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Proposta de programa a confirmar pels participants 
 

Els dies de la geografia		
	

	
 

Vols saber quina recerca fem? 
 
 

Programa 
 
 

Dijous 16 de març de 15:00 a 16:15 
Grup de recerca del Laboratori d'Anàlisis i Gestió del Paisatge (LAGP)  
Presentació a càrrec de Josep Pinto  
  

• Assessment of Ecosystem Services perception in coastal agricultural 
landscapes: Case study from "La Plana de l'Empordà", Girona (Catalonia). 
Investigadora: Emma Soy Massoni. 
 

• Canvis ambientals en els sistemes platja-duna del litoral català. Evolució 
històrica i escenaris de futur. 

      Investigadora: Carla Garcia-Lozano  
 
 
Dijous 23 de març 15:00 a 16:15 
Grup de recerca d’ Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental (APTA)  
Presentació a càrrec de  la professora Mita Castañer. 
  

• Paisatges de frontera dels territoris de pas dels Pirineus: els casos de l'Espai 
Català Transfronterer i l'Eurociutat Basca.  
Investigadora:  Roser Pastor Saberi  

 
• Desenvolupament territorial en espais transfronterers a Europa: una anàlisi 

dels impactes de plans i projectes.  
Investigador: Javier Martín Uceda 
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Dijous 30 de març 15:00 a 16:15 
Grup de recerca de Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica  
Presentació a càrrec de la professora Anna Ribas 
  

• Anàlisi dels canvis recents en el consum d’aigua en espais turístics. El cas 
de la Costa Brava (Girona)  
Investigadora: Ariadna Gabarda Mallorquí 

  
• Identificació, interpretació i valorització turística de les zones humides litorals 

de la Costa Brava.  
Investigador: Josep Pueyo-Ros 

 
 
Dijous 6 d’abril de 15:00 a 16:15 
 
-Grup de recerca del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme 
Presentació  a càrrec de Jose Antonio Donaire  
 
- Servei de sistemes d`informació geogràfica i teledetecció (sigte)   
Presentació a càrrec de Gemma Boix, Directora 

 
 

 
‘El dia de la geografia’ 

 

 
 

25 d’abril de 2017 
 
 
Presentació del llibre ‘Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions’  a 
càrrec dels seus autors, la geògrafa Josep Bru  i el biòleg i sociòleg   Ramon 
Folch. 
 
Hora 11:00 a 12:30  
Lloc: Sala de Grau de la Faculta de Lletres  
 
 



	 3	

(falta desenvolupar les activitats del dia de la geografia que crec recordar 
vàrem dir que celebraríem el dia 25 d’abril) 
 
 
 
 

Organitza Departament de Geografia. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
Aquesta és una activitat extraescolar que no requereix matriculació. 

els/les alumnes que volen reconeixem de crèdits de lliure elecció  (2 crèdits) la 
Inscripció és obligatòria 

(correu-e  Isabel.salamana@udg.edu) 


