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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS 

 

 

• Preparació i realització del seminari " Geografies Dissidents : Reflexions sobre la 

pràctica actual de la geografia" celebrat a la Facultat de Lletres de la Universitat de 

Girona els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2001. El seminari s'ha organitzat 

conjuntament amb la Societat Catalana de Geografia. i  tenia com a objectiu produir 

reflexions sobre la cultura contemporània  des d'una perspectiva geogràfica  i més 

concretament fer referència  a tota una sèrie de corrents de pensament geogràfic, com ara 

l'anarquista o el feminista, que han estat capaços de generar coneixements alternatius al 

saber institucional, el de l'acadèmia.. Com a conclusió podem dir que les expectatives 

inicials han estat superades amb escreix.  La valoració final del seminari és extremadament 

positiva, en tots els sentits.  

 

El nombre d’inscrits va superar totes les previsions, el nivell de participació en el col·loqui 

posterior a cada ponència va ser molt alt i ric i la qualitat de les ponències –de totes elles- 

va ser molt elevada. Pel que fa als continguts, el seminari va aconseguir allò que es 

proposava, és a dir, oferir un balanç sobre les aportacions tant d'aquelles tradicions que 

qüestionaren i, a la vegada, desestabilitzaren els coneixements geogràfics instituïts, com 

d'aquelles altres que desenvoluparen una postura compromesa amb les lluites socials, dins i 

fora de l'acadèmia. Partint de l'anàlisi de la relació entre poder, política i coneixement 

geogràfic, es varen identificar les formes de pensament geogràfic alternatives a les instituïdes 

a la nostra societat actual, tot analitzant diferents contextos nacionals, examinant diverses 

trajectòries institucionals i comparant-les entre sí. Així, per exemple, va ser molt il·lustrativa 

la comparació de les experiències catalana, espanyola, anglosaxona, francesa, italiana i també 

les d'alguns països del Tercer Món.   

 

 Pel que fa al nombre d'inscripcions, una setmana abans de la celebració del seminari havíem 

arribat ja a les 120, xifra que vàrem haver de reduir, forçosament, a 80, per rigorós ordre 

d’inscripció. Les persones inscrites procedien de les següents comunitats autònomes, per 

ordre d’importància: Catalunya, Galícia, País Valencià, Madrid, Canàries, Múrcia i Castella- 

Lleó. També hi havia inscrits procedents d’Anglaterra, Itàlia, Grècia, França i Amèrica 
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Llatina, en especial d’Argentina i Brasil. La matrícula era gratuïta i calia fer una preinscripció 

per tal de poder assistir al seminari degut a que el nombre de places era limitat. 

 

• Curs d'estiu celebrat a Figueres els dies 9, 10 i 11 de juliol sobre "Ciutats mitjanes : 

creixement i sostenibilitat", organitzat per l'IAEDEN i l'Ajuntament de Figueres i 

coordinat  i dirigit per membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

juntament amb l'UB i UPC. El curs va comptar amb l'assistència de 30 participants i tenia 

com a objectiu presentar , dins del marc temàtic que defineix el títol del curs, els diferents 

treballs que s'estan duen a terme d'anàlisi de la situació econòmica, social i territorial de 

Figueres. 

 

• Curs d'estiu celebrat a Palamós els dies 2  i 4 de juliol sobre "El paisatge litoral, entre el 

canvi i la conservació " , organitzat per la Càtedra d'Estudis Marítims  i coordinat per 

membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. El curs tenia com a objectiu 

principal examinar els processos de transformació del paisatge litoral soferts en les últimes 

dècades, tot esmerçant una atenció especial al cas de la Costa Brava, i apuntar pautes de 

gestió adequades per a les àrees costaneres. 

 

• Curs d'estiu celebrat a Figueres la setmana del 9 al 13 de juliol sobre "El foc, el paisatge i 

la biodiversitat: Una anàlisi multidisciplinària", dins de la tercera escola Internacional 

de Medi Ambient, organitzat per l'Institut de Medi Ambient i coordinat per membres de la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. El curs tenia com a objectiu proporcionar un 

marc on compareixin el coneixement de les últimes investigacions i avenços sobre l'impacte 

del foc en els ecosistemes, els processos de degradació ambiental, els mecanisme 

d'adaptació de les espècies, la prevenció i les estratègies de gestió. Es van tractar els 

principals factors involucrats amb la problemàtica del foc i es van presentar les tecnologies 

més avançades tant per a estudis preventius com per a la quantificació dels efectes sobre el 

territori. Així mateix es discutí sobre patrons de comportament ambiental i la confluència 

entre les directrius polítiques, la visió científica i la percepció social. 

 

 

 

 



 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial  -  Memòria 2001 

• Col·laboració amb l'organització del Seminari de reflexió "Els ensenyaments 

d'Ordenació del Territori i Urbanisme en les Universitats catalanes", organitzat 

per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, i amb la col.laboració de la UdG, UPF, 

UAB, UB, UdL, UPC. Aquest seminari volia reflexionar, discutir, comparar i diagnosticar 

sobre el conjunt de coneixements teòrics , pràctics i metodològics, que es donen des de 

diferents llicenciatures i facultats referents a l'ordenació del territori i a l'urbanisme, així 

com apuntar estratègies i propostes de futur per tal de millorar i, si s'escau, coordinar les 

diferents llicenciatures que tenen implicacions sobre l'ordenació del territori.  
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CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

 

 

 

• Organització , coordinació i direcció del curs de Postgrau  "Gestió d'Institucions 

Locals". Aquest postgrau està destinat a professionals i gestors d'institucions locals i 

llicenciats preferentment de Ciències Polítiques, Economia, Geografia i Sociologia. El temari 

en conjunt i la seva organització en 7 blocs també el fan especialment adequat per a 

aspirants a ocupar càrrecs de responsabilitat en temes de dinamització i desenvolupament 

local, preparació i gestió de programes europeus, coordinació de macroàrees institucionals, 

consultoria externa a institucions locals, etc. 

 

Al llarg del curs 2000-01 el postgrau ha comptat amb 23 alumnes i ha estat coordinat per 7 

persones, cada una responsable d'un bloc diferent. El curs  ha comptat amb 41 professors 

que han impartit les seves classes en sessions de 90 minuts de durada, els divendres a la 

tarda. A més s'han fet diverses classes pràctiques a diferents llocs d'arreu de Catalunya. En 

total els alumnes han fet  24 crèdits acadèmics que donen lloc a l'obtenció del títol de 

Diploma de Postgrau en Gestió d'Institucions Locals.  

 

S'havia previst una segona edició pel curs 2001-2002, però malauradament , pel fet de no 

arribar al nombre mínim d'inscrits, s'ha desestimat, però s'obre la possibilitat de tornar-lo a 

oferir el curs acadèmic 2002 - 2003. 
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PROJECTES DE RECERCA EN ELS QUALS HI ESTAN IMPLICATS MEMBRES 

DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL. 

 

 

• Mitjançant un ajut concedit per la Universitat de Girona al grup de recerca Anàlisi i 

Planificació Territorial i Ambiental format per membres de la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial estan treballant en el projecte "Sistemes territorials : 

Estructures urbanes, Planificació i Governance ". 

 

• Mitjançant un ajut de Cooperació i Recerca finançat pel MICYT s'està realitzant un " Estudi 

integrat del cicle de l'aigua : el cas de la conca del riu Muga ( Girona)" pel grup de 

recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica format per membres de la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• Mitjançant un ajut de cooperació i Recerca concedit  pel MICYT al grup de recerca Gestió 

d'Espais Naturals i Anàlisi i evolució del Paisatge format per membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial estan treballant en el projecte "Modelització de 

l'evolució del paisatge a les Serres de Montserrat  i Sant Llorenç del Munt en els 

últims dos-cents anys". 

 

• El Ministeri d'Afers Exteriors i el MICYT , han concedit un ajut d'Accions Integrades entre 

Espanya i Itàlia  al grup de recerca Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental format per 

membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per treballar sobre                 

" Sistemes Territorials locals : Estructures urbanes, Planificació i Governance". 

Aquest ajut ha estat concedit a finals de l'any 2001 i la seva execució es portarà a terme 

durant el bienni 2002 - 2003. 

 

• El MICYT ha concedit un ajut d'Accions Integrades d'investigació científica entre Espanya i 

Itàlia  a membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per treballar en el 

projecte sobre "Turismo y Medio Ambiente en el litoral mediterráneo de España  

e  Italia". 
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• Mitjançant un ajut de Cooperació i Recerca finançat pel MICYT s'està treballant en el 

projecte Procesos hidrológicos, dinámica de nutrientes e indicadores de la 

calidad del suelo tras el abandono y la colonización vegetal de terrazas 

antiguamente cultivadas en la montaña baja litoral i en el qual hi treballen membres 

de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• Mitjançant un Ajut concedit per la Universitat de Girona membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial estan treballant en el projecte "Anàlisis de l'impacte 

del sector de la construcció en el model turístic de la Costa Brava". 
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PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA ACABATS I EN CURS 

 

 

• Finalització dels treballs per a la Revisió de les Normes Subsidiàries del Pla General 

d'Amer. El projecte ha estat regulat per un conveni signat entre I'arquitecte Joan Albesa i 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• Amb col·laboració amb el SIGTE s'ha finalitzat la Implementació del Sistema 

d’Informació Geogràfica Alba-Ter. S'ha fet a través d'un conveni signat entre el 

Consorci Alba- Ter i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial . 

 

• S’ha finalitzat la confecció del Pla Estratègic del riu Ter (Projecte Alba-Ter). 

Concretament es va participar en I'elaboració d'algunes diagnosi i en la confecció de les 

estratègies, objectius i actuacions. Es va fer a través d'un conveni entre la Universitat de Vic 

i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• S’ha finalitzat 1'Auditoria Ambiental i el Pla d'Acció Local del Municipi de 

Castellfollit de la Roca. El projecte es realitza mitjançant un conveni signat entre I' 

Ajuntament de Castellfollit de la Roca i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• S'ha finalitzat els Estudis socio-econòmics de la Revisió del Pla d'Urbanisme d'Olot. 

Estudis fets a partir d'un conveni signat entre l'Ajuntament d'Olot i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial. 

 

• Finalització d’un estudi amb l'objectiu d'analitzar de forma individualitzada els diferents 

àmbits que conformen l’organització del territori dels ens locals de Catalunya i proposar, 

alhora, noves fórmules organitzatives i integrar en un únic estudi els treballs parcials 

realitzats, juntament amb professors de la UPC i a través d’un conveni de col·laboració 

signat entre la Diputació de Barcelona i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• Inici i finalització dels Estudis previs per a la Revisió de les Normes Subsidiàries de 

Fontcoberta . El treball s’ha realitzat mitjançant un conveni entre l'arquitecte Joan Albesa i  

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 
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• Inici i finalització dels estudis previs per a la  la Revisió de les Normes Subsidiàries 

de Sant Joan les Fonts, mitjançant un conveni de col·laboració entre l'arquitecte Xavier 

Canosa i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• Inici i finalització d'un conveni de col·laboració entre  la Diputació de Girona i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, per tal de dur a terme un estudi sobre l’Administració 

local a les comarques gironines. 

 

• S'han iniciat i finalitzat els treballs per realitzar el mapa urbanístic de l'àmbit Costa 

Brava que abarca els municipis de Portbou a Roses,  mitjançant un conveni de 

col·laboració entre la Direcció General d'Obres Públiques i  Urbanisme de la Generalitat de 

Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• S'està finalitzant la participació en la definició d’Estratègia Urbana i Territorial de 

Figueres per al segle XXI amb col·laboració amb un equip d'arquitectes de la UPC i amb 

un equip d'economistes de la UB. Aquest treball s'ha concretat en un conveni per l’estudi de 

l’àrea funcional, demogràfic i del paisatge entre l'Ajuntament de Figueres i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial. 

 

• S'està treballant amb  la realització d'una pàgina web del Centre d'Estudis del Riu del 

Museu Industrial del Ter mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Manlleu i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

• S'està treballant en la realització dels treballs de cartografia dels espais inundables 

a escala 1:25.000 de les conques internes de Catalunya mitjançant un conveni de 

col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial. 

 

• Membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial estan d'Assessors a la 

Agenda XXI de Lloret de Mar. 
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• Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial signat a finals del mes de desembre, per a la realització del 

Pla d'Acció Local per a la sostenibilitat a Torroella de Montgrí. 
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PROPERA REALITZACIÓ 

 

• S'està preparant el conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Metropolitants i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un  Informe Territorial 

de les comarques gironines. 

  

• Pendent de signatura un conveni de col.laboració entre el Consorci de l'espai rural de 

Gallecs i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. L'objectiu és la  realització de 

les tasques d'assessorament científic de les activitats relacionades amb la difusió 

dels valors paisatgístics de la Via Verda de Gallecs. 

 

• S'han iniciat els treballs i s'està preparant el conveni de col·laboració entre l'arquitecte 

Xavier Canosa i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar la 

primera fase per a l'elaboració del Pla Director de Coordinació Territorial (PDCT) 

de la conca alta del riu Fluvià . 

 

• S'està en converses per tal de signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

de la Selva i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar el Pla 

d'Acció Local per a la sostenibilitat de la comarca de la Selva.  

 

• S'està en converses per tal de signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Lloret de Mar i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un   

Estudi de mobilitat interna per l'Agenda XXI del municipi de Lloret de Mar. 

 

• S'està en converses per tal de signar un conveni de col·laboració entre el Consorci de Medi 

Ambient i Salut Pública . SIGMA ( Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d'Olot)   i 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de elaborar un estudi de 

mobilitat en el marc de l'Agenda XXI de la comarca de la Garrotxa. 
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PROJECTES DE COOPERAClÓ. 

 

• Continua la participació de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial en el Plan de 

Desarrollo Integral del Municipio de Quilalí (Nicaragua). S’està executant de 

manera coordinada amb l'Ajuntament de Salt, i amb el Comitè d'Agermanament Salt- 

Quilalí. 
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PUBLICACIONS  

 

 

Publicacions editades per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
 

 

• Edició del llibre  Estratègies pel futur de l'Alta Garrotxa, fruit de les comunicacions 

presentades a les Primeres Jornades de Reflexió celebrades a Oix, els dies 6 i 7 d'octubre 

de l'any 2000. El llibre recull el resultat de les Jornades que han servit tant per conèixer les 

posicions dels diferents elements que conformen l'activitat humana d'un territori, el de l'Alta 

Garrotxa,  com per dialogar sobre la seva problemàtica : l'expectativa d'esdevenir espai amb 

alguna figura d'especial protecció, la seva inclusió al PEIN, la seva magnitud econòmica i els 

seus especials valors naturals i culturals. 
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Publicacions de Membres de la Càtedra de Geografia I Pensament Territorial 

 

LLibres 

 

• Publicació del llibre Geopolítica, identidad y globalización , ( Barcelona, Ariel) del qual 

són autors dos membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, en Joan Nogué 

i en Joan Vicente. A través d'aquest llibre s'analitzen els conflictes mundials en l'era de la 

globalització. S'explica com ha anat evolucionant la geografia política i la seva relació amb el 

poder en diferents àmbits i aborda temes com el costat fosc de la globalització, la situació 

dels emigrants i dels refugiats, el caos que caracteritza el nou mapa mundial, les noves 

guerres,  que ja no tenen necessàriament com a protagonistes els estats sinó també 

terroristes a escala mundial, el paper de la geopolítica i la seva relació amb el poder polític, 

la incidència de les qüestions medioambientals en la geopolítica mundial, la construcció 

d'identitats col.lectives en el nou marc.  

 

• Publicació del llibre Al lado de / Alongside ( Barcelona, Gustavo Gili) del qual és autora la 

Josepa Bru, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, juntament amb 

l'arquitecte  Conxita Balcells. 

 

Capítols de Llibres 

 

• Publicació del capítol  "Anàlisis de la vegetació de la riera de la Valleta i de la seva 

funció de connexió biològica entre els espais naturals de l'Albera i el Cap de 

Creus",  del qual són autors en Josep Pintó i  la Carolina Martí, membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, al llibre Actes del I Congrés Espanyol de Biogeografia 

(Barcelona, Aster). 

 

• Publicació del capítol "L'evolució històrica dels boscos de l'Alta Garrotxa",               

del qual són autors en Josep Vila  i Josep Gordi , membres de la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, al llibre Actes del I Congrés Espanyol de Biogeografia (Barcelona, 

Aster). 
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• Publicació del capítol "Metodología para la valoración de la vocación protectora , 

productora y multifuncional de los bosques de los valles de Hortmoier y Sant 

Aniol", del qual són autors en Josep Vila i en Josep Gordi ,membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial,  al llibre Actes del I Congrés Espanyol de Biogeografia 

(Barcelona, Aster). 

 

• Publicació del capítol "Flood mapping in Catalonia : a preliminary analysis of 

vulnerability for the city of Girona"  al llibre Actes del Congrés Colloque International 

Risques et Territories, celebrat a Lyon el mes de maig del 2001. Els autors són l'Anna Ribas 

i en Lluís Ribera, membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial , juntament 

amb en David Saurí. 

 

• Publicació del capítol "L'actual estructura productiva de l'Àrea Urbana de Girona", 

del qual és autor en Jaume Feliu, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial,  al llibre Made in Girona (Girona, Ajuntament de Girona).  

 

• Publicació del capítol "Civil Society, Media and Globalization in Catalonia" del qual 

és autor en Joan Nogué , membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial,  en el 

llibre Minority Nationalism and the Changing International Order (Oxford, Oxford 

University press). 

 

• Publicació del capítol "Ciutat versus territori" del qual és autor en Joan Vicente, membre 

de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial,   en el llibre Evolució de la ciutat : a mig 

camí entre la tradició i la sostenibilitat (Girona, col·legi d'aparelladors i UdG). 

 

• Publicació del capítol "La academia de interventores del protectorado de España 

en Marruecos" del qual és autor en Jose Luís Villanova, membre de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, en el llibre Actas del II coloquio Internacional de Estudios 

sobre Africa y Asia (Melilla, Aldaba). 

 

• Publicació del capítol "Problemática de las conexiones biológicas en territorios 

densamente urbanizados. El caso del área metropolitana de Barcelona.", del qual 
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és autor en Josep Pintó,  membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, al 

llibre Actes del XVII  Congrés de Geògrafs  Espanyols ( Oviedo, Universidad de Oviedo). 

 

Artícles de Recerca 

 

• Publicació de l'article "El paisatge. L'Alta Garrotxa, una terra trencada" a la Revista 

de Girona per part d'en Josep Vila, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial. 

 

• Publicació de l'article "El futur. L'Alta Garrotxa, una terra trencada" a la Revista de 

Girona per part d'en Josep Vila, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial, juntament amb en Josep Mª Mallarach. 

 

• Publicació de l'article "La homogeneización paisajística de los valles de Hortmoier y 

Sant Aniol (Alta Garrotxa.Girona) : Caracterización y evaluación de los cambios 

ambientales en el período 1957-1976-1996 con Patch Analyst" resultat de les Actes 

del XII Congrés de Geògrafs espanyols, celebrat a Oviedo el mes de novembre del 2001. 

Aquest article ha estat escrit per en Josep Vila, membre de la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial juntament amb en Joan M. Welch del Departament de Geografia de 

la Universitat de West Chester, de Pensilvània, EEUU. 

 

• Publicació de l'article "Futurama o el futur de les ciutats" del qual és autor en Joan 

Vicente, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, a la revista 

Transversal. 

 

• Publicació de l'article "Spanish Colonialism in Morocco and the Sociedad 

Geográfica de Madrid, 1876-1956" del qual són autors en Joan Nogué i en Jose Luís 

Villanova, membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, a la revista Journal 

of Historical Geography. 

 

• Publicació de l'article "The escalator effect in flood policy : the case of the Costa 

Brava " a la revista Applied Geography. Són autors l'Anna Ribas, membre de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, juntament amb en David Saurí, Dolors Roset i Pere Pujol. 
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• Publicació de l'article "Girona, ciutat fluvial" del qual és autora l'Anna Ribas, membre de 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, a la revista Annals de l'Institut d'Estudis 

Gironins. 

 

• Publicació de l'article "El paisatge de Castell" del qual són autors la Carolina Martí i en 

Josep Pintó, membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, a la revista de 

Girona. 

 

• Publicació de l'article "La geografia i l'estudi dels boscos a l'Estat espanyol" del qual 

són autors en Josep Vila i en Josep Gordi, membres de la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial,  a la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica.. 

 

• Publicació de l'article "Viatge al Marroc de la secció de Geografia de la Universitat 

de Girona, 24-30 d'abril de 2000" del qual són autors la Carolina Martí i en Lluís Ribera, 

membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, a la revista Documents 

d'Anàlisi Geogràfica. 

 

• Publicació de l'article "Los espacios rurales en el cambio de siglo : incertidumbres 

ante los procesos de globalización y desarrollo". X Coloquio de Geografía rural de 

España, del qual és autor en David Pavón , membre de la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial,  a la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica. 

 

• Publicació de l'article de recerca "Globalisation, environmental policies, and  gender 

perspectives: a critical analysis" del qual és autora la Josepa Bru, membre de la Càtedra 

de Geografia i Pensament Territorial a la revista Gerschlechter - Verhältnisse-

Naturverhältinisse, Leverkusen. 

 

• Publicació de l'article de recerca "Imatges i discurs de la sostenibilitat" del qual és 

autora la Josepa Bru, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial a la revista 

Papers de sosteniblitat. 
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Publicacions en preparació 

 

• Està en impremta la publicació del llibre Las áreas urbanas en Catalunya. Las áreas de 

cohesión fruit de les comunicacions presentades a les jornades: "Reflexiones y 

confrontación de objetivos y métodos en la definición de áreas urbanas a partir de la 

mobilidad laboral". Aquestes jornades es varen celebrar a Girona els dies 17 i 18 de  març 

de l'any 2000. Està previst que el llibre surti publicat a començaments de l'any 2002. 

 

• A punt de publicar-se les  comunicacions i conclusions  de les 1s Jornades d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial, organitzades des de 

la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, amb col·laboració de la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, celebrades a Olot els dies 24 i 25 de novembre del 2000. 

 

• Continua en preparació la publicació de les comunicacions presentades en els seminaris 

organitzats en el marc del Fòrum de Teatre a Olot : “ La invenció del paisatge” i “ El 

foc útil”. 

 

• S’està treballant en la publicació de les comunicacions presentades a les jornades de treball 

“ La rehabilitació de colònies industrials a Europa”, celebrades a Manlleu el 20 

d’octubre de 2000. 

 

• S'està treballant en la publicació dels resultats del seminari "Geografies Dissidents: 

Reflexions sobre la pràctica actual de la geografia ".  Els resultats es publicaran en la 

Revista de Documents d'Anàlisi Geogràfic, editada conjuntament pel Departament de 

Geografia de la UAB i per la UdG. Està prevista la publicació per a finals de l'any 2002 o 

començaments del 2003.  
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ  I  REFORÇ DE L’ACTIVITAT DE LA CÀTEDRA 

 

- Estructuració i ampliació del fons bibliogràfic. 

- Ampliació de la gestió dels projectes de recerca. 

- Coordinació relació amb els Instituts de Secundària per tal de realitzar els Tallers de 

Geografia. 

 

 

VARIS 

 

• S'ha incorporat amb data 1 de gener d'aquest any en Carles Bayés com a becari UdG per un 

període de quatre anys, després d'haver guanyat una plaça en la convocatòria de becaris 

UdG de l'any 2000. Es presentava com a becari pel grup de recerca Medi Ambient i 

Tecnologies de la Informació Geogràfica. 

 

• En la convocatòria de becaris de la UdG de l'any 2001 han guanyat dues de les places l'Anna 

Crous i en Juli Valdunciel. La seva incorporació serà efectiva a partir de l'1 de gener de 

2002. Es presentaven com a becaris pels grups de recerca Gestió d'Espais Naturals i 

Anàlisi i Evolució del Paisatge i Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental, 

respectivament 

 

• S'ha guanyat una plaça de PQS (personal qualificat de suport a la recerca)  a temps complert 

en la convocatòria de l'any 2001. Aquesta plaça serà ocupada per l'Obdúlia Gutiérrez a 

partir de l'1 de març del 2002, amb una durada inicial d'un any prorrogable fins a tres. 

 

 


