon curs de batxillerat, en 

la que els estudiants tenen ocasió d’aprofundir en la realitat geogràfica mitjançant el treball amb 

els mapes i la tecnologia associada. 

 

L'activitat consta de quatre parts: coneixement bàsics de la cartoteca, SIG, introducció als 

drones  com a última novetat aquests darrers anys, i per últim aplicacions pràctiques i 

professionals del SIG. L’activitat te una durada de tres hores, es realitza els divendres als matins 

a la Cartoteca i a l’aula d’Informàtica de la Facultat de Lletres. Aquest any 2018 hi varen assistir 

6 IES de les Comarques Gironines i Osona, amb un total de 188 alumnes. 

 
Hi varen participar : 
 
- David Pavón, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coordinador i professor. 

- Maria Torres, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora. 

- Josep Sitjar, SIGTE, professor. 

- Carolina Martí, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora. 

- Carla García, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora. 
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V Olimpíada de Geografia de Girona 

Girona, 9 de març 

 

89 alumnes i 10 IES van participar a la V Olimpíada de Geografia de Girona (fase local), 

celebrada a la Facultat de Lletres i organitzada pel Departament de Geografia de la Universitat 

de Girona (UdG), la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de 

Geògrafs Professionals de Catalunya. 

El principal objectiu de l’esdeveniment és promoure l’interès dels alumnes de segon de 

batxillerat per la Geografia i els seus estudis, alhora que se’ls apropa a la universitat. Per 

aconseguir-ho, es premia als participants que demostrin el millor coneixement dels continguts 

de la matèria de Geografia de batxillerat. En aquesta edició l’IES Frederic Martí Carreras de  

Palafrugell va obtenir la major qualificació. 

 

Els guanyadors varen participar a la fase d’escala estatal, la IX Olimpíada de Geografia d’Espanya, 

que es va desenvolupar els dies 13 i 14 d'abril a la ciutat  de Tarragona. 

 

Hi varen participar: 

 

-Rosa Mª Fraguell, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, organitzadora 

-David Pavón, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, participant 

-Mita Castañer, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, participant 

-Joan Vicente, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, participant  
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Els dies de la Geografia: 4,11 i 17 d’abril 2018 

Girona, 4,11 i 17 d’abril 
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Aquest any, el dia de la geografia es varen programar tres activitats diferents: el dia 4 d’abril, es 

va programar una classe sobre com fer mapes mitjançant el Instamaps; el dia 11 la jornada va  

versar sobre les imatges satèl·lits i la seva utilització; i per últim,  el dia 17 d’abril  es varen 

realitzar dues sessions de “missing maps”, el mapató, una eina molt útil per cartografiar 

digitalment les zones més vulnerables i ajudar a les ONGS en les seves tasques humanitàries. 

 

 Hi varen participar  unes 70 persones entre  alumnes de Geografia i públic en general 

 

Hi varen col·laborar : 

 

- Isabel Salamaña, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, organitzadora,  

- Marc Torres, ILCG, ponent 

- Ferran Orduña, SIGTE, ponent 

- Laura Olivas, SIGTE, ponent 

- Gemma Boix, SIGTE, ponent 

- Paco Arèvalo, Metges sense fronteres, ponent 

- Joan Vicente, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent,  
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UAV Remote Sensing Applications 8th edition 

Moià, 11-15 maig 
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La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial va col·laborar en la 8º ’edició del curs  UAV 

Remote Sensing Principles, organitzat per l’empresa BCN Drone Center i celebrat el mes de 

juny a Collsuspina.  És un curs intensiu d’una setmana on s'aprenen els principis bàsics sobre 

adquisició d'imatges i teledetecció amb drons. El curs està destinat a les persones que han de 

treballar amb les imatges aèries obtingudes amb drons. Es dona especial rellevància a la formació 

pràctica de com operar amb els drons per adquirir imatges de qualitat i com generar ortofotos, 

obtenir models tridimensionals i posprocesar les imatges obtingudes. En aquesta edició hi varen 

participar 28 alumnes procedents de França, Andorra, Polònia, Índia, Cuba,  Perú, Holanda, 

UAE, Espanya, Finlàndia, Japó, Kènia, USA, Argentina, França, Kurdistan 

 

 

Hi han intervingut: 

- Diego Varga, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial,  coordinador 

- Marc Beltrán, BCN Drone Center, organitzador i ponent 

- José Antonio Sobrino, Universitat de València, professor 

- Fran García-Ruiz, AgroMapping, professor 

- Jaume Piera, CSIC, professor 

- Stefano Biagetti, UPF, professor 

- Ignasi Lluch, Swiftera, professor 

- Ismael Colomina, GeoNumerics, professor 

- Fernando Navarro, Aerial Insights, professor 

- Daniel Ponsa, Computer Vision Center, professor 

- Jordi Salvador, BCN Drone Center, professor 

- Jordi Santacana, BCN Drone Center, professor i coordinador 

- Lucas Palochowski, NEO, professor 

- Xavier Banque, ROKUBUN, professor 
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-Erik de Badts, MICASENSE, professor 

- Daniel Serrano, EURECAT, professor 

- Sergio García, Alava Ingenieros, professor 

-Angel Santamaría-Navarro, Robotics and Informatics Institute, professor 

-Oriol López Guirao, Werobotics,  professor 
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Paisatges salvats-Paisatges per salvar 

Girona, 17-18 d’octubre 
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El seminari, va reunir més d’un centenar de persones, entre activistes dels moviments en defensa 

del territori, professionals, estudiants, investigadors i representants de l’Administració per tal 

de reflexionar sobre mobilitzacions socials i defensa del territori a les comarques gironines. 

 

El seminari va tenir un important seguiment a les xarxes socials amb 335 piulades i repiulades, i 

un abast potencial de 180.000 usuaris. Les pancartes penjades pels col·lectius van decorar per 

un dia de reivindicació ecologista el claustre de la Facultat de Lletres.  

 

El programa havia de continuar el divendres 19 d’octubre amb un tour en autocar per visitar, 

en 3 itineraris, 7 victòries en la defensa del territori entre els quals la cala Castell, i un espai 

actualment en conflicte, la Pineda d’en Gori de Palamós. A causa de les previsions de pluja, 

l’activitat es va realitzar el dia 17 de novembre. 

 

A partir del dilluns 22 d’octubre, totes les ponències i vídeos són accessibles des del web del 

Màster en Canvi Ambiental de la UdG. 

 

Hi varen intervenir: 

 

-Mita Castañer, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, moderadora 

-Joan Vicente, Universitat de Girona, ponent 

-Sergi Nuss, Universitat de Girona, ponent 

-Enric Cortiñas, Associació Naturalistes de Girona, ponent  

-Toni Llobet, Il·lustrador naturalista, ponent 

-Carol Coll Presidenta de l’Associació Naturalistes de Girona, ponent 

-Francesc Espinal, DEPANA, ponent 

-Lydia Chaparro, Fundació ENT, ponent 

-Marta Ball-llosera, IAEDEN-Salvem Empordà, ponent 

-Eduard de Ribot, advocat, ponent 

-Marc Marí, Diputació de Girona, ponent 

-Jordi Domènech, cap dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, ponent 
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-Laura Llorens, Universitat de Girona, moderadora 

-Salvador Martí, Universitat de Girona, ponent 

-Josep Bàguena, SCOT, ponent 

-Lola Arpa, SOS Empordanet, ponent 

- Albert Albertí, Ajuntament de l’Escala, ponent 
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Postgrau en Vulcanologia. 7à edició  

Olot, del 8 al 21 d’octubre 

 

El postgrau incloïa sessions teòriques, on es tractaven els principals conceptes de vulcanologia; 

sessions de camp per aprendre els mètodes d’estudi dels dipòsits volcànics i l’aplicació de 

tècniques geofísiques i geoquímiques de vigilància;  i sessions pràctiques sobre aplicació de 

mètodes i tecnologies de laboratori, gestió de bases de dades i tractaments numèrics, tot a 

l’entorn volcànic del parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La durada del curs era 

de 125 hores presencials , -total 275 hores i 11 crèdits ECTS-. Hi varen participar 24 alumnes. 

La majoria dels alumnes eren geòlegs i professionals de centres de recerca i investigació en 

vulcanologia i sismologia.  

 

Hi varen col·laborar : 

 

- Joan Martí Molist, codirector del postgrau i professor d’investigació del CSIC, professor  

- Adelina Geyer Traver, codirectora del postgrau i investigadora del CSIC, professor  

- Carmen López Moreno, Instituto Geográfico Nacional de Madrid, professor  

- Stefania Bartolini, CSIC, professora 

- Laura Becerril, CSIC, professora  

- Llorenç Planagumà Guàrdia, Tosca, serveis ambientals d’educació i turisme SL, professor  
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Seminari el retorn del Lloc. 

Girona, 24 d’octubre  
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El seminari  inicia un cicle, de caràcter anual, amb l’objectiu d’abordar – des d’una perspectiva 

pluridisciplinària- temes innovadors de geografia contemporània 

 

El seminari, que va aplegar més d’un centenar d’acadèmics i estudiosos procedents de Catalunya, 

Espanya i d’arreu d’Europa, i de disciplines ben diverses, va analitzar el paper de l’espai geogràfic  

en l’emergència de noves formes d’organització social. Amb aquest objectiu el seminari va 

comptar amb la participació de diversos especialistes, tant de la mateixa UdG com d’altres 

universitats. 

 

Els objectius del seminari eren, d’una banda posar al dia el repte del caràcter epistemològic i 

metodològic-iniciat els anys 80- que incorpora l’espai i el lloc en les anàlisis d’altres disciplines i, 

per altra banda , mostrar com en l’espai geogràfic rau l’explicació de les formes d’organització 

social tant en medis rurals com urbans. És un fet que els actuals processos de globalització han 

desencadenat una tensió dialèctica entre el local i global, que els llocs no són simples 

localitzacions fàcilment identificables en els mapes i que els espais de la vida quotidiana, els 

paisatges ordinaris han adquirit  de nou el rol i la visibilitat que havien perdut. Cal remarcar que 

hi ha un clar ressorgiment de les mobilitzacions socials a partir del lloc, els llocs i pels llocs; la 

renovada reivindicació dels espai públics, la reclamació del dret a l’habitatge, a la ciutat i del 

paisatge entès com a bé o les noves xarxes de cooperació entre grups socials, estan a l’ordre 

del dia. 

 

 

Hi varen participar : 

 

-Joan Nogué, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent i organitzador 

-Mita Castañer, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, moderadora 

-Joan Vicente, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, moderador 

-Quim Brugués, Universitat de Girona, ponent 

-Mª Josep Balsach, Universitat de Girona, ponent 

-Itzíar González, arquitecte, ponent 

-Marina Garcés, filòsofa, ponent 
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-Abel Albet, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

-Toni Luna, Universitat Pompeu Fabra, ponent 

-Francesco Vallerani, Univesità di Venezia, ponent 
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Seminari política  i acció transfronterera a debat 

Girona, 30 de novembre 
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En el seminari, organitzat conjuntament amb la Fundació Catalunya Europa,  hi varen participar 

acadèmics i representants de diferents institucions públiques  i sindicats amb l’objectiu de posar 

sobre la taula  l’estat de la cooperació transfronterera a diferents escales. Per una banda es 

varen escenificar els problemes que es troben diàriament els municipis i habitants 

transfronterers, i per l’altra  es va pensar en la frontera com un espai d’oportunitats.  

 

 

Hi varen participar: 

 

-Jaume Feliu, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent  

-Mita Castañer, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

-Joan Vicente, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

-Javier Martin, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent i organitzador 

-Xavier Bernard Sans, Euroregió, ponent 

-Rafael Giménez Capdevila, Generalitat de Catalunya, ponent 

-Géraldine Caprani, Pays Pyrenees Mediterranee, ponent 

-Joan Armangué, Fundació Catalunya Europa, ponent 

-Josep Puigbert, Casa de la Generalitat de Perpinyà, ponent 

-Martine Camiade, Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà, ponent 

-Sònia Martínez, Ajuntament de la Jonquera, ponent 
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Col·laboradors 

Vinculats  a la Universitat de Girona 

COGNOMS NOM INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Braga de Melos Amanda Universitat de Girona permanent 

Feliu Torrent Jaume Universitat de Girona permanent 

Fraguell Sansbelló Maria Rosa Universitat de Girona permanent 

Gabarda Mallorquí Ariadna Universitat de Girona permanent 

Garau Enrica Universitat de Girona permanent 

García Lozano Carla Universitat de Girona permanent 

Gordi Serrat Josep Universitat de Girona permanent 

Llauradó Auquer Bernat Universitat de Girona permanent 

Marti Llambrich Carolina Universitat de Girona permanent 

Martin Uceda Javier Universitat de Girona permanent 

Nogué i Font Joan Universitat de Girona permanent 

Nuss Girona Sergi Universitat de Girona permanent 

Pavon Gamero David Universitat de Girona permanent 

Pintó Fusalba Josep Universitat de Girona permanent 

Pueyo Josep Universitat de Girona permanent 

Ribas Palom Anna Maria Universitat de Girona permanent 

Ricart Casadevall Sandra Universitat de Girona permanent 

Roset Pagès Dolors Universitat de Girona permanent 

Salamaña Serra Isabel Universitat de Girona permanent 

Torres Bagur Maria Universitat de Girona permanent 

Varga Linde Diego Universitat de Girona permanent 

Vicente Rufi Joan Universitat de Girona permanent 

Vila Subirós Josep Universitat de Girona permanent 

Villanova Valero José Luís Universitat de Girona permanent 
    

Externs a la UdG    

Barriocanal Carles Universitat de Barcelona permanent 

Berzzi Matteo Universitat Autònoma de Barcelona permanent 

Calabuig Jordi Fundació d'Estudis Superiors d'Olot permanent 

Crous Bou Anna Professional independent permanent 

Garcia Acosta Xavier UIC permanent 

Gutiérrez Jaramillo Obdúlia professional independent permanent 

Jordi Pinatella Moisès professional independent permanent 

Lara Alejandro Ambientòleg, Xile permanent 

Llausàs Pascual Albert UV permanent 

Montllor Neus professional independent permanent 

Padullés Cubino Josep professional independent permanent 

Pastor Saberi Roser professional independent permanent 

Soy Massoni Emma Professional independent permanent 

Willbrand Stephanie Universitat de Wisconsin permanent 
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Grups de recerca vinculats: 

 

- Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica  GRHCS63 

- Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental  GRHCS23 

- Laboratori d' Anàlisi i Gestió del Paisatge  GRHCS28 

Institucions col·laboradores externes a la UdG 

INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Ajuntament d’Olot Permanent 

Ajuntament de Girona Segons activitat 

Asociación de Geógrafos Españoles Segons activitat 

Barcelona Drone Center                      Permanent 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya Segons activitat 

CATUAV Segons activitat 

Consorci Alba-Ter Segons activitat 

Consorci de l’Alta Garrotxa Permanent 

Consorci de les Gavarres Segons activitat 

Diputació de Girona Segons activitat 

Fundació Agroterritori Permanent 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Permanent 

Fundació Catalunya Europa Segons activitat 

Observatori del Paisatge de Catalunya Permanent 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Segons activitat 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori Permanent 

 

 

La Càtedra és membre permanent de : 

- Consorci de l’Alta Garrotxa 

- Xarxa Custòdia del Territori 

- Fundació Agroterritori 

- Observatori de sostenibilitat de les comarques gironines 
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Convenis 

 

- Elaboració de l'estratègia Territorial i construcció de centres d'informació i difusió 

ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d'espais naturals protegits, fruit 

d’un encàrrec de la Diputació de Girona a  la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, 

amb una durada de 3 mesos i un import total de 4.840,00,-€ i dirigit per Josep Vila Subirós. 

 

- Assistència tècnica per a la redacció de la memòria descriptiva de la candidatura 

Reserva de la Biosfera de la Costa Brava, fruit d’un encàrrec de la Diputació de Girona a  

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, amb una durada de 6 mesos i un import total 

de 17.663,58,-€ i dirigit per Josep Vila Subirós. 

 

- Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència 

econòmica, fruit d’un contracte de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i  la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, amb una durada de 6 mesos i un import total de 

8.672,93,-€ i dirigit per Rosa Mª Fraguell. 

 

- Generació d'ortofotos i model de superfície (MDS) del sistema platja-duna de Sant 

Pere Pescador ( de la desembocadura del Fluvià a la del Riuet) previ a la instal·lació 

de trampes de sorra, fruit d’un contracte de col·laboració entre el Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà i  la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, amb una durada de 

3 mesos i un import total de  2.904,00,-€ i dirigit per Josep Pintó Fusalba. 

 

- Estudi paisatgístic dels impactes de les variants proposades per l’arranjament de 

la N-230. Boca Nord del túnel de Vielha-frontera amb França, fruit d’un contracte de 

col·laboració entre el Consell Generau d’Aran i  la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, 

amb una durada de 6 mesos i un import total de 4.343,49,-€ i dirigit per Josep Pintó Fusalba. 
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- Concedit un ajut de la  Unió Europea per a la realització del projecte Mediterranean 

Environmental Change Management. Master Study and Ecosystem Building dins de 

la convocatòria del programa ERASMUS+, amb una durada de 3 anys  i un import total de  

788.626.000-,€ i dirigit per Josep Vila Subirós 
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Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 

Actes de congressos 

 

-Vicente, J. Feliu, J.; Martín, J.; Castañer, M., Sovereignty: re-scaling and de/re-bordering 

in the 'Catalan problem'? al 18th International Academic Conference. Europe of the 21st 

Century: Europe and the European Union in the face of new challenges , celebrat a Polònia els 

dies 1 i 2 de febrer i organitzat per la Universitat Adam Mickiewicz, Poznan (Polònia).  

 

-Llauradó, B., Las visuales urbano-paisajísticas en los pequeños núcleos rurales: claves 

para la planificación urbana y el patrimonio territorial a les II Jornadas Internacionales 

de Investigación sobre paisaje, patrimonio y ciudad, celebrat a Madrid del 26 al 28 d’abril i 

organitzat per la Universitat d’Alcalà de Henares. 

 

-Martín, J.; Vicente, J.; Feliu, J.; Castañer, M.,  Debordering process in Catalan borderland 

area: a symbolic meaning change al 2nd World Conference 2018 celebrat a Viena i Budapest 

del 10 al 14 de juliol i organitzat per Association for Borderlands Studies. 

 

-Llauradó, B., Panoramic views in small rural towns: unexplored potentials for the 

urban planning and territorial heritage al 3rd international Conference in Urban Studies: 

sustainable urbanism and local governance, celebrat a Estrasburg del 26 al 28 d’octubre i 

organitzat per l’Institute of urban Studies Kent Arastirmalari. 

 

-Martín, J.; Castañer, M.; Vicente, J., Cooperación Transfronteriza en las fronteras 

ibéricas: un análisis de proyectos y actores al XVI Coloquio Ibérico de Geografía. La 

península ibérica en el Mundo: problemas y desafíos para una intervención activa de la Geografia,  

celebrat a Lisboa del 5 al 7 de novembre i organitzat per la Universidad  de Lisboa, Asociación 

de Geógrafos Portugeses y Asociación de Geógrafos Españoles.  
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-Martín, J.; Vicente,J.; Feliu, J.; Castañer, M., Asymmetries, heritage and tourism in 

Catalan borderland area, al 2nd World Conference 2018 celebrat a Viena i Budapest del 10 

al 14 de juliol i organitzat per Association for Borderlands Studies. 

 

-Vicente, J., Cataluña-España a inicios del siglo XXI. Entre la re-territorialización 

pactada y el "No nos representan" al IX Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico. 

De la Geohistoria a la Geopolítica. La organización del territorio como reto geográfico, celebrat 

a Cocentaina del 14 al 16 de juny i organitzat per la Asociación de Geógrafos Españoles 

 

-Pueyo,J., L'Impacte socioeconòmic del projecte Life Pletera al Seminari ISACC 

TorDelta.La posada en valor de la riquesa de la biodiversitat en el Delta de la Tordera,  

celebrat a Malgrat de Mar el dia 4 de juliol i organitzat per el CREAF - Centre for Research on 

Ecology and Forestry. 

 

-Torres, M.; Vila, J.; Ribas, A., Water-saving measures and climate change in the 

Mediterranean. The case of Muga basin (Girona, Spain), en The II Conference of Pre-

doctoral Researchers of the UdG celebrat a Girona del 4 al 7 de juny i organitzat pel 

Vicerectorat de recerca de la UdG. 

 

-Torres, M.;Vila, J.;  Ribas, A.,  Incentives and barriers for the implementation of 

water-saving measures on lodging industry in the Mediterranean. The case of 

Muga basin (Girona, Spain) al XXIII International Conference  Society for Human Ecology 

navigating complexity: human-environmental solutions for a challening future,  celebrat a 

Lisboa, del 7 al 10 de juliol i organitzat per Universidade Nova de Lisboa. 

 

-Ribas, A.; Pavón, D.; Ricart, S.; Roset, D.; Gabarda, A.; Llausàs, A., Valorización social y 

turística de los canales históricos del Baix Ter a través de las nuevas tecnologías, en 

el Seminari 'Turismo y agua' celebrat a Alacant del 19 al 21 de setembre i organitzat per la 

Universitat d’Alacant. 
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-Torres, M.; Vila, J.; Ribas, A., Percepción de los responsables de alojamientos turísticos 

sobre los efectos del cambio climático: la cuenca del río Muga (Alt Empordà, 

Girona) ,en el Seminari 'Turismo y agua' celebrat a Alacant del 19 al 21 de setembre i  organitzat 

per la Universitat d’Alacant. 

 

-Torres, M.; Vila, J.; Ribas, A., Water-scarcity and lodging industry in Muga river basin 

(Girona, Spain): perception, problems and action en el 27th Nordic Symposium of 

Hospitality and Tourism Research. Tourism implications and dilemmas, celebrat a Alta 

(Noruega) del 24 al 26 de setembre i organitzat per Arctic University of Norway. 

 

-Pueyo, J., Análisis del impacto social de un proyecto de restauración ecológica. 

Diseño de un estudio longitudinal, en el Seminari 'Turismo y agua' celebrat a Alacant del 

19 al 21 de setembre i  organitzat per la Universitat d’Alacant. 

 

-Garcia, X.; Gabarda, A.; Fraguell, R.; Ribas, A., What factors determine guests' water 

saving behaviour at hotels that apply water-saving measures?, al 27th Nordic 

Sympsium of Hospitality and Tourism Research. Tourism implications and dilemmas celebrat a 

Alta (Noruega) del 24 al 26 de setembre i organtizat per Arctic University of Norway. 

 

-Torres, M.; Vila, J.; Ribas, A., La percepción del cambio climático en el sector turístico. 

Una revisión crítica de las principales aportaciones, al XVI Coloquio Ibérico de 

Geografía. La península ibérica en el Mundo: problemas y desafíos para una intervención activa 

de la Geografia,  celebrat a Lisboa del 5 al 7 de novembre i organitzat per la Universidad  de 

Lisboa, Asociación de Geógrafos Portugeses y Asociación de Geógrafos Españoles. 

 

- Pavón, D.; Gabarda, A.; Ribas, A.; Sistemas de gobernanza en el abastecimiento de 

aguas de la Costa Brava: situación actual y perspectivas, al Seminari 'Turismo y agua' 

celebrat a Alacant del 19 al 21 de setembre i  organitzat per la Universitat d’Alacant. 
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- Sarychev,D.; Vila, J.; Garcia, X.; Kurolap, S.,  Prediction of rare species distribution the 

basis of landscape metrics al Current landscape-ecological state and problems of 

optimization of the natural environment of the regions congress celebrat a Voronezh (Rússia) 

del 14 al 17 de maig i organitzat per Voronezh State University (VSU).  

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X.,  Restauration potential of coastal dunes on the 

low-laying coast of Costa Brava (NW Mediterranean) al International workshop on 

management of coastal dunes and sandy beaches, celebrat a Dunkirk (França) del 12 al 14 de 

juny i organitzat per Agency of Nature and Forest i la Université du Littoral Côte d’Opale. 

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X.,  Análisis, estado actual y potencial de restauración 

de los sistemas playa-duna del litoral catalán, el caso del Baix Ter, al Congrés Calidad 

Ambiental de Playas Turísticas (CAPT2018) celebrat a Rioacha (Colòmbia) del 21 al 23 de març 

i organitzat per la Universidad de la Guajira . 

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X., Analisis de la capacidad de carga recreativa de las 

playas de Menorca (2006-2017) en el III Congreso Internacional de Calidad Ambiental de 

Playas Turísticas (CAPT2018) celebrat a Rioacha (Colòmbia) del 21 al 23 de març i organitzat 

per la Universidad de la Guajira.  

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X., Evolución espacio temporal de los sistemas 

dunares del Baix y Alt Empordà (Girona, Catalunya) mediante el uso de variables 

geomorfológicas y de gestión, en el III Congreso Internacional de Calidad Ambiental de 

Playas Turísticas (CAPT2018) celebrat a Rioacha (Colòmbia) del 21 al 23 de març i organitzat 

per la Universidad de la Guajira . 

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X., Percepción de los usuarios sobre el grado de 

masificación de las playas de Menorca, en el III Congreso Internacional de Calidad 

Ambiental de Playas Turísticas (CAPT2018) celebrat a Rioacha (Colòmbia) del 21 al 23 de març 

i organitzat per la Universidad de la Guajira.  
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-Garcia, C.; Pintó, J.; Roig-Munar, F.X., El proceso de urbanización costera en Cataluña 

y su impacto sobre los paisajes litorales singulares,  en el III Congreso Internacional de 

Calidad Ambiental de Playas Turísticas (CAPT2018) celebrat a Rioacha (Colòmbia) del 21 al 23 

de març i organitzat per la Universidad de la Guajira.  

 

- Roig-Munar, F.X.; Martín-Prieto. J.A.; Pintó, J.; Ramos, S.; Vicens,J.; Rodríguez-Perea, A.; García, 

C.; Gelabert, B., Análisis de la evolución de los sistemas dunares del Alt y Baix 

Empordà (Costa Brava, Catalunya) mediante el uso de variables geomorfológicas y 

de gestión, al XV Reunión Nacional de Geomorfología celebrat a Palma de Mallorca del 11 al 

14 de setembre i organitzat per la Universitat de les Illes Balears. 

 

-Garcia, C.; Pintó, J.;Roig-Munar, F.X.,Current status and restoration potential of coastal 

dune-systems on the Catalan shore, al Littoral 2018 celebrat a Leeuwarden    

(Holanda) del 22 al 26 d’octubre i organitzat per European Union Coastal Comunity (EUCC).  

 

 

Articles 

 

 
-Berzi, M.;  Castañer, M., Los Pirineos entre las políticas europeas y las iniciativas 

locales de cooperación transfronteriza: el caso de la Cerdaña a la revista  Documents 

d'Anàlisi Geogràfica  amb ISSN: 0212-1573.  

 

     

-Pastor, P.; Varga, D.; Vicente, J.; Castañer, M.,  Can variations in the nature of a border 

modify the landscape? Evaluation of landscape changes in the Eastern part of the 

Cross border Catalan Space (1950-2009) a la revista Land Use Policy (ENG) amb ISSN: 

0264-8377. 
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-Martín, J.; Castañer, M., Actores y proyectos transfronterizos en las fronteras ibéricas: 

análisis comparativo a partir de INTERREG IV-A a la revista Boletín de la Asociación de 

Geográfos Españoles amb ISSN: 0212-9426.  

 

-Martín, J.,  Catalunya, actor en la cooperació transfronterera: quinze anys de 

perspectiva, processos i resultats a la revista  Documents d'Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 

0212-1573.  

 

-Giband, D.; Vicente J., Los espacios transfronterizos europeos: ¿un objeto geográfico 

de difícil definición? Una perspectiva desde los softspaces a la revista  Documents 

d'Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-1573.  

 

-Romero, J.; Brandis, D.;  Olcina, J.; Vicente, J., i altres Aproximación a la Geografía del 

despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas a la revista Boletín de la 

Asociación de Geográfos Españoles amb ISSN: 0212-9426.  

 

- Feliu,J.; Berzi, M.; Martín, J.; Pastor, R.; Castañer, M., Cuatro fronteras europeas bajo la 

lupa. Una metodología para el análisis de los proyectos de cooperación 

transfronteriza (INTERREG) a la revista  Documents d'Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-

1573.  

 

-Martín, J.; J Janczak, J., A View of German-Polish Cross-Border Cooperation: an 

Experience from the 2007-2013 INTERREG Programme a la revista  Pogranicze. Polish 

Borderlands Studies amb ISSN: 2353-3781.  

 

-Vicente, J.; Castañer, M.;  Pastor, R., Presentación. La cooperación transfronteriza 

europea en tiempos de refronterización a la revista  Documents d'Anàlisi Geogràfica amb 

ISSN: 0212-1573.  
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-Castañer, M.;  Martín, J.; J Janczak, J., Economic Development, (A)symmetries and Local 

Geopolitics: A New Approach to Studying Cross-Border Cooperation in Europe a 

la revista  Eurasia Border Review amb ISSN: 1884-9466.  

 

-Varga, D.; Vila, J.; Barriocanal, C.; Pujantell, J., Landscape transformation under global 

environmental change in mediterranean mountains: agrarian lands as a guarantee 

for maintaining their multifunctionality a la revista  Forests (CHE) amb ISSN: 1999-4907.  

 

-Garcia-Lozano, C.; Pintó, J.; Daunis, P., Changes in coastal dune systems on the Catalan 

shoreline (Spain, NW Mediterranean Sea). Comparing dune landscapes between 

1890 and 1960 with their current status a la revista  Estuarine, Coastal and Shelf Science 

(ENG) amb  ISSN: 0272-7714.  

 

-Morera,C.; Sandoval,L.F.; Pintó,J., Transformaciones espacio-temporales de la 

cobertura vegetal en el Parque Nacional Corcovado, 1960-2014 a la revista  Biologia 

Tropical (CRI) amb ISSN: 2215-2075.  

 

- Pueyo, J.; Garcia, X.; Ribas, A.; Fraguell, R., Ecological restoration of a coastal wetland 

at a mass tourism destination.Will the recreational value increase or decrease?  

a la revista Ecological Economics (NLD) amb ISSN: 0921-8009.  

 

- Markuszewska, I.; Tanskanen, M.; Vila, J., New ways to learn Geography - Challenges of 

the 21st century a la revista Quaestiones Geographicae (POL) amb ISSN 0137-477X . 

 

-Gabarda, A.; Fraguell, R.; Ribas, A., Exploring environmental awareness and behavior 

among guests at hotels that apply water-saving measures a la revista 

Sustainability (Switzerland) (CHE) amb ISSN: 2071-1050  

 

-Gabarda, A.; Fraguell, R.; Ribas, A., Exploración de tipologías hoteleras según el nivel 

de implementación de medidas de ahorro hídrico a través de un análisis cluster. El 
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caso de Lloret de Mar (Costa Brava) a la revista  Cuadernos de Turismo amb ISSN: 1989-

5879.  

 

-Pueyo, J., Serveis ecosistèmics, valors del paisatge i sostenibilitat cultural en 

projectes de restauració ecològica a la revista  Documents d'anàlisi geogràfica amb  ISSN: 

0212-1573.  

 

-Ricart S.; Rico A.M.; Kirk N.; Bülow F.; Ribas A.; Pavón D., What we learned about water 

governance in multifunctional irrigation systems? Balancing stakeholder 

engagement from understanding hydrosocial cycle a la revista International Journal of 

Water Resources Development (ENG) amb ISSN: 0790-0627.  

 

-Ricart, S.; Kirk, N.; Ribas, A., Ecosystem services and multifunctional 

agriculture:Unravelling informal stakeholders' perceptions and water governance 

in three European irrigation systems a la revista Environmental Policy And Governance 

(ENG) amb ISSN: 1756-932X.  

 

-Ribas A.; Pavón D.; Ricart S.; Roset D.; Gabarda A., Heritage valorization of historical 

irrigation canals as an added-value for mass tourism destinations a la revista Journal 

of Cultural Heritage Management and Sustainable Development amb ISSN: 2044-1266.  

 

-Pueyo, J.; Ribas, A.; Fraguell, R.,   A cultural approach to wetlands restoration to assess 

its public acceptance a la revista  Restoration Ecology (USA) amb ISSN: 1061-2971.  

 

-Pavón, D.; Gabarda, A.; Ribas, A., What governance? The role of public and private 

stakeholders in water supply management in Mediterranean coastal tourist 

destinations: the case of the Costa Brava a la revista  Water (CHE) amb ISSN: 2073-4441.  

 

-Nogué, J.; Sala, P.,  La planificació i la gestió d’un paisatge transfronterer. El Pla de 

Paisatge de la Cerdanya a la revista  Documents d'anàlisi geogràfica amb  ISSN: 0212-1573.  
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Capítols de llibre 
 

-Ribas, A., Estratègies del sector turístic en el proveïment i l'estalvi d'aigua enfront 

dels reptes del canvi climàtic dins de Canvi climàtic i turisme amb ISBN: 978-84-9984-

099-4. 

 

- Saurí,D.; Gorostiza, S.; Pavón;D.,  Wet dreams with a grain of salt: desalination in 

Spain's water policy dins de Tapping the oceans. Seawater Desalination and the Political 

Ecology of Water amb ISBN: 978-1-78811-380-9.   

 

-Roig-Munar, F.X.;  Martín-Prieto, J.A; Pintó, J.; Ramos, S.; Vicens,J.; Rodríguez-Perea, A.; García-

Lozano, C.; Gelabert,B., Análisis de la evolución de los sistemas dunares del Alt y Baix 

Empordà (Costa Brava, Catalunya) mediante el uso de variables geomorfológicas y 

de gestión dins de Geomorfología del Antropoceno. Efectos del cambio global sobre los 

procesos geomorfológicos amb ISBN: 978-84-09-04850-2.    

 

-Roig-Munar, F.X.; Martín Prieto, J.A.; Pintó, J.; Rodríguez-Perea, A.; Gelabert, B., Coastal 

management in the Balearic islands dins de The Spanish Coastal Systems amb  ISBN: 978-

3-319-93168-5    

 

-Martí, J., Europa en l'horitzó: Barcelona i Catalunya en l'articulació i la construcció 

europea. Les relacions transfrontereres en el pensament i acció de govern de 

Pasqual Maragall dins de Fundació Catalunya Europa. Llegat Pasqual Maragall. 

 

 

Llibres 

 

- Nogué, J.,YI-FU TUAN. El arte de la Geografia , editat per Icaria amb ISBN: 978-84-

9888-815-7 
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Ressò extern 

 

Premsa escrita 

-Tres rutes ressegueixen el patrimoni relacionat amb els recs del Baix Ter, www.tv3.cat, 

15/01/18 

 

-Els cursos d’aigua del Baix Ter, en un estudi europeu, El Punt Avui, 05/02/18 

 

- Los cuatro hitos del despilfarro de inversiones públicas en Sevilla, Diario de Sevilla, 21/06/18  

 

- La Costa Brava aspira a ser en el 2020 Reserva de la Biosfera, La Vanguardia, 22/07/18 

 

- La Costa Brava treballa per convertir-se en Reserva de la Biosfera de la Unesco, Diari de 

Girona, 03/08/18 

 
-Sergi Nuss: "Si seguim augmentant l'oferta immobiliària no ens quedarà Costa Brava", 3/24, 
  10/08/18 
 
 
- La candidatura de la Costa Brava avança per convertir-se en Reserva de la Biosfera, Diari de 

Girona, 31/08/18 

 

- Costa Brava : possible reserva de la biosfera, El Punt Avui, 01/09/18 

 

-Paisatges salvats i en perill a les comarques gironines, Diari de Girona, 15/10/18 

 
-La defensa del paisatge de la Costa Brava arriba a la UdG, Diari de Girona, 10/10/18 
 
 

-Les institucions públiques debaten sobre la cooperació transfronterera, Setmanari de l’Alt 

Empordà, 11/12/18 
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Premsa i difusió digital 

 

-La UdG dissenya tres itineraris digitals per descobrir el patrimoni a l’entorn del rius i recs, 

www.diba.cat, 15/01/18 

 

-Presentació del volum 11 d’Espacios críticos (Joan Nogué sobre Yi-Fu Tuan) ,  
http://espaiscritics.org/presentacio-tuan/, 21/05/18 
 
 
-El Estado ha “despilfarrado” més de 45.000 millones de euros  en 20 años en infraestructuras 
innecesarias o infrautilizadas, www.eldiario.es, 14/06/18 
 

-El despilfarro en infraestructuras supera los 80.000M �  en 20 años, 

www.hosteltur.com,20/06/18 

 

- Un informe detecta 95 millones de “despilfarro” en obras en Córdoba, 

www.eldiadecordoba.es, 25/06/18 

 

-La Costa Brava busca convertir-se en reserva de la biosfera el 2020, www.radiocapital.cat, 

22/07/18 

 

-La Costa Brava busca convertir-se en reserva de la biosfera el 2020, www.pressreader.com, 

22/07/18 

 

-!La Costa Brava podria ser reserva de la Biosfera en el 2020!, www.gardensandsecrets.com, 

23/07/18 

 

-La Diputació de Girona impulsa una proposta de Reserva de la Biosfera per la UNESCO el 

2020, www.laindianadebegur.cat, 23/07/18 

 

- La Costa Brava aspira a ser en el 2020 Reserva de la Biosfera, www.naciodigital.cat, 26/07/18 
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-La Costa Brava, ¿futura reserva de la biosfera por la Unesco ?, www.giscom.cat, 24/08/18 

 

-Reunió de treball a l’Escala per avançar en la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de 

la Biosfera, www.lescala.cat, 31/08/18 

 

-Reunió de treball a l’Escala per avançar en la candidatura de la Costa Brava com a reserva de 

la biosfera, www.vilaweb.cat, 31/08/18 

 

-Avança la Costa Brava en l’objectiu d’esdevenir reserva de la biosfera, www.gerio.cat, 31/08/18 

 

-La candidatura de la Costa Brava  avanza para convertirse en reserva de la Biosfera, 

www.mesdemar.cat, 01/09/18 

 

-La plataforma SOS Costa Brava recela de la candidatura de Reserva de la Biosfera mentre 

s’explota el litoral, www.blanesaldia.com, 02/10/18 

 

-L’Escala acull una reunió de treball per avançar en la candidatura de la Costa Brava com a 

reserva de la Biosfera, www.radiolescala.cat, 04/09/18 

 

-El director d’Home i Biosfera de la Unesco veu “positiva” la candidatura de la Costa Brava, 

www.emporda.info, 04/09/18 

 

-La Costa Brava, més a prop de ser reserva de la Biosfera, www.horanova.cat, 04/09/18 

 

-L’Escala acull una reunió de treball per avançar en la candidatura de la Costa Brava com a 

Reserva de la Biosfera, www.canal10.cat, 05/09/18 

 
- El retorn del lloc,  https://www.uji.es/ , 13/09/18 
 

-Paisatges salvats, https://iaeden.cat/activitats/seminari-paisatges/,  17/09/18 
 
-Reserva de la Biosfera?, www.historiesdemar.cat, 01/10/18 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2018                           - 41 -A 

 
-Recel ecologista a l’aspiració de ser reserva de la Biosfera, www.soscostabrava.cat, 07/10/18 
 
-Recels a impulsar la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera, www.horanova.cat, 09/10/18 
 
 
- Presentació als ajuntaments de la demarcació de la candidatura de la Costa Brava com a 
reserva de la biosfera de la UNESCO, www.noticiasde.es, 11/10/18 
 
 
-Seminari > Paisatges salvats - Paisatges per salvar, https://www.fundacioudg.org/  , 17/10/18 
 
 
--Seminari  Paisatges salvats - Paisatges per salvar, www.iaden.cat, 17/10/18 
 
-Tour  Pa i s a t ge s  S a l va t s  –  Pa i s a t ge s  per  S a l va r  , https://iaeden.cat/ , 19/10/18 
 
 
-Tour  Pa i s a t ge s  Sa l va t s–  pa i s a t ge s  per  s a l v a r ,  https://www.soscostabrava.cat ,  
19/10/18 
 
 
-El retorn del lloc : seminari a Girona - Societat Catalana de Geografia, 
https://scg.iec.cat/Scg9/Scg92/S92831.htm, 24/10/18 
 
 
-Costa Brava, reserva de la Biosfera, www.platjadaro.com, 21/11/18 
 
 
-L’XI Congrés de la coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana es replanteja la 
relació existent entre la geografia, la identitat i la política, www.ddgi.cat, 23/11/18 
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Liquidació del pressupost 2018 

 

 

 

 

 

Ingressos  54.881,57 
   

Pressupost   7.000,00 

Romanents anys anteriors  9.457,57 

Convenis i contractes encarregats a la Càtedra 2018  38.424,00 
   

DdGi  4.840,00 

DdGi  17.663,58 

Consell Comarcal del Moianès  8.672,93 

PNAE  2.904,00 

Consell Generau d'Aran  4.343,49 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
Despeses  15.406,47 

   
telefonia  187,42 

Curs estiu  2.000,00 

Postgrau en vulcanologia  1.000,00 

Varis  131,56 

despeses executada convenis/contractes  signats 2018  12.087,49 
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Pla d’actuacions  

 

Tallers de Geografia per alumnes de batxillerat 

Gener, abril 

 

Com en anteriors edicions, aquest any es tornarà a programar el taller de geografia i les xerrades 

sobre temes d’actualitat als centres de secundària, en un intent d'apropar la Geografia al 

professorat i també, de manera molt especial, fer descobrir la disciplina als alumnes de 

Batxillerat. 

 

Seminari Transfronterer 

Girona, 25-26 febrer 

 

Reunió de l'equip que forma part del projecte de recerca del MINECO “Cooperación 

Transfronteriza en Europa, una geopolítica de escala local. Análisis en cinco países europeos de 

buenas prácticas para la integración y el desarrollo global “, per encarar l'últim any d'investigació. 

Es tractaran les tasques pendents a realitzar i es començarà a treballar en la redacció d’un nou 

projecte de recerca que sigui la continuïtat de l’actual. 

 

 

Kick-off Mehmed 

Girona, 28 de febrer 1 de març 

 

Primera reunió de tots els equips participants del projecte europeu Erasmus+,  

Mediterranean Environmental Change Management. Master Study and Ecosystem 

Building,  per tal de donar el tret de sortida al projecte. Hi participaran membres de les següents 

universitats : Universitat de Girona (UdG), Università degli Studi di Sassari (UNISS), University 

Paris Sorbonne, University of Sousse (Us), University of Monastir (UM), Universté Sidi 

Mohamed Ben Abdellah (USMBA), Abdelmalek Essaadi University (UAE), Université 
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Mohammed Premier (Oujda), Université de Constantine 3, University of Bordj Bou Arreridj 

UBBA, Université de Mostaganem – Abdelhamid Ibn Badis, Institut Méditerranéen de 

Technologie, i les institucions National Agency for Scientific Research Promotion (ANPR) I 

World University Service of the Mediterranean (WUSMED) 

 

VI Olimpíada de Geografia 

Girona,  9 de març 

 

El Departament de Geografia de la UdG i el Col·legi de Geògrafs de Catalunya, es tornaran a  

organitzar la olimpíada. L’olimpíada està adreçada als alumnes de segon de batxillerat que cursin 

l’assignatura de geografia. Els tres primers classificats, participaran en l’olimpíada estatal.  

 

Els dies de la Geografia 

Girona, 3 i 9 d’abril 

 

Un any més, s’organitzaran els dies de la Geografia. L’activitat vol ser un punt de trobada entre 

alumnes, professors, professionals i investigadors que te com a finalitat compartir coneixements, 

generar debats, i promoure noves idees que serveixin de llavor per difondre el saber geogràfic. 

Aquesta any l’activitat versarà en torn de la meteorologia i comptarà amb la presència de Jorge 

Olcina Cantos. 

 

Curs Drones. 9º edició 

Moià, 10-19 Juny 

 

Curs d'una setmana sobre la fotogrametria i de teledetecció utilitzant UAV imatges aèries. 

La teoria es combina amb la formació pràctica amb els conjunts de dades reals UAV i estudis 

de casos reals d'aplicació explicades pels mateixos professionals que els portaven.Aquest curs 

ajudarà als participants adquirir tot el coneixement que necessiten per seleccionar el sistema 

de vehicles aeris no tripulats que millor s'adapti a la seva aplicació, operar correctament i que 

les tècniques de teledetecció es poden utilitzar per obtenir informació de les imatges. 
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Col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors d’ Olot. (FES). 
 
Mòduls del curs de Bon Coneixedor de la Garrotxa , 2ª edició 

Olot, febrer-març  

 

La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial col·labora amb la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot en l’Organització del curs de “Bon Coneixedor de la Garrotxa”. En el curs s’imparteix 

la formació essencial per tenir un bon coneixement de la comarca i per tant per poder 

desenvolupar activitats de visita i descoberta amb grups turístics, escolars i de lleure a la 

Garrotxa.  

 

Curs de Vulcanologia. 9ª edició  

Olot, octubre 

 

La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial col·labora amb la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot en l’Organització d’aquest curs de postgrau, de 125 hores de durada. El curs te com a 

objectiu explicar el funcionament dels volcans, els riscos associats i també els seus beneficis, 

aprofitant el marc incomparable de la zona volcànica de la Garrotxa, que ofereix la possibilitat 

de combinar les sessions teòriques amb les visites als afloraments per interpretar els productes 

del vulcanisme així com simular possibles riscs volcànics i analitzar en detall la integració dels 

volcans a la societat.  

          

LÍMITS. Marges, Franges, Fronteres" 

Girona, 6 de novembre 

 

El 6 de novembre de 2019 tindrà lloc la segona edició del seminari anual ‘Temes innovadors 

en la geografia contemporània’, organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

de la UdG i dirigit pel professor Joan Nogué. El títol del seminari d'enguany serà "LÍMITS. 

Marges, Franges, Fronteres". El seminari comptarà amb la presència d’experts internacionals. 
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Seminari Transfronterer grup APTA 

Girona, 7 i 8 de novembre 

 

Reunió final de conclusió del projecte TRANSBORDEURCOP. Hi participaran els 

investigadors de les diferents universitats  que formen part del projecte però també amb 

altres investigadors externs de la mateixa temàtica. La voluntat serà exposar i debatre el 

resultats obtinguts pel projecte de recerca . 
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Pressupost previst per l’any 2019 

 

 

 

Ingressos  20.138,59 

   
Pressupost   7.000,00 

Romanents anys anteriors  13.138,59 

   
 
 
 
 
  

Despeses  20.138,59 

   
telefonia  300,00 

Cursos estiu  2.000,00 

Postgrau en vulcanologia  1.000,00 

Seminari Límits. Marges. Franges. Fronteres  7.000,00 

Seminari Transfronterer  4.000,00 

Curs Drones  1.500,00 

Varis  4.338,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2018                           - 48 -A 

 

 

 

 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

 

Facultat de Lletres 

Plaça Ferrater Mora, 1 

17004 Girona 
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Pàgina web : http://www.udg.edu/cgpt/ 

 

Direcció : Margarida Castañer 


