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Activitats organitzades  

  

COLORURAL 

Girona, del 3 al 6 de setembre 
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La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, el Departament de Geografia de la 

Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori van organitzar del 3 al 6 de setembre de 

2014 el XVII Coloquio de Geografía Rural.Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el 

futuro de  la Asociación de Geógrafos Españoles a Girona.  
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La innovació científica, empresarial i social, les reformes de les normatives i les polítiques 

públiques (agràries, socials, ambientals, etc.), la cooperació interterritorial, el foment de 

l'emprenedoria, l'aprofitament del paisatge com a recurs, la conservació dels recursos naturals 

(aigua, sòl) i l'ordenació dels espais agraris, entre altres eines de gestió i foment del 

desenvolupament, van ser alguns dels temes centrals de treball d'aquest col·loqui, que 

s'acompanyaren de visites de camp als espais agrícoles de l’Alt i Baix Empordà, a la zona 

periurbana de la comarca de la Selva, i al espais agraris de la Garrotxa,  per conèixer 

problemàtiques recurrents i iniciatives innovadores de les comarques gironines en relació a 

aquestes temàtiques. 

 

El col·loqui va comptar amb la participació de 72 congressistes, procedents de les diferents 

universitats espanyoles i també de Sud-Amèrica, concretament d’Argentina, Mèxic i Colòmbia,  

i es presentaren un total de 66 comunicacions i 8 pòsters.  

 

Hi varen col·laborar 

- David Pavón Gamero, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, comitè organitzador i 
científic 

- Anna Ribas Palom, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, comitè organitzador i 
científic 

- Sandra Ricart Casadevall, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, comitè organitzador 
i científic 

- Isabel Salamaña Serra, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, comitè organitzador i 
científic 

- Anna Roca Torrent, Fundació Agroterritori, comitè organitzador i científic 

- Cristina Tous de Sousa, Fundació Agroterritori, comitè organitzador i científic 

- Mireia Baylina Ferré, Universitat Autònoma de Barcelona, comitè científic 

-  Jaume Font Garolera, Universitat de Barcelona, comitè científic 

-  Leandro del Moral Ituarte, Universidad de Sevilla , comitè científic 
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-  Fernando Molinero Hernando, Universidad de Valladolid, comitè científic 

- Ariadna Gabarda, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, relatora 

- Emma Soy, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, relatora 

- Josep Pueyo, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, relator 

- Roser Pastor, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, relatora 

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

- Diego Varga, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, relator 
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VIII Seminari Turisme i Paisatge.  

Palafrugell, 29de maig 
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El 29 de maig de 2014, en el Museu del Suro de Palafrugell, va celebrar-se el seminari: “Els 

incendis i la seva geografia de les emocions”, organitzat per la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial de la UdG i el Museu del Suro de Palafrugell. En el seminari es va poder 

escoltar representants dels bombers, ADF, enginyers de forest, la propietat, experts i un 

alcalde que  va explicar les seves vivències quan, recentment, un incendi va arribar a envoltar 

el seu poble. 

 

Els bombers van ser el col·lectiu més present en el seminari. La representació d’aquest cos va 

anar a càrrec d’Edgar Nebot i Lluís Regincós, però en el debat van participar activament altres 

membres del cos. Del conjunt d’intervencions cal destacar-ne les següents idees. El cos de 

bombers pateix una gran pressió dels seus càrrecs i a la vegada dels polítics i dels mitjans de 

comunicació quan es troba davant d’un incendi de difícil control. Aquesta situació genera un 

estrès molt considerable. D’altra part, els bombers insisteixen en presentar-se com persones 

normals que pateixen emocions i sentiments, els quals, a vegades, són de culpa o d’impotència, 

però mai volen ser considerats com herois. En darrer lloc, ressenyar una interessant proposta 

que presentaven a tall de conclusió: cal canviar l’actual paradigma de l’extinció d’incendis i 

treballar cap un nou model que es fonamenti en l’autoprotecció i el blindatge dels pobles i les 

urbanitzacions. 

 

Tot seguit va parlar Josep López, l’alcalde de Colomers que va explicar les emocions de la nit 

en que el foc va entrar i passar per damunt del seu poble. Va ressenyar que el foc de nit mana 

ja que la seva visió és més punyent i acabes tenint un sentit molt gran d’impotència. 

 

També va ser molt interessant escoltar les reflexions d’una propietària forestal del massís de 

les Gavarres, que després de repassar les vivències i emocions que els estius deixava en els 

seus avis i en els seus pares, va explicar les seves sensacions. També ella viu la mateixa 

incertesa i per aquest motiu col·labora amb l’ADF de la seva zona. En darrer lloc, va parlar en 

Gaspar Sagués en representació d’una de les ADF del massís de les Gavarres i va explicar la 

importància del voluntariat en la prevenció i extinció d’incendis i la necessitat de comunicar-se 

i coordinar-se amb els bombers. Al llarg del debat va quedar constància que aquests dos 

col·lectius treballen plegats i tenen, com a mínim en aquesta àrea geogràfica, una bona sintonia. 
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El debat que va tenir lloc després de les ponències va ser molt ric en aportacions i va 

continuar a la tarda amb la visita que es va fer sobre la recent àrea cremada de Vall-llobrega, 

acompanyats d’Oriol Granyer tècnic del Consorci de les Gavarres. 

 
Varen 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 

- Lluís Regincós, Sotsinspector de Bombers de la regió de Girona, ponent 

- Edgard Nebot, Sotsinspector de Bombers de la Unitat Tècnica GRAF, ponent 

- David Meya, enginyer forestal comarcal, ponent 

- Sandra Torres, propietària forestal, ponent 

- Gaspar Sagués, ADF, ponent 

- Josep López, alcalde de Colomers, ponent 

- Oriol Granyer, tècnic del Consorci de les Gavarres, ponent 
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Tallers de Geografia per alumnes de Batxillerat 

Facultat de Lletres, divendres matí de gener a març i de setembre a desembre 

 

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

un taller de geografia eminentment pràctic. Els tallers són una activitat adreçada especialment 

al segon curs de batxillerat, en la que els estudiants tenen ocasió d’aprofundir en la realitat 

geogràfica mitjançant el treball amb els mapes. El taller consta de tres parts: una primera, 

d’uns 50 minuts, on es donen unes breus explicacions i es fan uns exercicis sobre la cartografia 

en paper, tant topogràfica, com temàtica i amb alguns aparells relacionats com el curvímetre o 

l’estereoscopi; en una segona, també d’uns 50 minuts, es fa una introducció a la cartografia 

digital i als sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb petits exercicis de suport. Finalment, hi 

ha una tercera part, d’uns 20 minuts, on un membre del servei universitari SIGTE (Sistemes 

d’Informació Geogràfica i Teledetecció) explica les aplicacions pràctiques i professionals 

d’aquesta eina. Tot plegat, l’activitat dura unes 3 h., els divendres al matí. L’activitat es realitza 

a la Facultat de Lletres. Aquest any hi han assistit 7 IES de les comarques gironines  amb un 

total de 150 alumnes. 

 

Els tallers han comptat amb la col·laboració de : 

  

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

- Josep Sitjar, SIGTE, professor 

- Roser Pastor, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora 

- Ferran Ordúñez, SIGTE, professor 

- Ariadna Gabarda, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora 

- Josep Padullés, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professor 
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Informe relatiu a la denominació toponímica que hauria de rebre l'embassament 

de Boadella (riu Muga, Alt Empordà).  

Maig 

 

Elaboració per part de David Pavón,  de l’informe encarregat per l'Ajuntament de Boadella i 

les Escaules (Alt Empordà) per justificar les motivacions geogràfiques i històriques que 

avalarien el fet que l'embassament de Boadella, al riu la Muga, passi a ser denominat 

oficialment com "Embassament de Boadella-Darnius" o "Embassament de Darnius-

Boadella".  La sol·licitud d'informe es demana davant la possibilitat que la Generalitat de 

Catalunya procedeixi a denominar aquesta infraestructura hidràulica amb el nou nom 

"Embassament de Darnius" i per l'oposició de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules a que 

s'aprovi un canvi en aquest sentit. 
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OLOT BREAKFAST. II edició Col·loquis entre empresaris 

Olot, gener-juny 
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Durant el 2014 organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) i amb la 

col·laboració de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial es van desenvolupar la major 

part de les sessions de la segona edició del programa Olot Breakfast, un total de 7, i es va 

iniciar la tercera edició. L’objectiu del programa és el d’acostar experiències empresarials 

innovadores i d’èxit que destaquin per algun factor concret i poder-les debatre amb els 

empresaris locals a partir de les seves pròpies experiències. 

  

Els temes tractats durant el 2014 van ser:  

  

- Crowdfunding per a empreses (micro inversions). Es va realitzar el 14 de gener i va comptar 

amb 15 participants. El ponent va ser Xavier Olivella, enginyer TIC per la UPC i PDD IESE i 

CEO Lemon Fruits.  

  

- Com diferenciar-se i segmentar clients. Va tenir lloc l’11 de febrer amb 9 participants i va 

comptar amb Adam Papaseit, Cap d’Iniciació a l’Exportació de la Unitat d’Internacionalització 

d’Acci10 de la Generalitat de Catalunya, com a ponent.  

  

- Seguretat Alimentària: com gestionar-la millorant l’eficàcia dels processos industrials. Es va 

realitzar l’11 de març amb 15 participants. Hi va intervenir Jordi Pairó, director comercial de 

Delsys.  

  

- Reinventar el sector tèxtil a partir de l’experiència i el coneixement adquirit. Va tenir lloc el 

8 d’abril amb 18 assistents i es va comptar amb la participació de David García, director 

executiu del Clúster Tèxtil i Moda de Catalunya.  

  

- Copa del Món 2014-Brasil. D’una petita empresa a un gran projecte. Es va realitzar el 13 de 

maig amb 12 participants i es va comptar amb la presència de Eudald Morera, director general 

de Royalverd.  
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- Fórmules de finançament alternatives (Business Angels/Capital Risc). Va tenir lloc el 10 de 

juny amb l’assistència de 14 persones. Va ser conduit per Laura Vila, consultora i analista de 

projectes empresarials de Business Angels Network de Catalunya (BANC).  

  

- Posa a punt el teu màrqueting per a la Xina: Què fer i què no fer per a tenir èxit. Amb 4 

participants es va realitzar el 9 de desembre de la mà de Roger Nierga, enginyer en 

informàtica, màster en cercadors i postgrau en Community Manager & Social Media. CEO de 

Fengling i blocaire especialitzat en els nous consumidors xinesos.  

  

En total, l’Olot Breakfast va comptar amb la participació de 84 persones. Les sessions 

programades pel mes d’octubre i de novembre es van haver d’anul·lar per falta de participants. 

En aquests moments s’està replantejant el programa per tal de valorar si es continua oferint o 

si es fa un canvi d’estratègia. 
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Col·laboradors 

 

Vinculats  a la Universitat de Girona 

COGNOMS NOM INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Barriocanal Lozano Carles Universitat de Barcelona Segons activitat 

Berzi Matteo Universitat Autònoma de Barcelona Segons activitat 

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 Segons activitat 

Gordi Serrat Josep Universitat de Girona permanent 

Gutiérrez Jaramillo Obdúlia Ajuntament de Girona Segons activitat 

Jordi Pinatella Moisès SCOT (IEC) Segons activitat 

Lara Alejandro Ambientòleg, (Xile) Segons activitat 

Llausàs Pascual Albert ambientòleg Segons activitat 

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 Segons activitat 

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 Segons activitat 

Roca Torrent Anna Universitat de Girona Segons activitat 

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 
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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 de Boadella Segons activitat 

Ajuntament de Girona Segons activitat 

Ajuntament d’Olot Permanent 

Asociación de Geógrafos Españoles Segons activitat 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya Permanent 

Consorci Alba-Ter Segons activitat 

Consorci de l’Alta Garrotxa Permanent 

Consorci de les Gavarres Segons activitat 

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 

Fundació Agroterritori Permanent 

Museu del Suro de Palafrugell Segons activitat 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Segons activitat 

 

La Càtedra és membre permanent de : 

- Consorci de l’Alta Garrotxa 

- Xarxa Custòdia del Territori 

- Fundació Agroterritori 

- Observatori de sostenibilitat de les comarques gironines 

Villanova Valero José Luís Universitat de Girona permanent 

Willbrand Stephanie Universitat de Winsconsi-Madison permanent 
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Convenis 

 

 

- Elaboració d’un estudi sobre assessorament tècnic per desenvolupar els treballs que 

caldrà realitzar en el marc dels projectes “Enter-Hub” i “ Cimera de  ciutats per 

l’Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor Mediterrani” fruit d’un 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial, amb una durada de 18 mesos i un import total de 13.812,15,-€,- i dirigit per Jaume 

Feliu. 

 

- Concedit un ajut  de mobilitat per intercanvi d’investigadors al grup de recerca Medi 

Ambient i Tecnologies de la Informació per a la realització de Water governance in 

touristic areas, Cases of study: mature destination ( Costa Brava, Spain) versus 

non-consolidated destination (Litoral Nortet de Sao Paulo, Brazil) fruit d’un conveni 

entre la Universitat de Girona i la Fundació de recerca de Sao Paulo, amb una durada de 12 

mesos i un import total de 12.000,-€ i, dirigit per Anna Ribas. 

 

- Concedit un ajut de crida d’infraestructures UdG 2014, als tres grups de recerca de 

geografia vinculats a la Càtedra, per l’adquisió d’un DRONE per a la realització de 

cartografia d’altes prestacions per anàlisis del territori, amb un import total de 

18.000,0-€ i dirigit per Anna Ribas. 

 

 

- Concedit un ajut 3NILS Science and Sustainability de mobilitat individual per a investigadors a 

Emma Soy per a la realització del projecte Mapping cultural ecosystem services at 

community level in Oslo Municipality, a Norwegian Institute for Nature Research – 

NINA Oslo, amb una durada de 3 mesos i un import total de 6.691,-€. 
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- Concedit un ajut 3NILS Science and Sustainability de mobilitat individual per a investigadors a 

Josep Vila  per a l’estada a Noruega de Sergi Nuss per a la realització del projecte Mapping 

cultural ecosystem services at community level in Oslo Municipality, a Norwegian 

Institute for Nature Research – NINA Oslo, amb una durada de 3 mesos i un import total de 

6.691,-€. 

  
- Concedit un ajut dins de la convocatòria Ajuts del Programa Estatal d'Investigació, 

Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal 

d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, Modalitat 1: Reptes Investigació, 

Projectes d'I+D+I, convocatòria 2013 del Ministerio de economia y competitividad per a la 

realització del projecte Explorando la resiliencia de las playas dentro del proceso de 

cambio global: riesgos y oportunidades al grup de recerca Laboratori del paisatge amb 

una durada de 3 anys i un import total de 36.300,00,-€  dirigit per Josep Pintó. 

 

 

- Concedit un ajut dins de la convocatòria Ajuts del Programa Estatal de Foment de la 

Investigació Científica i Tècnica d' Excelencia, Subprograma Estatal de Generació de 

Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-

2016. Modalitat 1: Projectes I+D del Ministerio de economia y competitividad per a la 

realització del projecte Análisis de tendencias y estrategias de resiliencia en los usos y 

el consumo de agua en espacios turísticos. El caso de la Costa Brava al grup de 

recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació amb una durada de 3 anys i un import 

total de 41.140,-€ dirigit per Anna Ribas. 
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Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 

Actes de congressos 

 

 

- Baylina,M., Garcia Ramon, M.D., Porto, A,M., Salamaña, I., Villarino, M.,  Women assess 

rurality: a tailored rural idyll, al congrés International Scientific Conference Women in 

Rural Areas: Labour Markets, Images, Policies International Scientific Conference, celebrat a 

Berlin el 14 de març , i organitzat per Leibniz Institute for Regional. 

 

. Gabarda, A.; Ribas, A.; Daunis, J., Desarrollo turístico y gestión eficiente del agua. 

Una oportunidad para el turismo sostenible en la Costa Brava (Girona), en el XIV 

Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos 

Españoles,  celebrat a Màlaga i Sevilla del 23 al 25 d’octubre. 

 

. Llausàs, A.; Beilin, R.; Buxton, M.,  Contrasting residents’ priorities and planners’ 

visions in peri-urban Australia: can SEA enhance deliberative regional planning?, 

en el congrés  Impact Assessment for Social and Economic Development, celebrat a Viña del 

Mar, (Xile) del 8 al 11 d’abril  i organitzat per International Association for Impact 

Assessment. 

 

. Nobajas; Burgueño, J.; Montaner, C.; Muro, J.I; Nadal, F.; Urteaga, L.; Vidal, T.; Villanova, J.L, 

Cadastral Cartography and Surveying in Catalonia (1845-1895) en el congrés Annual 

Meeting. Association of American Geographers , celebrat a Tampa (USA) del 8 al 12 d’abril i 

organitzat per l’ Association of American Geographers.  

 

. Padullés, J.;  Vila, J.; Barriocanal,C.,  Biodiversidad vegetal y estatus socio-económico 

en jardines domésticos de la Costa Brava. Implicaciones sobre el riesgo de 

invasión biológica, en el VIII Congreso Español de Biogeografía, celebrat a Sevilla  del 23 al 

26 de setembre i organitzat per la Universitat de Sevilla. 
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- Pastor, R.,  Paysage de frontières: évolution des dynamiques paysagères dans la 

partie orientale de la frontière des Pyrénées, en el congrés  Workshop International 

'Tourisme et Cultures dans l'Euroregion Pyrénées Méditerranée', celebrat a  Toulouse els dies 

20 i 21 de febrer  i organitzat pel Centre d'Etude et de la Recherche Travail, Organisation, 

Pouvoir. (CERTOP).   

 

. Pastor, R.,  How landscape changes can explain the opening process border in the 

European Union: A case of study in the French - Spanish border (1950 - 2012), en 

el  1st World Conference. Post-Cold War Borders; Global Trends and Regional Responses, 

celebrat a Joensuu, (Finlàndia) i Sant Petersburg (Rússia) del 9 al 13 de juny  i organitzat per  

Association for Borderlands Studies. 

 

. Pastor, R.,  Evolución del paisaje transfronterizo en el contexto de apertura de 

fronteras: el caso de estudio de once municipios del Eurodistrito del Espacio 

Catalan Transfronterizo, en el  XIV Coloquio Ibérico de Geografía, celebrat a  Guimaraes, 

(Portugal)  del 11 al 14 de novembre i organitzat per l’Asociación de Geógrafos Españoles. 

 

. Pavón, D.; Ribas, A.; Visentín, F.; Vallerani, F.,  Multifuncionalidad y retos de futuro en 

el paisaje cultural del regadío del Bajo Ter, en el  Congreso internacional Regadío, 

Sociedad, Territorio: Homenaje a T. F. Glick, celebrat a  València , del  25 al 27 de setembre i 

organitzat per la Universitat Politècnica de València. 

 

. Pintó,J.; Panareda,J.M.; Martí,C., El paisaje vegetal de las dunas del delta del Llobregat 

(Barcelona) en el congrés: VIII Congreso Español de Biogeografía , celebrat a Sevilla  , del 23 

al 26 de setembre i  organitzat per la  Universidad de Sevilla.  

 

. Ricart, S.,  Las miradas del agua: de la cooperación a la competición en la gestión 

del agua en el  Fórum Internacional de Innovación sobre el Agua, celebrat a Vigo del 17 al 22 

de març i organitzat per la  Universidade de Vigo. 
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. Ricart, S.; Ribas, A.; Pavón, D.,  Discourses in competition within the Segarra-

Garrigues canal: When the afinities and confrontation (do not) build a complex 

project, en el  Congress on industrial & agricultural canals, celebrat a  Lleida del  2 al 5 de 

setembre  i organitzat per la  Fundació Universitat de Lleida.  

 

. Ricart, S.,  Alimentación, servicios ambientales y territorio: legitimando la 

multifuncionalidad de la agricultura, en el Coloquio de Geografía Rural, celebrat a 

Girona del 3 al 6 Setembre, i organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

. Ricart, S.; Ribas, A.; Pavón, D.,  Gestionar desde la territorialidad: ¿cómo integrar la 

multifuncionalidad y la participación social en la legitimación del regadío?, en el  

 Congreso internacional Regadío, Sociedad, Territorio: Homenaje a T. F. Glick, celebrat a  

 València , del  25 al 27 de setembre i organitzat per la Universitat Politècnica de València. 

 

. Ricart, S., Aproximación al capital territorial del regadío: estudio comparado de 

tres canales multifuncionales de ámbito sur-europeo, en el VII Congreso Internacional 

de Ordenación del Territorio, celebrat a Madrid, del 27 al 29 de novembre. 

 

. Ricart, S.; Ribas, A.; Pavón, D.,   Gestionar desde la territorialidad: ¿cómo integrar la 

multifuncionalidad y la participación social en la legitimación del regadío?, en el 

Congreso internacional Regadío, Sociedad, Territorio: Homenaje a T. F. Glick, celebrat a 

València del  25 al 27 de setembre i organitzat per la Universitat Politècnica de València. 

 

. Roca, A.; Ricart, S.,  La PAC y los bienes comunes. Un ejercicio teórico-práctico 

como estrategia de futuro en el Coloquio de Geografía Rural, celebrat a Girona del 3 al 6 

setembre i organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

. Suárez, R.; Pintó, J.,  Análisis de las preferencias de los turistas sobre los atributos 

del paisaje como recurso turístico en el área natural protegida de Médanos de 

Samalayuca, México, en el Congrés ICAT 2014, celebrat a Alacant del 5 al 7 de novembre i 

organitzat per la Universitat d'Alacant.  
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. Villanova, J.L.,  La información: una herramienta fundamental en la lucha contra la 

disidencia en el Protectorado español en Marruecos , en el congrés Espionaje y 

contraespionaje en Melilla y el Marruecos español (1909-1956) , celebrat a Melilla del 25 al 27 

de març i organitzat per la Universitat a Distància. 

 

. Villanova, J.L.,  El Majzen jalifiano: una administración autóctona estrechamente 

intervenida por las autoridades coloniales, en el Coloquio Internacional 'El príncipe 

Muley El Hasan Ben El Mehdi, Jalifa del Sultán en el Norte de Marruecos y en el Sahara, 

celebrat a Tétouan del 9 al 11 d’octubre i organitzat per Association Tétouan Asmir.  

 

 

Articles 

 

 

- Beilin, R.; Lindborg, R.; Stenseke, M.; Pereira, H.M.; Llausàs, A.; i altres.,  Analysing how 

drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural 

landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania, a la revista Land 

Use Policy (ENG) amb ISSN: 0264-8377. 

 

- Castañer,M.; Jordi M.,  Debates y conflictos territoriales . El caso de Catalunya a la 

revista   Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (ESP) amb ISSN: 1133-4762. 

 

-  Fraixedas, S.; Fernández-Llamazares, A.; Rico, A.; Bach, A.; Borrós, M.; Barriocanal, C.; 

Boada, M.,  Suitability of the South Caribbean coast of Costa Rica for 

reintroduction of the Great Green Macaw Ara ambiguus, a la revista  Natural 

Resources Journal (USA) amb ISSN: 0028-0739. 
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- Garcia, X., Pargament, D.,  Rehabilitating rivers and enhancing ecosystem services in 

a water-scarcity context: the Yarqon River, a la revista International Journal Of Water 

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

 

- Garcia, X., Ribas, A., Llausàs, A., Jardines privados y consumo de agua en las 

periferias urbanas de la comarca de La Selva (Girona), a la revista Investigaciones 

Geográficas (ESP)amb ISSN: 0213-4691. 

 

- Garcia, X., The value of rehabilitating urban rivers: the Yarqon River (Israel), a la 

revista Journal of Environmental Economics and Policy amb ISSN: 2160-6552. 

 

- Garcia, X.; Ribas, A., Llausàs, A.; Saurí, D.;  Watering the Garden: Preferences for 

Alternative Sources in Suburban Areas of the Mediterranean Coast, a la revista 

Local Environment. The International Journal of Justice and Sustainability amb  ISSN: 1354-

9839. 

 

- Garcia,X.; Llausàs, A.; Ribas, A.; Saurí, D.,   Watering the garden: preferences for 

alternative sources in suburban areas of the Mediterranean coast, a la revista  Local 

Environment. The International Journal of Justice and Sustainability amb ISSN: 1354-9839. 

 

- Gordi, J. El futur dels boscos madurs, a la revista de Girona  amb ISSN: 0211-2663.  

 

- Gordi, J. Arbres i religió a la mediterrània , a la revista  Poblet amb ISSN: 1577-4104.  

 

- Martí, C.; Feliu, J.; Varga, D.,  Geographic Information Technology and Innovative 

Teaching: Keys to Geography Degree Curriculum Reform, a la revista  Journal of 

Geography (USA) amb ISSN:0022-1341. 

 

- Nuss-Girona, S.; Llausàs, A.; Figueras, J.; Morera, S., The SEAP in the city of Girona, a 

crossroads between boldness and pragmatisme, a la revista Local Environment. The 

International Journal of Justice and Sustainability amb ISSN: 1354-9839. 
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- Padullés, J.;  Vila, J.; Barriocanal, C., Maintenance, Modifications, and Water Use in 

Private Gardens of Alt Empordà, Spain, a la revista  Horttechnology (USA) 

amb  ISSN: 1063-0198. 

 

- Padullés, J.;  Vila, J.; Barriocanal,C.,  Biodiversidad vegetal y ciudad: aproximaciones 

desde la ecología urbana, a la revista Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles 

(ESP), amb  ISSN: 0212-9426. 

 

- Padullés, J.;  Vila, J.; Barriocanal,C.,  Examining floristic boundaries between garden 

types at the global scale, a la revista Investigaciones Geográficas amb ISSN: 0213-4691. 

 

- Pintó, J. ; El foc i els canvis en el paisatge a la revista  L'EROL revista Cultural del 

Berguedà  amb ISSN: 0212-0445.  

 

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

of Mediterranean developed shores , a la revista Journal of Coastal Research (USA) amb 

ISSN: 0749-0208.  

 

- Pueyo-Ros, J., Crase, L.; O’Keefe, S.;. Water Policy, Tourism and Recreation, a la 

revista Documents d’Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-1573. 

 

- Pueyo-Ros, J.,  La producció de l'espai en la Modernitat Líquida, a la revista 

Documents d’Anàlisi Geogràfica amb ISSN: 0212-1573. 

 

- Ribas, A.; Saurí, D.; Ecologia Política i gestió de l'aigua, a la revista Documents d'Anàlisi 

Geogràfica amb ISSN: 0212-1573. 

 

- Ricart, S.; Pavón, D.; La gestión del regadío catalán: entre eficiencia, compatibilidad 

de usos y legitimidad, a la revista Investigaciones Geográficas amb ISSN: 0213-4691. 
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- Ricart, S.; Gandolfi, C.,  Exploring' the stakeholders attitudes on irrigation 

management: the case study of Muzza irrigation canal, a la revista Society and Natural 

Resources (USA) amb ISSN: 0894-1920. 

 

- 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.  

 

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

Pamplona de 1882, a la revista  Treballs de la Societat Catalana de Geografia  amb ISSN: 

1133-2190.  

 

-  Vila, J.; Rodríguez-Carreras, R.; Varga, D.; Ribas, A.; Úbeda, X.; Asperó, F.; Llausàs, A.; 

Outeiro, L., Stakeholder perceptions of landscape change in the Mediterranean 

mountains of the northeastern iberian peninsula, a la revista Land Degradation & 

Development (ENG) amb ISSN: 1085-3278. 

 
 
Capítols de llibre 
 

 

- Barriocanal, C.; López, L. ;  Influència del canvi climàtic a les estacions d'esquí 

catalanes: adaptacions i alternatives , dins de  Creació o Comercialització de Productes 

Turístics amb ISBN: 978-84-697-0244-4.    

 

- Barriocanal, C.; Boada, M.; Cabañeros, L.; Munujos, H.,  Recerca al Parc Natural de la 

Serra de Collserola. 1983-2013. Síntesi dels estudis i treballs realitzats , editat per  

ICTA. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals amb ISBN: 9788494270611.    
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- Lozano,P.J.; Meaza,G.; Pintó,J.; Martí,C.; Panareda,J.M.; Boccio,M; Rodríguez,E. i altres, 

Caracterización, inventariación y valoración biogeográfica de paisajes vegetales de 

la comarca de Collsacabra (Girona) , dins de Biogeografía de sistemas litorales. Dinámica 

y conservación, editat per Universidad de Sevilla amb ISBN: 978-84-617-1068-3.   

 

- Pavón, D., El Pla de Girona, una aproximació al seu marc físic des de la Geografia , 

dins de Girona abans de Girona, col·lecció 'Girona a l'abast' , editat per Bell-lloc del Pla amb 

ISBN: 978-84-922386-6-8.   

 

- Pintó,J.; Panareda,J.M.; Martí,C.,  El paisaje vegetal de las dunas del delta del 

Llobregat (Barcelona) , dins de Biogeografía de sistemas litorales. Dinámica y conservación, 

editat per Universidad de Sevilla amb ISBN: 978-84-617-1068-3.   

 

- Ribas, A. ;  La ciudad y el agua. Esencia, imagen, estética, disfrute y conocimiento, 

dins de Relatoría , en Uso y gestión del agua en los paisajes culturales , editat per Patronato 

de la Alhambra y del Generalife. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de 

Andalucía, amb ISBN: 978-84-86827-67-0.    

 

- Salamaña, I.; Serra, A.,  Leer el espacio público desde la experiencia de la 

ciudadanía. El barrio del Mercadal de la ciudad de Girona, un ejemplo en  espacios 

publicos, género y diversidad: geografías para unas ciudades inclusivas , editat per  Icaria   amb  

ISBN: 978-84-9888-611-5.   

 

- Villanova, J. L.; Emilio Blanco Izaga, un interventor atípico , en el llibre Moga, V.  (ed.). 

La Atlántida rifeña de Emilio Blanco Izaga. La impronta de un militar español en Marruecos, 

1927-1945, editat per Servicio de Publicaciones. Ciudad Autónoma de Melilla , amb ISBN: 

978-84-15891-13-0.    
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- Villanova, J. L., La Policía Indígena (1909-1923), precedente del sistema de 

Intervenciones, en el  Mohamed Sharif Amazian y la penetración española en Marruecos, 

editat per Impr. Attalib , amb ISBN: 978-9954-33-179-8.    

 

- Villanova, J. L., Una aproximación al Protectorado español en Marruecos , dins de  

Alvarado, J.; Domínguez, J.C. (dirs.). La Administración del Protectorado Español en 

Marruecos, editat per  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales , amb ISBN: 978-84-

340-2106-8.    

 

- Villanova, J. L., La Sociedad Geográfica de Madrid y el colonialismo en Marruecos 

entre 1876 y 1912, a través de las actas de reuniones de su consejo de 

Administración, dins de  AKMIR, Y. (coord.). Agadir en torno a 1911. Aproximaciones 

historiográficas hispano-marroquíes al Agadir de finales del siglo XIX y principios del XX , 

publicat per la editorial  Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Universidad Ibn Zohr 

d’Agadir, amb ISBN: 978-9954-34-306-7.   

 

 

Llibres 

 

- Castañer, M.; Jordi, M.; Mercader, M.; -eds.-Deu anys d’Anuari Territorial de 

Catalunya. Una dècada de transformacions, projectes i debats (2003-2012), editat 

per Institut d’Estudis Catalans (SCOT) amb ISBN : 978-84-9965-239-9. 

 

Editats des de  la Càtedra 

 

- Pavón, D.; Ribas, A.; Ricart, S.; Roca, A.; Salamaña, I.; Tous C. -eds.- ,XVII Coloquio de 

Geografía Rural. Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el 

futuro (Girona, 3-6 de septiembre de 2014) , actes del congrés editades per Documenta 

Universitaria amb ISBN: 978-84-9984-253.    
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Ressò extern 

 

 

Premsa escrita 

 

-  Naturalesa, un santuari espiritual, La Vanguardia, 12/01/14 

 

- En un treball es reclama protegir els boscos madurs i evitar tales, El Punt Avui, 22/01/14 

 

- Algunes promocions de pisos que seran obsoletes algun dia s’haurà de pensar en 

enderrocar-les, Joan Nogué, Cadena Ser,  30/04/14 

 

- Mengem paisatge, Joan Nogué, revista Bonart, 03/07/14 

 
- XVII Coloquio de Geografía rural, Revista Colombiana de Geografía, juliol 2014 

 
- La barrera entre ciutat i camp es difumina, Diari de Girona, 04/09/14 

 

- Karavan, Benjamin i el diàleg amb el paisatge, Joan Nogué, Diari Ara, 20/11/14 

 
- Caminar entre els arbres, Josep Gordi, Diari Ara, 11/12/14 

 

 

 

Premsa i difusió digital 

 

- XVII Coloquio de Geografía Rural, Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar 

el futuro, Girona, 3 a 6 de septiembre de 2014, www.age.es, 01/01/14 
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- El culte als arbres, 1º part, Josep Gordi, http://www.arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 

09/01/14 

 

- Com eren els boscos de Lleida cent anys enrere, Josep Gordi, 

http://www.arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 09/01/14 

 
- Sota el títol “ Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya”, i amb el suport de 

diferents parcs del DAAM, s’ha presentat l’edició ampliada i amb imatges del contingut de 

les II Jornades sobre boscos madurs, www.parcsnaturals.gencat.cat, 14/01/14  

 

- Publicació del llibre: “Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya”, 

www.aprenserveisambientals.com, 17/01/14 

 
- Presentación de comunicaciones – XVII Coloquio de Geografía Rural “revalorizando el 

espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro”, www.ladyss.com, 17/01/14 

 

- XVII Coloquio de Geografía Rural “Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para 

ganar el futuro”, 3-6 september 2014, Girona, Spain. Deadlines for abstract submission : 17 

january 2014, www.c3.urv.cat,  

 
- El culte als arbres, 2º part, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 

20/01/14 

 

- En un treball es reclama protegir els boscos madurs i evitar tales, www.catpaisatge.net , 

22/01/14  

 

- Publicació del llibre Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya, www.darp.cat, 

28/01/14 

 

- Els arbres com oracle, Josep Gordi, www.monsostenible.net, 02/02/14 
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- L’arbre de la llibertat i la revolució francesa, Josep Gordi, 

http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 02/02/14 

 

- “Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya”, www.depana.org, 07/02/14 

 

- “Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya” ( Retos para preservar los bosques 

maduros en Catalunya). Parcs Naturals. Generalitat de Catalunya, 

www.sudakatopo.wordpress.com, 09/02/14 

 
-   El roure del tricentenari, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 20/01/14 

 

- Presentació del llibre “Reptes per preservar els boscos madurs de Catalunya”. 26 de març 

del 2014, www.silene.es, 17/03/14 

 

- Reptes per preservar els boscos madurs de Catalunya, www.cilma.cat, 18/03/14 

 
- Reptes per preservar els boscos madurs de Catalunya, www.amicsarbres.blogspot.com 

21/03/14 

 

-   Shakespeare i els boscos, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 21/03/14 

 
- Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya, www.creaf.cat, 27/03/14 

 
- Presentació del llibre “Natura i espiritualitat a Catalunya” de Josep Gordi, a càrrec del 

propi Josep Gordi i Marta Busquets, www.santfost.cat, 27/03/14 

 
- Caminar, Josep Gordi, www.elmuntanyenc.cat, 02/04/14 

 
- Presentació del llibre: Natura i Espiritualitat a Catalunya de Josep Gordi, www.santfost.cat, 

04/04/14 
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- Presentació del llibre: Natura i Espiritualitat a Catalunya de Josep Gordi, www.cultura.gencat, 

04/04/14 

 

- Presentació de “ Natura i espiritualitat a Catalunya”, www.ce-terrassa.cat, 10/04/14 

 
- Boscos madurs: un valor afegit desaprofitat, www.descobrir.cat, 10/04/14 

 

- Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya, www.colegiomontescv.org , 15/04/14 

 
- Oliveres de la Terra Alta, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ ,  22/04/14 

 
- Olot Breakfast – reinventar el sector tèxtil a partir de l’experiència i el coneixement 

adquirit, www.garrotxaformat.cat, 29/04/14 

 
- Els incendis i la seva geografia de les emocions, VIII Seminari Turisme i Paisatge, 

www.catpaisatge.net, 02/05/14 

 
- El Solsonès 18 anys després del foc, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/, 

06/05/14 

 
- Badar davant l’aigua, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 09/05/14 

 

- “Nosaltres som natura”, Josep Gordi, www.mataromagrada.cat, 15/05/14 

 

- VIII Seminari Turisme i Paisatge : Els incendis i la seva geografia de les emocions, 

www.cpf.gencat.cat, 19/05/14 

 

- Els incendis i les geografies de les emocions. VIII Seminari Turisme i Paisatge, 

www.lestiumesnegre, 19/05/14 

 

-  L’arbre de maig, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 22/05/14 
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- Seminari sobre emocions que generen els incendis forestals, www.xtec.cat, 25/05/14 

 

- VIII Seminari turisme i Paisatge “Els incendis i la seva geografia de les emocions”, 

https://buscacienciacat.wordpress.com, 25/05/14 

 

- Incendis. VIII Seminari turisme i Paisatge “ Els incendis i la seva geografia de les emocions”. 

Museu del suro, www.buscacienciacat.wordpress.com, 26/05/14 

 

- Seminari de Turisme i Paisatge, www.comunicacioplafrugell.cat, 27/05/14 

 

- VIII Seminari “Turisme i Paisatge:  Els incendis i la seva geografia de les emocions”, 

www.divertir.me.cat, 29/05/14 

 

- VIII Seminari Turisme i Paisatge, www.museudelsuro.cat, 29/05/14 

 

- Incendis. VIII Seminari Turisme i Paisatge “ Els incendis i la seva geografia de les emocions”. 

Museu del Suro, Palafrugell, www.aragirona.cat, 29/05/14 

 

- Els incendis i la seva geografia de les emocions. VIII Seminari Turisme i Paisatge, 

www.catpaisatge.cat, 29/05/14 

 

- VIII Seminari Turisme i Paisatge : Els incendis i la seva geografia de les emocions, 

www.cilma.cat, 29/05/14 

 

- VIII Seminari Turisme i Paisatge : Incendis, www.cultura.gencat.cat, 29/05/14 

 

- VIII Seminari Turisme i Paisatge : Els incendis i la seva geografia de les emocions, 

www.gavarres.cat, 29/05/14 
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- El Museu del Suro de Palafrugell acull la xerrada "Els incendis i la seva geografia de les 

emocions", el tema central del VIII Seminari Turisme i Paisatge, www.editorialgavarres.cat, 

29/05/14 

 

- Presentació del llibre “ Natura i espiritualitat”, de Josep Gordi, www.omnium.cat, 30/05/14 

 

- Natura i espiritualitat, de Josep Gordi Serrat, www.santceloni.cat, 30/05/14 

 

-  Els incendis i la seva geografia de les emocions, Josep Gordi, 

http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 03/06/14 

 

- El passat dijous 29 de maig, en el Museu del Suro de Palafrugell, va celebrar-se el seminari: 

“Els incendis i la seva geografia de les emocions”. VIII Seminari Turisme i paisatge, 

www.contrapunt.cat/baixvallesfera/pagina/8, 03/06/14 

 

-  Els incendis i la seva geografia de les emocions, www.geografs.cat, 04/06/14 

 

-  Els incendis i la seva geografia de les emocions, www.aravalles.cat, 04/06/14 

 

-  Els incendis i la seva geografia de les emocions, www.aecr.org, 04/06/14 

 

- Les emocions davant del foc d’un alcalde, www.piluadissademerles.blogspot.com, 21/06/14 

 

- Els incendis i la seva geografia de les emocions: les emocions d’un alcalde davant del foc, 

www.facebook.com/plefrontdesquerresdecatalunya, 23/06/14 

 

- 3-6 setembre de 2014 Congrés colorural 2014, Girona, www.dumalis.cat, juliol 2014 

 

-  Gaudir de l’estiu al Solsonès, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 15/07/14 

 

- Colorural 2014 Girona, http://findplace.es/Cataluna/Girona7colorural-2014-girona, 27/07/14 
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- XVII Coloquio de geografia rural ( COLORURAL 2014), Girona (Spain), setembre 3-6 

www.uab.cat, juliol 2014 

 

-  Per què serveix el Catàleg de Boscos Singulars de Catalunya ?, Josep Gordi, 

http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 09/08/14 

 

- Colorural 2014 –Girona, www.ecoavant.com, 01/09/14 

 

- XVII Coloquio de geografia rural, Girona-Espanha, 3 a 6 de setembro, www.arca.furg.br, 

03/09/14 

 

- XVII Col·loqui COLORURAL 2014, www.cilma.cat, 03/09/14 

 

- XVII Coloquio COLORURAL 2014, www.gecomed.org, 03/09/14 

 

- XVII Coloquio de Geografía Rural (COLORURAL 2014): Revalorizando el espacio rural: leer 

el pasado para ganar el futuro, september,3-6, 2014, Girona, Spain www.globaltur.org , 

03/09/14 

 

- L’alcalde participa a la inauguració del XVII Col·loqui de Geografia Rural, www.girona.cat, 

03/09/14 

 

- XVII Coloquio de Geografía Rural,(colorural 2014) www.gironaconventionbureau.com, 

05/09/14 

 

- Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro. XVII Coloquio de 

Geografía Rural, www.catpaisatge.net, 05/09/14 

 

- Colorural, www.iaden.cat, 05/09/14 
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- Ponències d’Agroterritori en el COLORURAL 2014, www.agroterritori.org, 09/09/14 

 

- Presentació del llibre “Natura i espiritualitat a Catalunya” de Josep Gordi (03/10), 

www.uvic.cat, 23/09/14 

 

- Presentació del llibre “ Natura i espiritualitat a Catalunya” de Josep Gordi. 3 d’octubre de 

2014, www.custodiaterrtori.org, 29/09/14 

 

-  El bosc, un bàlsam pel nostre cor i esperit, Josep Gordi, 

http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 30/09/14 

 

- Presentació del llibre “ Natura i espiritualitat” de Josep Gordi, www.landlifeweek.eu/ca/, 

03/10/14 

 

- Josep Gordi, presenta el llibre “ Natura i espiritualitat a Catalunya”, www.uvic.cat, 09/10/14 

 

- Gestió forestal i biodiversitat, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ 

18/10/14 

 

- Presentació del llibre “Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya”, 

www.badalona.cat , 23/10/14 

 

-  Les alzines reclamadores, Josep Gordi, http://arbresjosepgordi.blogspot.com.es/ , 17/11/14 
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Liquidació del pressupost 2014 

 

 
INGRESSOS 
 

 

  Descripció                  Import  
Pressupost              7.000,00 €  
romanents 2013             4.151,95 €  
Inscripcions activitats           13.842,43 €  
Ajuts activitats             2.500,00 €  

  
Total ingressos            27.494,38 €  

  

  

DESPESA REALITZADA 
 

Descripció                 Import  
Telèfons                367,28 €  
VII Seminari Turisme i paisatge                400,00 €  

Seminari Colorural           10.599,41 €  

Seminari Olot Breakfast             1.639,31 €  
Curs d'especialització en ArcGis                193,00 €  
Col·loqui Dimarts de la Geografia                200,00 €  
Llibre els Boscos madurs de Catalunya                632,91 €  
Quota xarxa XT                150,00 €  
Material oficina                205,60 €  
Varis                333,59 €  

Total despeses            14.721,10 €  
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Pla d’actuacions  

 

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 . 

 

 

Curs d’especialització en SIG aplicat a al gestió ambiental: aplicacions SIG open 

source (Quantum GIS i GVSIG) i SIG corporatiu (ARCGIS) 

Març-maig 

Aquest curs te els seus orígens en els cursos d’ ArcGis,  dels quals se’n varen realitzar vint-i-

una edicions, i que ara s’ha revisat i adaptat en aquesta nova versió, pel primer 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, 
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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. 

 

 

IX Seminari Turisme i Paisatge. La comunicació forestal: bosc i societat, un punt 

de trobada? 

Palafrugell, 15 de maig 

 

Aquest any es proposa la novena edició del seminari, coordinada com és habitual per Josep 

Gordi, i que com en les últimes edicions, comptarà amb el suport del Museu del Suro de 

Palafrugell. La major part del territori de Catalunya està cobert per masses forestals que  

tenen un conjunt de funcions amb una gran transcendència biològica, econòmica i social. Ara 

bé, com es comuniquen els seus valors al conjunt de la societat ?. Els reptes i les funcions 

forestals estan assumides per la població?. La resposta a aquestes i altres preguntes són de 

gran importància per garantir el futur dels boscos. 

 

 

Jornada 30 anys de la Llei d’espais naturals 

Girona, 5 de juny 

 

Aquestes jornades estan coorganitzades amb la ICHN i la Societat Catalana de Geografia, i 

tindran lloc en vàries sessions a Barcelona, Lleida i Tarragona diferents divendres del mes de 

juny. La sessió inaugural es farà a Girona. La sessió tractarà dels antecedents, la Llei d’Espais 

Naturals en el context dels anys 80’s, els primers instruments d’ordenació i el PNZVG (Xavier 

Carceller / Lluís Paluzie / Ramon Folch...). Hi haurà un debat obert amb participació 

dels  directors del PNZVG en Josep Maria Mallarach, Jaume Vicens, Narcís Ribas i l’actual, en 

Xavier Puig, dels  Aiguamolls de l’Empordà: Jordi Sargatal / Josep Espigulé / Sergi Romero i una 

taula d’entitats conservacionistes i una altra des d’una perspectiva més acadèmica – científica.  
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UAV Remote Sensing Principles 

Collsuspina, 1-5 juny 

 

És un curs d'una setmana sobre l'estat de la qüestió de la tècnica tècniques de teledetecció 

utilitzant imatges aèries d'UAV . Un taller ampli de professionals i investigadors en el camp 

UAV d'alt nivell han estat convidats per compartir els seus coneixements i experiències en una 

àmplia varietat de temes relacionats amb la tecnologia de UAV i la teledetecció. 

La teoria es combinarà amb estudis de casos reals relacionats amb l'agricultura de precisió, 

control espai marítim, l'eficiència energètica i estudis ambientals, explicat pels professionals 

que els porten. A més, durant tota la setmana, es realitzarà una missió amb UAV per tal de 

donar als estudiants una visió cas real representativa de tots els temes tractats. Això inclourà 

vols UAV, generació d'ortofotos i la imatge post-processament amb tècniques de teledetecció. 

Aquest curs està organitzat per l’empresa CATUAV amb la col·laboració de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial. 

 

ISSE 2015 – XV ed.  INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON THE ENVIRONMENT  

Girona, setembre 2015 

 

Enguany ISSE (International Summer School on the Environment )s’organitzarà de manera 

conjunta entre IMA i la Càtedra. La direcció anirà a càrrec de la geògrafa Mita Castañer i  

comptarà amb la col·laboració de l’ambientòleg  Sergi Nus i de la becària del departament de 

Geografia  Emma Soy. La XV edició de l’ISSE  te com objectiu analitzar la relació entre 

planificació territorial, urbanística i serveis ecosistèmics. Conseqüentment s’aprofundirà en 

diferents metodologies de treball i en estudi de casos. 

 

Aquest any l’ISSE compta amb la  col·laboració d’investigadors del Norwegian Institute for 

Nature Research (NINA) d’Oslo. El seminari s’estructurarà en dos parts. La primera serà un 

taller on intervindran investigadors i membres de l’administració local amb la finalitat 

d’aprofundir en metodologies i resultats. La segona, seran unes jornades (dos dies) obertes  a 

tothom  que s’estructuraran en conferencies i debats. 
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Curs de Vulcanologia. 4 edició  

Olot, del 13 al 26 d’octubre 

 

Aquest 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 . El curs serà dirigit per  Joan Martí Molist, geòleg 

de l’ Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) del Centre Superior 

d’Investigaciones Científiques (CSIC) de Barcelona. 
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Pressupost previst per l’any 2015 

 

 

INGRESSOS   

  
Descripció  Import 
Pressupost 7.000,00 
Romanents any 2014 12.773,28 
Inscripcions cursos 2.000,00 
Subvencions jornades 6.000,00 

Total ingressos  27.773,28 

  

  

DESPESA  
 

Descripció  Import 

 
  

Telèfons 1.000,00 
Seminari Turisme i paisatge 1.700,00 
Postgrau en vulcanologia 2.500,00 
Publicació monogràfic del Colorural al DAG 4.500,00 
International summer school in environment 7.500,00 
Quota xarxa CT 150,00 
Jornada 30 anys de la llei d'Espais Naturals 2.500,00 
Curs d'especialització en SIG aplicat a la gestió ambiental 4.000,00 
UAV Remote sensitive principles (DRONS) 2.500,00 
Varis 1.423,28 

  
  

Total despeses  27.773,28 
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17071 Girona 

 

Tel 972 41 87 14 

Fax 972 41 82 30 
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