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Activitats organitzades  

  

 

Tallers de Geografia per alumnes de Batxillerat 

Facultat de Lletres, divendres matí de gener a març 

 

Des del curs 2000/2001, s’ofereix als Instituts d’Educació Secundària la possibilitat de realitzar 

un taller eminentment pràctic on es dóna a conèixer, d’una manera didàctica i amena, les 

principals tècniques d’anàlisi i gestió del territori i el medi ambient, amb una especial atenció 

als instruments més innovadors: Sistemes d’Informació Geogràfica, Teledetecció i Cartografia 

Automàtica. Aquest any hi van assistir quatre Instituts d’Ensenyament Secundari amb un total 

de 135 estudiants, i varen participar els següents col·laboradors: 

 

- David Pavón, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coordinador i professor 

- Josep Sitjar, SIGTE, professor 

- Josep Pueyo, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, becari 
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Curs d’especialització en ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental. (19 i 20 

edició) 

Facultat de Lletres, març-maig  octubre-desembre 
 

 

 

 

El professor Diego Varga, membre de la Càtedra va organitzar i dirigir les dinovena i vintena 

edicions del curs, que tenien com a objectiu formar a l'alumnat en la utilització d'un dels 

Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) amb més difusió a la pràctica professional (ArcGIS 10) 

i fer avinent, als alumnes, la potencialitat d'aquest tipus de programari per l'anàlisi i gestió 

ambiental. Aquest any el curs va tenir onze alumnes, repartits  entre les dues edicions.  

 

El curs, que va tenir una durada de 30 hores, com les edicions anteriors , va tenir els següents 

col·laboradors: 

 

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

- Emili del Pozo,  Barcelona Regional, professor. 
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Curs aprèn a elaborar mapes per il·lustrar els teus treballs 

Facultat de Lletres, març  
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Carolina Martí, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial va dirigir i 

coordinar el curs que ja ha arribat a la quarta edició. El curs anava adreçat a professionals i 

estudiants que per la seva temàtica d’estudi o treball, tenen interès en usar el llenguatge 

cartogràfic com a eina d’anàlisis i d’exposició de resultats, per tal de poder-lo aplicar al seu 

àmbit de treball. 

 

El curs de 50 hores de durada, 25 d’elles presencials, era convalidable amb 3 crèdits de lliure 

elecció pels estudiants de llicenciatura. En aquesta edició, hi varen assistir 19 alumnes i varen p 

els següents col·laboradors: 

 

- Carolina Martí, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, directora 

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

- Montserrat Terradas, Cartoteca UdG, professora 

 

 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2013                                 - 7 -A 

Seminari Desenvolupament territorial i decreixement 

Girona, 1 de febrer 
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Rafel Lussà, membre de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial va dirigir i coordinar 

el seminari sobre Desenvolupament Territorial i Decreixement. El seminari anava adreçat a 

estudiants del màster en Medi Ambient de la Universitat de Girona, a professionals i al públic 

en general. Al llarg del seminari els ponents van reflexionar sobre com es poden plantejar 

opcions de desenvolupament territorial que posin al centre dels seus objectius no el 

creixement econòmic, sinó la millora de la qualitat de vida i l’harmonització amb els cicles de 

la natura. Per exemplificar és varen presentar algunes pràctiques ja existents. 

 

En el seminari i varen assistir 55 persones i va estar coorganitzat conjuntament amb l’Institut 

de Medi Ambient (IMA-UdG) i el grup de recerca d’Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental 

(APTA- UdG). 

Varen participar els següents col·laboradors: 

 

- Rafel Llussà, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coordinador i ponent 

- Josep Vila, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

- Giorgos Kallis, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Sergi Nuss, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

- Joana Conill, Universitat Oberta de Catalunya, ponent 

- Amalia Cárdenas, Universitat Oberta de Catalunya, ponent 

- Ferran Caudet, RSCV, ponent 
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VII Seminari Turisme i Paisatge. Els valors espirituals del paisatge 

Palafrugell, 31 de maig 
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El passat 18 de maig va celebrar-se la setena edició del Seminari Turisme i Paisatge a 

Palafrugell, aquest any estava dedicat als valors espirituals del paisatge. Les ponencies que es 

van presentar van reflexionar sobre la necessitat d’eixemplar la mirades vers la natura i el 

paisatge. Van defensar la necessitat d’una visió holistica de l’entorn.  

 

 El seminari va tenir la col.laboració del Museu del Suro de Palafrugell. A l’edició d’enguany hi 

varen participar una trenta de persones, entre assistents i ponents.  

 

Van col·laborar en la realització del seminari : 

 

- Juli Fernàndez, Ajuntament de Palafrugell, ponent 

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

- Josep Gordi, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent i coordinador 

- Josep Maria Mallarach, ambientòleg, ponent 

- Jordi Pigem, filòsof, ponent 
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XVIII Jornades de camp de Biogeografia 

Alta Garrotxa, 25 al 29 de juny 
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Des dels anys 90 que es celebren a diferents punts d’Espanya  trobades d’àmbit estatal, 

adreçades a professors universitaris i estudiants de tercer cicle interessats en els temes de 

biogeografia. Aquesta any l’organització ha recaigut en el departament de geografia de la UdG i 

han estat coordinades pel professor Josep Pintó hi han comptat amb la col·laboració 

econòmica de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. L’estructura de les jornades 

consisteix en una estada d’entre 3 i 5 dies en una zona determinada que és analitzada des dels 

diferents prismes de la biogeografia, vegetació, paisatge sòls, etc...Aquest any la zona d’estudi 

ha estat l’altiplà de Collsacabra i s’ha abordat un dels temes bàsics de la geografia: l’establiment 

dels límits entre dos grans dominis biogeogràfics, l’estatge mediterrani i l’estatge de muntanya. 

A més, aquestes jornades serveixen també per posar en contacte diferents grups 

d’investigadors en el camp de la biogeografia de l’estat espanyol, alhora que facilita el contacte 

entre investigadors novells i els professionals ja reconeguts. En aquesta edició, hi han participat 

una trentena de persones i la durada ha estat de 5 dies. Han col·laborat en les jornades: 

 

- Josep Pintó, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coordinador 

- Carolina Martí, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

- Josep Mª Panareda, Universitat de Barcelona, coordinador 
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Urban mobility, architecture and Planning 

Cascais, Portugal, del 2 al 13 de setembre
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Per quart any consecutiu i al llarg de 15 dies es va celebrar el “workshop” vinculat al Màster 

Interuniversitari en Polítiques i Planificació per les ciutats l’ambient i el paisatge. El taller, en 

aquesta edició va estar organitzat per la Universitat Tècnica de Lisboa (Facultat 

d’Arquitectura) i es va desenvolupar en el municipi de Cascais ( Portugal). El tema central 

d’estudi va ser el replantejament de les infraestructures de mobilitat. En total hi varen 

participar uns 50 estudiants tots ells vinculats a les universitats que participen en el màster, és 

a dir: Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Università IUAV di Venezia 

(Itàlia), Universidade Tècnica de Lisboa (Portugal) i Università degli Studi di Sassari (Itàlia). 

 

Com en totes les anteriors edicions diferents membres de la Càtedra i del Departament de 

geografia varen participar en la seva organització i desenvolupament.  

 
El professors ponents del “workshop” van ser el següents : 

- Pedro Rodrigues, Universitat de Lisboa, coordinador i ponent 

- Leonel Fadigas, Universitat de Lisboa, coordinador i ponent 

- Matelda Reho, Universitat de Venècia, ponent 

- Francesco Musgo, Universitat de Venècia, ponent 

- Pilar Riera Figueras, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Angel Cebollada, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Rafel Llussà, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

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

- Arnaldo Cechinni, Universitat de Venècia, ponent 

- Alessandra Cassu, Universitat de Sassari, ponent 

- Sílvia Serreli, Universitat de Sassari, ponent 

- Lucia Martínez Quintana, Universitat de Lisboa, ponent 

- Francisco Serdoura, Universitat de Lisboa, ponent 

- Elisabete Freire, Universitat de Lisboa, ponent 

- Graça Moreira, Universitat de Lisboa, ponent 

- Manuela Fonte, Universitat de Lisboa, ponent 

- Joao Rafael, Universitat de Lisboa, ponent 
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- Joao Miguel Henriques, Camara municipal de Cascais, ponent 

- Victor da Silva, Camara municipal de Cascais, ponent 

- John Melo, Camara municipal de Cascais, ponent 

- Joao Palma, Camara municipal de Cascais, ponent 

- Rui Espíritu Santo, Camara municipal de Cascais, ponent 

- Paulo Tinoco, Camara municipal de Cascais, ponent 

- Joao Teixeira, Camara municipal de Cascais, ponent 

 

 

Curs de postgrau en vulcanologia 

Olot, 14 al 27 d’octubre 

 

Del 14 al 27 d’octubre va tenir lloc a la FES (Fundació d’Estudis Superiors d’Olot) el Curs de 

postgrau en Vulcanologia per la Universitat de Girona, de 125 hores de durada, organitzat 

conjuntament entre la FES i la UdG i amb la col·laboració del Centre Superior d’Investigacions 

Científiques de Barcelona i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Al curs hi 

varen participar 17 alumnes d’arreu de l’estat espanyol i també de El Salvador, Argentina i 

Costa Rica. El professorat, de reconegut prestigi, provenia de l’estat espanyol, Anglaterra i 

Mèxic.  

La valoració per part de l’alumnat va ser més que satisfactòria i, en aquests moments, ja s’està 

programant la tercera edició d’aquest postgrau per al 2014. El curs va ser dirigit  pel professor 

d’investigació del CSIC de Barcelona Joan Martí i Molist, i va tenir els següents col·laboradors: 

 

- Gerardo Aguirre Díaz, docent, Universitat de Mèxic 

- Antonio Castro Dorado, docent, Universitat de Huelva 

- Adelina Geyer Traver, docent, CSIC 

- Carmen López Moreno, docent, IGN 

-  Rosa Sobradelo Pérez, docent, CSIC 

- Joan Martí Molist, coordinador, CSIC 
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Cicle de conferències : escoltar, pensar, dialogar i construir 

Girona, dimarts de novembre  

 
Amb el doble objectiu primer, d’apropar la societat Gironina a la Universitat i especialment al 

departament de Geografia i segon, amb la intenció d’ampliar el coneixement del nostres 

estudiants més enllà de les aules; Isabel Salamaña membre de la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, va organitzar un cicle de conferències i presentacions de llibres amb el 

títol: Escoltar, pensar, dialogar i construir. L’assistència va ser d’unes 60 persones per sessió, 

entre les quals hi havia alumnes del Grau de Geografia, alumnes de màster de Canvi 

Ambiental, professorat i persones externes a la UdG. Hi varen col·laborar : 

 

- Abel Albet, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Núria Benach, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Josepa Bru, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, moderadora  

- Julia Schulz-Dornburg, arquitecte, ponent 

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

- Mercedes Álvarez Morón, cineasta, ponent 

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

- Isabel Salamaña, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, moderadora i coordinadora 
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OLOT BREAKFAST. Col·loquis entre empresaris 

Olot, 1er semestre 
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Durant els dimecres al matí, des del desembre del 2012 i fins el juliol de 2013, en sessions 

d’hora i mitja es varen realitzar a Olot  una sèrie de ponències realitzades per empresaris. La 

idea era explicar experiències empresarials innovadores i d’èxit que destaquin en algun camp 

com la innovació, el màrqueting, l’organització interna i alhora realitzar una sèrie de taules 

rodones per debatre amb els empresaris locals . En total, l’Olot Breakfast hi varen assitir 246 

persones, i varen participar els següents col·laboradors : 

 

- Jordi Calabuig, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, coordinador i moderador 

- Xavier Verdaguer, Innovalley inc, ponent 

-  Francesc Arbós, Free Minds, moderador 

- Maria Trias, Galetes Trias, ponent 

- Marta Amorós, Gourmet de Catalunya, moderadora 

- Jordi Bartrolí, enginyeria informàtica Olot, ponent 

- Basili Tresserras, Transport Tresserras, moderador 

- Fran Ponti, Centre innovació d’EADA, ponent 

- Marc Rosselló, Som energia, ponent 

- Serrat Camps, Suara cooperativa, ponent 

- Josep Mª Ginabreda, SAT vernatallat, moderador 

- Òscar Rodríguez, Cercle Euram Garrotxa, ponent 

- Jaume Planella, Noel Alimentació, ponent 

- Eudald Casas, Innovacc, moderador 

- Xavier Costa, Lékué, ponent 

-  Arnau Nogareda, Hipra, ponent  

- Joan Carré, Inteplast, ponent 

- Jordi Anglada, Anglada & partner advocats, moderador 

- Esteve Valls, Perpignan Mediterranée, ponent 

- Rafael Aguilera, Sistemes Informàtics Icon, moderador 

- Cristóbal Colón, La Fageda, ponent 

- Xavier Carruesco, KH Loreda, ponent 

- Jordi Terradas, Garrotxa Líder, moderador 
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Col·laboradors 

COGNOMS NOM INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Barriocanal Lozano Carles Universitat de Barcelona Segons activitat 

Berzi Matteo Universitat de Girona permanent 

Bru Bistuer Josepa Universitat de Girona permanent 

Braga de Melos Amanda Universitat de Girona permanent 

Calabuig Serra Jordi Fundació d'Estudis Superiors d'Olot permanent 

Crous Bou Anna ambientòloga Segons activitat 

Feliu Torrent Jaume Universitat de Girona permanent 

Fraguell Sansbelló Maria Rosa Universitat de Girona permanent 

Gabarda Mallorquí Ariadna Universitat de Girona permanent 

Garcia Acosta Xavier Universitat de Girona permanent 

Gordi Serrat Josep Universitat de Girona permanent 

Gutiérrez Jaramillo Obdúlia Ajuntament de Girona Segons activitat 

Jordi Pinatella Moisès SCOT (IEC) permanent 

Lara Alejandro Ambientòleg, (Xile) Segons activitat 

Llausàs Pascual Albert ambientòleg permanent 

Llussà Torra Rafel Universitat de Girona permanent 

Marti Llambrich Carolina Universitat de Girona permanent 

Nogué i Font Joan Universitat de Girona permanent 

Nuss Girona Sergi ambientòleg permanent 

Padullés Cubino Josep Universitat de Girona permanent 

Pastor Saberi Roser Universitat de Girona permanent 

Pavon Gamero David Universitat de Girona permanent 

Pintó Fusalba Josep Universitat de Girona permanent 

Ribas Palom Anna Maria Universitat de Girona permanent 

Ricart Casadevall Sandra Universitat de Girona permanent 

Roca Torrent Anna Universitat de Girona permanent 

Salamaña Serra Isabel Universitat de Girona permanent 

Soy Massoni Emma Universitat de Girona permanent 

Valdunciel Coll Juli geògraf Segons activitat 

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 

Willbrand Stephanie Universitat de Winsconsi-Madison 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 

 

Col·laboradors externs a la UdG 

INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Ajuntament d’Olot Permanent 

Ajuntament d’Alpens  Segons activitat 

Asociación de Geógrafos Españoles Segons activitat 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya Permanent 

Consorci Alba-Ter Segons activitat 

Consorci de l’Alta Garrotxa Permanent 

Diputació de Girona Segons activitat 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Permanent 

Observatori del Paisatge de Catalunya Permanent 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori Permanent 

Universitat  Menéndez y Pelayo Segons activitat 

Fundació Agroterritori Permanent 

Cambra Agrària de Girona Permanent 

Museu del Suro de Palafrugell Segons activitat 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Segons activitat 

Unió de Pagesos de Catalunya 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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Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 

Actes de congressos 

 

- Fadigas, A.;  Bistuer, J. ; Pescando en aguas oscuras: una aproximación sobre el 

marisqueo y la marea negra del buque Prestige, al III SIBEP Seminario Internacional 

Brasil-España-Portugal: Territorios y conocimientos más allá de las fronteras, celebrades a 

Lugo del 5 al 7 de juny.   

 

- Feliu, J.; Berzi, M.; Vicente, J.; Castañer, M.; Llussà, R; Analysis of cross-border projects 

2006-2013 between France and Spain. Stakeholders and territorial impact al IV 

EUGEO Congres, Europe, what's next? Changing geographies and geographies of change 

celebrat a Roma del 5 al 7 de setembre.  

 

- Ricart, S.; Ribas, A.; Pavón, D. ; La Vertebración del paisaje lodigiano: el papel del 

Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana en las demandas socioambientales 

del regadío al Colloque Paysages et Terroirs: enjeux territoriaux, jeux d'acteurs et 

interdisciplinarité. Programme PATERMED celebrat a Aix Marseille Université, del 14 al 16 de 

maig.  

 

 -Ricart, S. i Roca, A. ; Interpretando la Política Agrícola Común : de la agricultura al 

paisaje al Colloque Paysages et Terroirs: enjeux territoriaux, jeux d'acteurs et 

interdisciplinarité. Programme PATERMED celebrat a Aix Marseille Université, del 14 al 16 de 

maig.  

 

- Ricart, S. i Roca, A. ;  Entre l'agriculture et l'environnement: l'écologisation de la 

Politique Agricole Commune comme légitimation des exigences sociaux al  

Colloque international Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques 

locales: quelles interactions? celebrat a Toulouse, del 4 al 7 de juny.  
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- Pavón, D.; Ribas, A. i Saurí, D.; Grand ouvrage hydraulique, différentiation 

territoriale et défis dans la gouvernance de l’eau. Le cas de Catalogne al congrés 

Dynamiques environnementales, politiques publiques et pratiques locales: quelles interactions?,  

celebrat a Toulouse, del 4 al 7 de juny.  

 

- Garcia, D.Pargament, J. ; Water multi-purpose reuse case study: the Yarqon River 

Master Plan al 1st Inter-regional CIGR Conference on Land and Water Challenges celebrat 

a Bari, Itàlia, del 10 al 14 de setembre. 

 

- Serra L; Saez M; Varga D; Mateu J; Juan P. ;  Modeling big wildfires using a two-part 

econometric model al  XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, 

celebrat a Castellón del 11 al 13 de setembre. 

 

- Aragó P; Salvador P; Juan P; Díaz-Avalos C; Serra L; Saez M; Varga D; Trilles S; Mateu J. ;  

Aplicación de modelos de procesos puntuales para la caracterización espacio-

temporal del régimen de incendios en el este de España, al 6ºCongreso Forestal 

Español, celebrat a Vitòria del 10 al 14 de juny. 

 

- Villanova, J.L.; La cartografia de las plazas fuertes españolas: el caso del plano de 

Pamplona de 1882, al congrés La representació cartogràfica de la ciutat a la Península 

Ibèrica (segles XVII-XIX), celebrat a Barcelona del 2 al 4 d’octubre. 

 

- Panareda,J.M.;Pintó,J.;Boccio,M.;  Significació biogeogràfica de la flora vascular de 

Sant Llorenç del Munt i l'Obac a la  VIII Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i 

l'Obac , celebrat a Matadepera el 21 de novembre. 

 

- Nebot,M.;Hernández-Ruiz,T.;Panareda,J.M.;Boccio,M.;Orús,E.;Badia,A.;Pintó,J. ; Introducció 

a l'estudi de les crassulàcies de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a la  VIII Trobada 

d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac , celebrat a Matadepera el 21 de novembre. 
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- Nogué, J. Construcció i valorització del paisatge, claus per convertir el paisatge en 

oportunitat, en la jornada IDAPA-PICURT 2013, celebrada a l’Alt Urgell, el 28 de juny.  

 

Articles 

 

- Feliu, J.; Pérez Navarro, A.; Introducción a los sistemas de información geográfica y 

geotelemática Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, a la revista Documents 

d'Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-1573 

 

- Fadigas, A.; García, L.;  Conservation of the estuarine zone of the Goiana and Megaó 

rivers in northeastern Brazil: an analysis of the strategies adopted by fisherwomen 

communities, a la Revista de Gestão Costeira Integrada amb ISSN: 1646-8872 

 

- Feliu, J.; Girona i el tren d’alta velocitat, a la revista Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia amb ISSN: 1133-2190 

 

- Feliu, J.; Berzi, M.; Vicente, J.; Castañer, M.; Llussà, R.; Análisis de los proyectos y actores 

transfronterizos España-Francia en el período 2007-2013, a la revista  Geographicalia 

amb ISSN: 0210-8380  

  

- Feliu, J.; Berzi, M.; Vicente, J.; Castañer, M.; Llussà, R.; Analysis of cross-border projects 

between France and Spain 2007-2013. Stakeholders and territorial impact, a la 

revista European Journal of Geography amb  ISSN: 1792-1341  

 

- Serra L; Juan P; Varga D; Mateu J; Saez M.; Spatial pattern modelling of wildfires in 

Catalonia, Spain 2004-2008 , a la revista  Environmental Modelling & Software (ENG) amb 

ISSN: 1364-8152  
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- Garcia, X.; Llausàs, A.; Ribas, A.;Landscaping patterns and sociodemographic profiles 

in suburban areas: Implications for water conservation along the Mediterranean 

coast a la revista Urban Water Journal amb  ISSN: 1573-062X  

 

- Ricart, S.; Uso y gestión del agua en las zonas semiáridas y áridas. El caso de la 

Región de Murcia (España) y Baja California Sur (México) a la revista Historia Agraria 

amb ISSN: 1139-1472  

 

- Garcia, X.; Llausàs, A.; Ribas, A.; Sauri, D. ;  Socio-demographic profiles in suburban 

developments: Implications for water-related attitudes and behaviors along the 

Mediterranean coast a la revista  Applied Geography amb  ISSN: 0143-6228  

 

- Garcia, X.; Muro, M. ;  Ribas, A.; Llausàs,A. ;  Jeffrey, P. ; Sauri, D.;  Attitudes and 

behaviours towards water conservation on the Mediterranean coast: the role of 

sociodemographic and place-attachment factors a la revista  Water International amb 

ISSN: 0250-8060  

 

- Garcia, X.; Urbanització difusa i consum d’aigua per a usos domèstics. Una 

exploració de relacions a la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-1573  

 

- Ricart, S. ;  La batalla per l’aigua. Una proposta per superar els desconcerts hídrics 

i garantir la gestió integral del seu cicle a Catalunya a la revista  Documents d'Anàlisi 

Geogràfica amb ISSN: 0212-1573  

 

- Serra L;Saez M;Mateu J; Varga D;Juan P;Díaz-Ávalos C; Rue H. ; Spatio-temporal log-

Gaussian Cox processes for modelling wildfire occurrence. The case of Catalonia, 

1994-2008 a la revista  Environmental and Ecological Statistics amb ISSN: 1352-8505  

 

- Serra, L. ; Saez, M.;  Juan, P.; Varga, D.; Mateu, J. ;  A spatio-temporal Poisson hurdle 

point process to model wildfires a la revista  Stochastic Environmental Research and Risk 

Assessment amb ISSN: 1436-3240  
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- Ricart, S.; Ribas, A.; Pavón, D. ; La participación en la gestión del regadío como 

mecanismo para afrontar el conflicto territorial: algunos ejemplos de ámbito sur-

europeo , a la revista Méditerranée amb ISSN: 1760-8538  

 

- Ricart, S; Clarimont, S. ;  De la gouvernance appliquée à la gestion de l’irrigation: le 

cas du canal de la Neste (Hautes-Pyrénées), a la revista  Sud-Ouest Europeen amb 

ISSN: 1276-4930  

 

- Gordi, J. ; Els Valors culturals de 10 arbres ornamentals de Mollet del Vallès a la 

revista Notes amb ISSN: 1578-6009  

 

- Gordi, J.; Boscos singulars, a la revista Descobrir amb ISSN: 000754 

 

- Gordi, J. ;  El sector forestal: dades per al debat , a la revista de Girona amb ISSN: 

000754 

 

- Gordi, J. ; El simbolisme dels arbres del jardí de l'abadia de Flaran (França) , a la 

revista Poblet amb ISSN: 1577-4104 

 

- Dieste, M.; Villanova, J.L.; Les 'interventores' du protectorat espagnol au Maroc. 

Contextes de production d'une connaisance politique des 'cabilas' , a la revista 

Noval amb ISSN: 203553  

 

- Pintó,J.;Martí,C.;Fraguell,R.M.; Assessing current conditions of dune systems in 

Mediterranean developed shores, a la revista Journal of Coastal Research amb ISSN: 

0749-0208  

 

 

 

 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2013                                 - 28 -A 

Capítols de llibre 

 

- Ricart, S.; L'espai agrari periurbà i la gestió territorial des de la competència pels 

recursos hídrics i d'actors, editat per la Fundació Agroterritori amb  ISBN: 978-84-939562-

1-9 

 

- Pavón, D.; El Maresme i el manteniment de l’espai agrícola discontinu litoral. La 

incidència del PDUSC, editat per la Fundació Agroterritori amb  ISBN: 978-84-939562-1-9 

 

- Cohen, M.; Rey, F.; Ubeda, X.; Vila, J.; Paysages et érosion dans les montagnes 

méditerranéennes. Une comparaison entre France, Espagne et Italie editat per 

Quae amb ISBN: 978-2-7592-1890-5   

 

- Maneja-Zaragoza, R.; Varga, D.; Boada, M. ; Drawing Analysis: Tools for Understanding 

Children’s Perceptions of Community Conservation, editat per Springer Wien/New-

York amb ISBN: 978-1-4614-7955-0   

 

- Varga, D. ;  La Vall de Sant Nicolau, editat per Enciclopèdia Catalana amb ISBN: 978-84-

412-1954-0   

 

-  Pavón, D.; Varga, D.; El ciclo del agua y la relación agua-sociedad, editat per Planeta 

amb ISBN: 978-84-15888-08-6   

 

- Mallarach, JM.; Montserrat,J.; Vila, J.; Reptes per preservar els boscos madurs a 

Catalunya, editat per la Institució Catalana d’Història Natural amb ISBN: 978-84-9965   

 

- Hidalgo, J.; Vila, J.; Les reserves forestals del programa Sèlvans. Resultats i 

perspectives, editat per Institució Catalana d’Història Natural amb ISBN: 978-84-9965   
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- Villanova, J.L.; Los interventores del Protectorado español y la represión del 

nacionalismo marroquí, editat per Asociación Marroquí para los Estudios Andalusíes amb 

ISBN: 978-9954-31-932-1   

 

- Villanova, J.L.; : Dionisio Casañal y Zapatero, destacado topógrafo editat per Heraldo 

de Aragón amb Dipòsit legal: Z-58-1958    

 

- Nadal, F.;Villanova, J.L.; La cartografía de la Guerra Civil en el Archivo Personal del 

general Vicente Rojo, editat per Instituto Geográfico Nacional 

 

- Sardá,R.;Pintó,J.;Valls,J.F; Hacia un nuevo modelo de gestión intgeral de gestión de 

playas, editat per Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

- Sardá,R.;Conde,R.;Casadesús,M.;Sánchez,A.;Lozoya,J.P.;Pintó,J.;Jiménez,J.A; Erosión en las 

playas y gestión desintegrada: la problemática actual de la playa de S'Abanell, 

editat per Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

- Pintó,J.;Martí,C.;Fraguell,R.M. ; Evaluación de los sistemas dunares de la Costa Brava, 

editat per Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

- Sardá,R.;Valls,J.F.;Pintó,J. ; Un nuevo modelo integral de gestión de playas, editat per 

Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

  
- Pintó, J.; Martí, C.; Fraguell, R. M; Las certificaciones ambientales como sistemas de 

gestión de los usos recreativos en las playas, editat per Documenta Universitaria amb  

ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

- Pintó, J.; Martí, C.; Fraguell, R. M.; : Evaluación de los sistemas dunares de la Costa 

Brava, editat per Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   
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- Martí, C.; Ramis, J.; Sardá, R.; Responsabilidad, complejidad e integración en la 

gestión de las playas, editat per Documenta Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

- Villanova, J. L.; Obtener información: una de las principales funciones de los 

interventores del Protectorado español en Marruecos, editat per Instituto de Estudios 

Hispano-Lusos. Université Mohammed V amb ISBN: 978-9954-22-931-6   

  

- Sardá, R; Ariza, E.; Jiménez,J.A.;Valdemoro,H.;Villares,M.;Roca,E.;Pintó, J.; Martí,C.;Fraguell,R.; 

Ballester, R.; Fluvià,M.; El índice de calidad de playas (BQI), editat per Documenta 

Universitaria amb  ISBN: 978-84-9984-204-2   

 

Llibres 

 

- Sardà, R.; Pintó, J.;Valls, J.F.; (eds.), Hacia un nuevo modelo integral de gestión de 

playas, editat per Documenta Universitaria  amb ISBN: 978-84-9984-204-2 

 

- Nogúe, J.;Puigbert, L.; Bretcha, G.; Losantos, À.(eds.) Reptes en la cartografia del 

paisatge. Dinàmiques territorials i valors intangibles, editat per l’Observatori del 

Paisatge de Catalunya, amb ISBN: 978-84-616-2668-7. 

 

- Gordi, J. Natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, passejades i consells 

per viure la natura amb plenitud, editat per Documenta Universitaria amb ISBN: 978-84-

9984-218-9   

 

Editats des de  la Càtedra 

- Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents 

autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari 

periurbà. L’objectiu que persegueix és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris 

periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, 

la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania. La 
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publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i 

valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb 

la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i 

proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i 

social. 

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des 

del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de 

caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais 

agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de 

futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la 

Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la 

Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial. La publicació, va tenir el suport econòmic de 

la Càtedra. 

 

- Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya (Mallarach, J.M; Grabulosa, 

M.; Vila, J) . Aquest és el primer volum publicat a Catalunya dedicat als boscos més notables 

del país, els més bells i antics: els boscos madurs. La complexitat d’aquestes forests 

excepcionals no té parió, motiu pel qual són les que acullen més biodiversitat i tenen més 

vàlua científica. No és pas per atzar que durant mil·lennis hagin estat venerades, tingudes per 

llocs sagrats, encisats o misteriosos. Modernament s’ha confirmat que tenen, a més, 

sorprenents propietats terapèutiques. Només quan se n’ha reduït el valor al preu de la seva 

fusta, s’han tallat. Ara ens resten pocs boscos madurs, petits, i encara els seguim perdent. La 

publicació, va tenir el suport econòmic de la Càtedra. 

 

- La agrodiversidad como Fuente de beneficio, ( Simó, J.; Casañas, F.), recull les 

conferències presentades en el tercer curs del seminari sobre agrodioversitat celebrat a Olot 

el mes de novembre de 2011. En aquest llibre s’analitzen els diferents beneficis , tant a curt 

com a llarg termini, derivats de l’ús de la biodiversitat. Els autors, tots ells experts i implicats 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2013                                 - 32 -A 

professionalment en l’ús de la biodiversitat, expliquen des de la seva experiència personal els 

beneficis obtinguts de la utilització de la biodiversitat en diferents àmbits. El recorregut va des 

de la gestió del paisatge fins a la creació de nous productes alimentaris amb valor afegit que 

puguin contribuir al desenvolupament territorial, passant per la obtenció de noves varietats 

millorades. La publicació, va tenir el suport econòmic de la Càtedra. 
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Convenis 

 

 

- Elaboració d’un estudi sobre les oportunitats de les empreses de tractament d’aigua 

en el sector turístic en el marc del projecte CWP fruit d’un conveni de col·laboració 

entre l’empresa Catalan Water Partnership i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, 

amb una durada de 2 anys i un import total de 17.900,00,-.€,- i dirigit per Anna Ribas. 

 

- Realització d’una estada de 4 mesos a Toulousse per part de Roser Pastor per a la realització 

d’un estudi sobre els espais naturals protegits transfronterers que es troben entre 

Espanya i França, fruit de l’obtenció d’un ajut AIRE-CTP a la convocatòria 2012 la 

responsable del qual és  Mita Castañer.  
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Ressò extern 

 

 

Premsa escrita 

 

- La gestió del patrimoni natural i la biodiversitat, Josep Vila, Diari de Girona, 13/01/13 

 

- En un treball es reclama protegir els boscos madurs i evitar tales, El Punt Avui, 21/01/13 

 

-  Acte sobre turisme i paisatge a Palafrugell, Diari de Girona, 02/06/13 

 

- “El paisatge és part del benestar”, Joan Nogué, El Punt Avui, 27/09/13 

 

- Joan Nogué entra al comitè científic de la fundació Benetton, Diari de Girona, 27/09/13 

 

 

Premsa digital 

 

- La visió de la natura d’una dona eremita, tot conversant amb M. Montserrat, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 08/01/13 

 

- La palmera protectora, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 13/01/13 

 

- Desenvolupament territorial i decreixement, www.uab.cat, 18/01/13 

- El pistatxer de Quasyr-Amra a Jordània, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

21/01/13 

 

- Desenvolupament territorial i decreixement, www.scg.iec.cat, 21/01/13 
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- Els cotxes dins dels boscos de gallecs, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat , 

27/01/13 

 

- Jornada Desenvolupament territorial i decreixement, www.agroterritori.org, 01/02/13 

 

- Desenvolupament territorial i decreixement, www.cilma.cat, 01/02/13 

 

- Seminari Desenvolupament territorial i decreixement, www.sostenible.cat, 01/02/13 

 

- Desenvolupament territorial i decreixement, www.ua.es, 01/02/13 

 

- Desenvolupament territorial i decreixement, www.usal.es, 01/02/13 

 

- Reflexions sobre la circulació motoritzada a l’espai natrual protegit de Gallecs, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 12/02/13 

 

- L’ecosofia, segons Ramon Panikkar, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

19/02/13 

 

- Els bishonis i els arbres, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 28/02/13 

 

- El factor territorial en la millora de l’eficiència administrativa, www.scot.cat, 01/03/13 

 

- L’arbre de la curació, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 05/03/13 

 

- L’efímera bellesa, Josep Gordi, www.josepgordiarbresipaisatge.cat, 13/03/13 

 

- Una figuera a les muntanyes de Petra, Josep Gordi, www.josepgordiarbresipaisatge.cat, 22/03/13 

 

- Els boscos catalans, atrapats en el temps, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

04/04/13 
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- Presentació del llibre: natura i espiritualitat a Catalunya de Josep Gordi, www.cultura.gencat,  

 

- Èxit d’assistència a la darrera sessió de l’Olot Breakfast amb INNOVACC i Noel alimentària com a 

protagonistes, www.innovacc.cat, 16/04/13 

 

- Espiritualitat i natura segons Leonardo Boff, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 18/04/13 

 

- Una història particular, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 19/04/13 

 

- Olot Breakfast. Internacionalització de PIMES/UdG, www.locampusdiari.com, 28/04/13 

 

- Els valors espirituals del paisatge, www.cilma.cat, 30/04/13 

 

- VII seminari de turisme i paisatge. Els valors espirituals del paisatge –Palafrugell ( Baix 

Empordà), 31 de maig de 2013, www.silene.cat , 14/05/13 

 

- L’arbre de la ciència de Ramon LLull, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

28/05/13 

 

- 7è seminari de turisme i paisatge. Els valors espirituals del paisatge, www.elnou.cat ,31/05/13 

 

- VII seminari de turisme i paisatge a Palafrugell, www.comunicaciopalafrugell.cat, 31/05/13 

 

- 7è seminari de turisme i paisatge. Els valors espirituals del paisatge, www.baixemporda-

costabrava.org, 31/05/13 

 

- 7è Seminari  turisme i paisatge, www.palafrugell.cat, 31/05/13 

 

- VII Seminari de turisme i paisatge, www.paisatge.cat, 31/05/13 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2013                                 - 37 -A 

- VII Seminari Turisme i paisatge: els valors espirituals del paisatge, wwwmuseu.palafrugell.cat, 

31/05/13 

 

- VII Seminari Turisme i paisatge al Museu del Suro, www.radiopalafrugell.cat, 31/05/13 

 

- VII Seminari de turisme i paisatge, www.htpp://lluisbruguera.blogspot.com, 01/06/13 

 

- VII Seminari turisme i paisatge, www.cilma.cat, 05/06/13 

 

- Presentació del llibre El viatge dle gironauta, de Quim Curbbet a càrrec de Mita Castañer, 

www.catalunya.divertir.me.cat, 08/06/13  

 

- Els boscos llegendaris de la Bretanya, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

09/06/13 

 

- El Gironauta fa parada a Olot, www.elgarrotxi.cat, 12/06/13 

 

- El roure de Guillotin, l’arbre més vell que he tingut el plaer de conèixer, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 24/06/13 

 

- La natura com escola, tot conversant amb Vicenç Santamaria, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 03/07/13 

 

- Els jardins de les abadies de saint Martin de Boscherville i Jumièges, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 07/07/13 

 

- Olot Breakfast: Responsabilitat social de les Empreses cap a les persones, 

www.garrotxalider.com, 16/07/13 

 

- Olot Breakfast: Responsabilitat social de les Empreses cap a les persones,  

www.agendaolot.cat,  16/07/13 
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- Olot Breakfast: Responsabilitat social de les Empreses cap a les persones,  

www.desenvolupamentrural.cat,  16/07/13 

 

- El simbolisme del bosc a les llegendes artúriques, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 26/07/13 

-Natura, art i espiritualitat, tot conversant amb Josep Mañà, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 03/08/13 

 

- Entrevista a Joan Nogué, www.catalunyaradio.cat, 08/08/13 

 

- La meva experiència de voluntari en el projecte boscos de Muntanya, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 12/08/13 

 

- Els meus amics els roures, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 24/08/13 

 

- Caminar pel bosc, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 19/09/13 

 

- Olot. Primer esmorzar empresarial d’un nou cicle d’Olot Breakfast, 

www.canalajuntament.cat, 20/09/13 

 

- Col·labora amb l’edició del llibre natura i espiritualitat a Catalunya. Deu converses, 

passejades i consells per viure la natura en plenitud. El llibre ha estat escrit per Josep Gordi, 

www.viulaterra.cat, 20/09/13. 

 

- El silenci i el bosc, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 30/09/13 

 

- Els arbres a l’obra de camille Pissarro, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

20/10/13 

 

- “A la natura s’hi ha d’anar a badar”, entrevista amb Josep Gordi, www.aravalles.cat, 22/10/13 
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- El valors dels boscos i camins periurbans, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

28/10/13 

 

- A propòsit de la fageda d’en Jordà, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

05/11/13 

 

- Presentació del llibre Ruinas modernas, de Julia Schulz-Dornburg, www.geografos.com, 

12/11/13 

 

- Al bosc de can Veire, tot segueix igual, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

12/11/13 

 

- Al bosc de can Veire, Josep Gordi, www.contrapunt.cat, 14/11/13 

 

- Les fotografies forestals de Takeshi Shikama, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 25/11/13 

 

- El bosc de can Veire ja comença a funcionar com un abocador, Josep Gordi, 

www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 27/11/13 

 

- L’olivar fosc de la finca de la vinyeta, Josep Gordi, www.arbresjosepgordi.blogspot.cat, 

02/12/13 

 

- Presentació del llibre “Natura i espiritualitat a Catalunya” de Josep Gordi –desembre 2013, 

www.silene.es, 11/12/13 

 

- “A la natura s’hi ha d’anar a badar”, entrevista amb Josep Gordi, www.contrapunt.cat, 

13/12/13 

 

- “El món rural no vol ser el passeig de Gràcia”, Isabel Salamaña, www.vilaweb.cat, 14/12/13 
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- Presentació del llibre “Natura i espiritualitat a Catalunya” (2013) de l’autor local Josep 

Gordi, www.molletvalles.cat, 19/12/13 

 

- “ Hem de deixar de mirar la natura des d’un pedestal”, entrevista al molletà Josep Gordi, 

que acaba de publicar el llibre “ Natura i espiritualitat a Catalunya” , www.naciodigital.cat, 

19/12/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2013                                 - 41 -A 

Liquidació del pressupost 2013 

 

 
INGRESSOS   

  Descripció Import 
Pressupost              7.000,00 €  
romanents             2.636,78 €  
inscripcions activitats             3.255,98 €  
Dept. Geografia                950,00 €  

  
Total ingressos            13.842,76 €  

  

  

DESPESA REALITZADA 
 

Descripció Import 
Telèfons                539,53 €  
Seminari Desenvolupament territorial                350,00 €  
VII Seminari Turisme i paisatge                700,00 €  

Curs aprèn a elaborar mapes per il·lustrar els teus treballs                480,84 €  

Seminari Olot breakfast             2.100,00 €  
Curs de postgrau en vulcanologia                900,00 €  
Curs d'especialització en ArcGis             2.290,00 €  
XVIII Jornades de camp en Biogeografia                500,00 €  
Col·loqui Dimarts de la Geografia                550,00 €  
Llibre percepcions de l'espai agrari periurbà                500,00 €  
Llibre El planejament territorial a Catalunya XXI                449,90 €  
quota xarxa CT                150,00 €  
material oficina                120,54 €  
varis                  60,00 €  

Total despeses              9.690,81 €  
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Pla d’actuacions  

 

Curs d’especialització ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental 20 edició 

Es tornarà a proposar una nova edició del curs, aquest cop totalment reformat, pel segon 

semestre de l’any. Donada l’enorme difusió que estan experimentant els Sistemes d’Informació 

Geogràfica com a eines d’anàlisi territorial i ambiental, l’adquisició de competències 

relacionades amb aquest àmbit de coneixement obre àmplies perspectives professionals en 

àrees com l’elaboració i edició cartogràfica, el planejament territorial i urbanístic i la gestió 

ambiental. El coneixement dels Sistemes d’Informació Geogràfica és cada cop més una 

condició necessària per desenvolupar la pràctica professional en les diverses escales de 

l’administració pública (relacionades amb el medi ambient i el territori), en l’empresa privada 

afí a aquestes temàtiques així com també en la recerca. El curs pretén desenvolupar aptituds 

per a la gestió i anàlisi de diverses qüestions ambientals mitjançant el desenvolupament de 

casos pràctics. Tot això des d’un enfocament interdisciplinari que, en aquest cas, aplega 

l’aprenentatge d’un programari d’alta especialització com és l’ArcGis i l’estudi de fenòmens de 

dimensió territorial que incideixen en un àmbit d’estudi de màxima vigència, com és el del 

medi ambient. D’aquesta manera, l’alumne aprendrà tècniques per millorar la recollida de 

residus, calcular el risc potencial d’incendi per tal d’enriquir plans d’actuació i prevenció 

contra els incendis, aprendre com un SIG pot ajudar a l’anàlisi de la conservació del patrimoni 

natural i un primer pas a la difusió de dades geogràfiques per Internet. 

 

 

Tallers de geografia per alumnes de batxillerat 

Com en anteriors edicions, aquest any es tornarà a proposar 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 . 
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Curs d’especialització en mobilitat i urbanisme 

Girona, del 14 de gener al 15 de març 

 

Aquest curs te com a objectiu donar informació sòlida per a la gestió de la mobilitat tant en 

l’àmbit local com general i plantejar tractaments i respostes globals sobre els factors que hi 

intervenen. El curs te una durada de 65 hores i està estructurat en 8 mòduls que inclouen tots 

els àmbits que intervenen en el món de la mobilitat 

  

VIII Seminari Turisme i Paisatge. Els incendis i la seva geografia de les emocions 
Palafrugell, 29 de maig 

 

En els darrers anys els incendis han castigat, tràgicament, les comarques de l’Empordà. Aquest 

seminari vol analitzar les emocions i sentiments que ha deixat el pas del foc en els diferents 

agents  del territori ja que la vida és espaial i emocional. Potser escoltar les veus de les 

persones que lluiten o pateixen el foc en poden eixir idees per millorar la comunicació. 

 

Workshop canvis en el paisatge en l’alta muntanya  

Barcelona, juliol 

 

Per cinquè any consecutiu i al llarg de 15 dies el mes de juliol és celebrarà el “workshop” 

vinculat al Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per les ciutats l’ambient i el 

paisatge. El taller, en aquesta edició serà organitzat pel Departament de Geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. El tema central d’estudi serà l’anàlisi dels canvis en el 

paisatge en l’Alta Muntanya pirenaica. Està previst que hi puguin participar en total uns 30 

estudiants tots ells vinculats a les universitats que participen en el màster, és a dir: Universitat 

de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Università IUAV di Venezia (Itàlia), 

Universidade Tècnica de Lisboa (Portugal) i Università degli Studi di Sassari (Itàlia).  

Com en totes les anteriors edicions diferents membres de la Càtedra de geografia 

participaran en la seva organització i desenvolupament.  
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Colorural 

Girona, 3 al 6 de setembre 

 

Aquest col·loqui (vinculat a l’Asociación de geógrafos Espanyoles) es planteja com una 

oportunitat per avaluar i debatre al voltant dels canvis i permanències esdevinguts en l'espai 

rural a fi de dilucidar les fortaleses que han de fer possible la seva pervivència i valorització en 

el context actual. Durant els 4 dies, es preveu que es presentin una setantena de 

comunicacions i es realitzaran sortides de camp a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la 

Selva i la Garrotxa.   

 

 

Curs de postgrau en vulcanologia 

Olot, del 13 al 26 d’octubre 

 

Sota la direcció del geòleg Joan Martí, de l’Institut Jaume Almera (CSIC), hi ha programat el 

curs de Postgrau en Vulcanologia amb la Universitat de Girona. Amb 125 hores de durada 

concentrades en quinze dies, aquest curs pretén explicar el funcionament dels volcans, els 

riscos associats que comporten i els seus beneficis. Aprofitant el marc de la zona volcànica de 

la Garrotxa, es podran combinar les sessions teòriques amb la visita a diferents afloraments 

per interpretar els productes del vulcanisme i, també, simular possibles riscos volcànics i 

analitzar amb detall la integració dels volcans en la societat. El curs tindrà 

 la participació de ponents d’Espanya, Anglaterra i Mèxic i es desenvoluparà en llengua 

castellana. Aquest postgrau compta amb el suport de la International Association of 

Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior i del Parc Natural de la Zona Volcànica de 

la Garrotxa.  
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Olot Breakfast 2ª edició 

Olot, 1 semestre 

 

El programa té per objectiu oferir un marc de comunicació, de transferència de coneixements 

i de posada en valor d’aquelles iniciatives empresarials més rellevants i innovadores de la 

comarca. La idea és crear un espai en el que directius de diferents empreses puguin compartir 

i debatre la situació actual i les estratègies de futur entenent aquest com un espai win win, en 

el que tothom hi surt guanyant. Les sessions són temàtiques, breus i tenen lloc a primera hora 

del matí. S’hi debat a l’entorn d’una o de vàries experiències empresarials i es discuteix algun 

tema suggerent i actual. 

 

 

Dimarts de la Geografia 

Girona, novembre 

 

Un cop valorada l’edició del curs passat enguany la professora Isabel Salamaña vinculada a la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial organitza la segona edició dels Dimarts de la 

Geografia amb el títol: Les multidimensions de la geopolítica. Com en l’edició passada 

l’objectiu és doble: Apropar a la societat Gironina al Departament de Geografia de la UdG i 

ampliar el coneixement del nostres estudiants més enllà de les aules. 

 

Projecte Emprenedoria i territori 

 

El Departament de Geografia de la Universitat de Girona i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, amb la col·laboració de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, s’han 

plantejat portar endavant el projecte Emprenedoria i Territori, amb l’objectiu de Donar a 

conèixer la Geografia com a professió per identificar els valors del territori al servei de les activitats 

econòmiques, i en la direcció que entre el territori i les seves iniciatives empresarials es creïn sinèrgies 

per potenciar identitats singulars i de qualitat» 

Aquest objectiu encaixa amb el compromís del Departament i la Càtedra de Geografia i 
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Pensament Territorial per: 

- Crear, formar i transferir coneixement en desenvolupament territorial 

- Concebre la sostenibilitat territorial en sentit íntegre: ambiental, econòmica i social 

- Aportar pensament, recerca i innovació en el context dels reptes que la societat visqui 

- Integrar-se, intercanviar, cooperar en contacte directe amb els agents actius del 

territori 

- Preparar futurs geògrafs al servei dels reptes i oportunitats del territori i la seva població 

- Socialitzar l’activitat dels geògrafs, ajudar a dotar-la de més visibilitat i projecció  

 

El projecte s’adreça a: 

 

- Els col·lectius d’empresaris de les comarques gironines, que estiguin interessats en 

conèixer i identificar conjuntament noves propostes de valor afegit, pels seus productes i 

serveis, vinculades als trets diferencials del seu entorn. 

- Els llicenciats geògrafs de la Universitat de Girona, que puguin assumir projectes 

concrets de dinamització econòmica i territorial, derivats de la col·laboració prèvia entre el 

Departament i l’Empresariat partícip d’aquest projecte. 

 

El projecte es pretén finançar a partir d’aportacions del Consell Social de la UdG, El 

Departament de Geografia i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 
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Pressupost previst per l’any 2014 

 

 

INGRESSOS 

Descripció    Import  
 Pressupost       7.000,00 €  
 Romanents anys anteriors       4.151,95 €  
 Inscripcions activitats     21.100,00 €  

  
 Total ingressos    32.251,95 €  

  

  

 DESPESA   
 

 Descripció    Import  
 Telèfons       1.000,00 €  
 Material oficina         700,00 €  
 VIII Seminari Turisme i paisatge       1.000,00 €  

 Curs d'especialització en mobilitat i urbanisme       7.600,00 €  

 Seminari Olot  Breakfast 2 edició       1.500,00 €  
 Curs de postgrau en vulcanologia. III edició       1.500,00 €  
 Seminari Colorural     12.000,00 €  
 Projecte Emprenedoria i Territori       1.500,00 €  
 Dimarts geografia         700,00 €  
 Curs d'especialització en ArcGis       2.700,00 €  
 Quota xarxa CT         150,00 €  
 Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya         700,00 €  
 varis       1.201,95 €  

  
 Total despeses    32.251,95 €  
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Plaça Ferrater Mora, 1 

17071 Girona 

 

Tel 972 41 87 14 

Fax 972 41 82 30 

 

e-mail : dir.cgpt@udg.edu 

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