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Activitats organitzades  

  

II Seminari Sistemes desenvolupament territorial i planificació local  

Facultat  de Lletres, Universitat de Girona, març-maig 

 

Per segon any consecutiu, el grup de Recerca d’Anàlisi i Planificació Ambiental i Territorial, 

lligat estretament a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de 

Girona, que fa anys be treballant en temes de desenvolupament territorial i planificació 

territorial, va organitzar un seminari-taller de debat i reflexió centrat en dos objectius:  

- Presentar la problemàtica del desenvolupament local posant especial atenció en el paper del 

territori i de la territorialitat  en aquest procés. 

- Exposar un/s marc/s conceptuals per analitzar i interpretar els conflictes territorials i els 

mecanismes de gestió d’aquest conflictes, que sovint estan en l’origen ja sigui dels conflictes 

ja sigui de les respostes al mateixos . 

 

El seminari va tenir una durada de 70 h i va comptar amb la participació dels següents 

col·laboradors :  

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

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

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

- Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino, ponent. 

- Dolors Roset, gerent del consorci Alba-ter, ponent. 

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

- Moisès Jordi, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

- Jordi Terrades, gerent Fundació Lider Garrotxa, ponent 

- José Luís Hernández, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ponent 

- Òscar Rebollo, Universitat Autònoma de Barcelona, ponent 

- Juli Valdunciel, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

- Joan Pluma, Ajuntament de Girona, ponent 

- Laura Fregolent, Instiuto universitatio de arquitectura di Venezia, ponent. 
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Seminari MOVITRA 

Facultat de Lletres,  5 i  6 de març  

 

Membres vinculats a la Càtedra van organitzar el seminari que tenia com a objectiu conèixer 

les investigacions que actualment estan duent a terme alguns grups de recerca de l’estat 

espanyol que estan treballant amb les dades de mobilitat laboral obligada per definir la 

dimensió territorial de les àrees metropolitanes i les àrees urbanes. A més, es varen donar a 

conèixer exemples de planificació supramunicipal a Itàlia i Catalunya. 

 

La jornada  va tenir una durada de 18 h i va comptar amb la participació dels següents 

col·laboradors :  

 

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

- Guisseppe Dematteis, Politecnico di Torino, ponent 

- José Maria Feria, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, ponent 

- Xavier Canosa, arquitecte, ponent 

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

- Oriol Nel.lo, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ponent 

- José Manuel Casado, Universitat d’Alacant, ponent 

- Joan Miguel Albertos, Universitat de València, ponent 

- Maria Dolors Pitart, Universitat de València, ponent 

- Júlia Salom, Universitat de València, ponent 
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Curs d’especialització en ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental. 11 i 12 edició 

Facultat de Lletres, Març-maig 2009     i     Octubre-desembre 2009 

 

Membres vinculats a la Càtedra van organitzar i dirigir el curs, que va tenir com a objectiu 

formar l'alumne en un dels Sistemes d'Informació Geogràfica amb més difusió en la pràctica 

professional (l'ArcGis 9.1) i fer-ho a partir del desenvolupament de casos aplicats a l'àmbit de 

l'anàlisi i gestió ambiental. Algunes d'aquestes aplicacions són la recollida selectiva de residus, 

el risc potencial d'incendi o la gestió d'espais naturals. Durant aquest any s’ha fet la onzena i 

dotzena edició. 

 

El curs va tenir una durada de 30 hores cada edició i va comptar amb els següents 

col·laboradors: 

 

- Lluís Ribera, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, director 

- Emili del Pozo, professor 
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III Seminari sobre Turisme i Paisatge. Jardins i natura 

El Bruger vell, ( Santa Eulàlia de Ronçana), 8 de maig  

 

 

El seminari va ser organitzat per 

la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial i la  

Fundació Martí l’Humà de la 

Garriga. Els objectius del 

seminari varen ser presentar 

diferents experiències 

d’utilització del paisatge amb 

finalitats turístiques i reflexionar 

sobre com caldria difondre el 

paisatge als visitants de cara a 

fer-lo interpretar correctament, 

és a dir, que coneguin els 

principals agents que hi actuen 

així com les diferents tipologies 

paisatgístiques que apareixen. 

El seminari va tenir una durada 

de 10 hores i va comptar amb la 

col.laboració de :  

 

 

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

- Pilar Comes. Fundació Universitària Martí l’Humà, coordinadora i ponent 

- Xavier Fábregas, ponent 

- Josep Maria Mompín, enginyer agrícola i paisatgista, ponent 

- Santiago Cucurella, Fundació Universitària Martí l’Humà, ponent 

- Enric Barbany, Mancomunitat de la Vall del Tenes, ponent 
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Curs aprèn a elaborar mapes per a l’elaboració dels teus treballs 

Girona, febrer- març 2009 

 

 

 

 

Per primera vegada es va impartir el Curs de lliure elecció destinat a alumnes que no han 

cursat cap matèria de cartografia en el seu currículum però que, per la seva temàtica d’estudi 

o de treball, volen usar el llenguatge cartogràfic com a eina d’anàlisi i d’exposició de resultats. 

 

El curs va tenir una durada de 50 hores i va comptar amb els següents col·laboradors: 

 

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

- Lluís Ribera, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, ponent 

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

- Montserrat Terradas, Universitat de Girona, ponent 
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I Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat, una estratègia per al 

manteniment del territori. L’agrobiodiversitat, història natural i economia 

Olot, 4,5,6 novembre 

 

 

Com en anys anteriors , des de la Càtedra es va 

col·laborar en el seminari que organitza el 

Consorci Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch –, i 

la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot  Aquests 

seminaris pretenen tractar temàtiques actuals 

relacionades amb el medi ambient i el territori, i 

volen aconseguir tractar el tema des d’una visió 

internacional. El seminari del 2009 és el primer 

d’una trilogia enfocada a l’agrobiodiversitat. Es 

va tractar l’agrobiodiversitat a nivell general, 

tractant la seva història natural i econòmica. El 

curs va tenir una durada de 25 hores i va 

comptar amb els següents col·laboradors: 

- Francesc Casañas, Universitat Politècnica de 

Catalunya, director i ponent 

- Pep Nogué, ponent 

- Pere Puigdomènech, CSIC, ponent 

- María José Díaz, Universitat Politècnica de 

València, ponent  

 

- José Esquinas, Universitat Politècnica de Madrid, ponent 

- Maria Montaña Cámara, Universidad Complutense de madrid, ponent 

- Fernando Nuez, Universitat Politècnica de València, ponent 

- Jaume Prohens, Universitat Politècnica de València, ponent 

- Roser Romero del Castillo, Universitat Politècnica de Catalunya, ponent 
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Exposició:  El canvi climàtic. Impactes a la Costa Brava 

Exposició itinerant al llarg  del 2009 i 2010 

 

S’ha dut a terme el disseny d’una exposició itinerant integrada per 10 roll-ups (tamany 

0,80cm x 200 cm) a una cara, color, dedicada a explicar els efectes del canvi climàtic a la 

Costa Brava. 

La selecció dels continguts d’aquesta exposició ha anat a càrrec dels membres dels grups de 

recerca “Medi Ambient i tecnologies de la informació geogràfica” i “Física ambiental” que van 

sol·licitar aquest ajut. L’empresa ATC-SIG ha estat l’encarregada de les tasques de disseny, 

maquetació i impressió de l’exposició.  

L’exposició s’ha presentat per primera vegada a l’entrada principal del Parc Científic i 

Tecnològic de la Universitat de Girona, en el marc de les jornades sobre “Biodiversitat 

marina i salut” organitzades per l’Institut de Medi Ambient (17 i 18 de setembre de 2009).  A 

partir d’aquí, aquesta exposició ha recorregut diversos municipis  de la Costa Brava i també 

s’ha exposat en diferents actes de divulgació de la recerca organitzats per la mateixa 

Universitat de Girona. 

 

L’exposició ha comptat amb els següents col·laboradors : 

 

- Anna Ribas, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coordinadora  

- Albert Llausàs, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, redactor 

- Anna Crous, ATC-SIG, dissenyadora 

- Josep Calbó,Universitat de Girona, redactor 

- Joan Albert López-Bustins, Universitat de Barcelona, redactor 
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Acte d’homenatge a Yvette Barbaza 

Girona, 10 de desembre 

 

 

 

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la col•laboració de la Universitat de Girona 

– Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, dins els actes de commemoració del 

Centenari de la Costa Brava, va organitzar l'acte d'homenatge a Yvette Barbaza, geògrafa i 

autora de la primera tesi doctoral sobre de la Costa Brava, editada a França sota el títol Le 

paysage humain de la Costa Brava (1966) i publicada en català l'any 1988. 

L'acte d'homenatge a Yvette Barbaza va tenir un marcat caràcter acadèmic i perseguia un 

doble objectiu: per una banda, reconèixer i posar en valor la figura i obra de la geògrafa 

francesa que va elaborar la monografia més completa que s'ha escrit sobre la Costa Brava i, 

per altra, anunciar que el Patronat de Turisme ha decidit crear el premi Yvette Barbaza de 

recerca per impulsar i incentivar l'elaboració d'estudis sobre turisme a les comarques 

gironines. 

 

L’acte va tenir una durada de 2 hores i va comptar amb la participació dels següents 

col·laboradors : 
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- Joan Vicente, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, coorganitzador 

- Enric Vilert, Patronat Turisme Costa Brava i Diputació de Girona, ponent 

- Joaquim Maria Puigvert, Universitat de Girona, ponent 

- Frederic-Pau Verrié, historiador de l’art, ponent 

- Joaquim Nadal,  Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ponent 

 

Tallers de geografia per alumnes de batxillerat 

Facultat de Lletres, divendres matí 

 

Des del curs 200/2001, s’ofereix als instituts d’ensenyament secundari la possibilitat de 

realitzar una jornada pràctica on es dóna a conèixer d’una manera didàctica i amena les 

principals tècniques  d’anàlisi i gestió del territori i el medi ambient. Tot plegat amb una 

especial atenció als instruments més innovadors: Sistemes d’Informació Geogràfica, 

Teledetecció i Cartografia Automàtica. Aquest any els tallers han comptat amb la presència 

d’uns  60 estudiants d’arreu de les comarques gironines. 

 

Cada un dels tallers te una durada de 4 hores i ha comptat amb els següents col·laboradors : 

 

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

- Stephanie Wilbrand, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professora 

- Albert Llausàs, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professor 

- Marc Heras, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, professor 
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Edició de llibres  

 

La futura llei d’espais agraris de Catalunya. Jornades de reflexió, participació i 

debat 

 

 

  

 

 

A principis d’any s’ha publicat aquest llibre resultat del seminari La Futura llei d’espais agraris 

de Catalunya que va tenir lloc a Girona al gener del 2008. El seminari va estar organitzat per 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial juntament amb la Fundació Agroterritori. 

L’edició del llibre ha estat finançada íntegrament per la Càtedra, a partir  dels ajuts que va 

rebre de la Diputació de Girona i dels  departaments de Política Territorial i Obres 

Públiques i el  d’Agricultura i Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 
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Gran obra hidràulica i territori a les conques de la Muga i del Fluvià 

  

El llibre és el resultat de  la tesi de David Pavón, professor de geografia,que ha estat publicat 

per l’Institut d’Estudis Empordanesos i ha comptat amb la col·laboració econòmica de la 

Càtedra 

 

L’evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XXI 

 

El llibre ha estat editat per 

l’associació d’història rural 

de les comarques gironines 

i ha comptat amb la 

col·laboració econòmica de 

la Càtedra. L’autor del llibre 

és el professor Josep Gordi 

i pretén oferir una visió 

holística de l’evolució i la 

percepció del paisatge 

forestal. 
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Col·laboradors 

 

COGNOMS NOM INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 
Bru Bistuer Josepa Universitat de Girona permanent 
Crous Bou Anna Universitat de Girona permanent 
Feliu Torrent Jaume Universitat de Girona permanent 
Fraguell Sansbelló Maria Rosa Universitat de Girona permanent 
Fulcarà Sastre Narcís Universitat de Girona permanent 
Garcia Acosta Xavier Universitat de Girona permanent 
Gordi Serrat Josep Universitat de Girona permanent 
Gutiérrez Jaramillo Obdúlia professional independent permanent 
Heras Bofill Marc Universitat de Girona permanent 
Jordi Pinatella Moisès Institut d'Estudis Catalans permanent 
Lara Alejandro Universitat de Girona permanent 
Llausàs Pascual Albert Universitat de Girona permanent 
Llussà Torra Rafel Universitat de Girona permanent 
Marti Llambrich Carolina Universitat de Girona permanent 
Nogué i Font Joan Universitat de Girona permanent 
Nuss Sergi 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 
Ribera Masgrau Lluís 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 
Soto Sandra Universitat de Girona permanent 
Valdunciel Coll Juli Universitat de Girona permanent 
Varga Linde Diego Universitat de Girona permanent 
Vicente Rufi Joan Universitat de Girona permanent 
Vila Subirós Josep Universitat de Girona permanent 
Villanova Valero José Luís Universitat de Girona permanent 
Willbrand Stephanie Universitat de Girona permanent 
Barriocanal Carles Universitat de Girona permanent 
 

 

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 
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Col·laboradors externs a la UdG 

 

INSTITUCIÓ COL.LABORACIÓ 

Ajuntament d’Olot Permanent 

Ajuntament de Manlleu  Permanent 

Ajuntament de Sant Celoni segons activitat 

Asociación de Geógrafos Españoles Permanent 

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona segons activitat 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona segons activitat 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya Permanent 

Consorci Alba-Ter Permanent 

Consorci de l’Alta Garrotxa Permanent 

Diputació de Girona segons activitat 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Permanent 
Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques segons activitat 

Observatori del Paisatge de Catalunya Permanent 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori Permanent 

Universitat  Menéndez y Pelayo Permanent 

Fundació Agroterritori Permanent 

Cambra agrària de Girona Permanent 

Unió de pagesos Permanent 

Fundació Universitària Martí l’Humà segons activitat 
 

 

 

La Càtedra és membre permanent de : 

- Consorci de l’Alta Garrotxa 

- Xarxa Custòdia del Territori 
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Publicacions de la Càtedra i dels col·laboradors 

 

Actes de congressos 

 - Ribas Palom, A.; Els riscos ambientals, en el congrés Diàlegs ambientals'09. Primeres 

Jornades d'Anàlisi i Debat sobre les Ciències Ambientals , celebrat a Barcelona. 

 

- Llausàs, A.; Ribas Palom, A; Perception of landscape multifunctionality by farmers 

in north-eastern Catalonia (Spain), en el congrés  European IALE Conference 2009, 

celebrat a Salzburg el mes de juliol.  

 

- Castañer,M; Salamaña,I; Projecte final de llicenciatura – grau que combina el treball 

col·lectiu amb l’individual i el procés de creació amb l’adequació a la realitat, en el 

congrés internacional UNIVEST 2009, celebrat a Girona el novembre 

 

- Cohen, M.; Alexandre, F.; Llausàs, A.; Génin, A;  From a rural Mediterranean land to 

an abandoned wooded mountain. The case of Grazalema Natural Park 

(Andalucía, Spain) en el congrés  European IALE Conference 2009, celebrat a Salzburg el 

mes de juliol 

 

- Pavón Gamero, D.;  Revalorización del patrimonio fluvial y participación 

ciudadana en el parque natural del Montnegre-Corredor (Barcelona) , en el  XXI 

Congreso de Geógrafos Españoles. Geografía, Territorio y Paisaje: el estado de la cuestión, 

celebrat a Ciudad Real el mes d’octubre de 2008 

 

- Ribas Palom, A.;La ciudad y el agua: esencia, imagen, estética, disfrute y 

conocimiento, en el congrés II Conferencia Internacional Alianza de Paisajes Culturales. 

Uso y gestión del agua en los paisajes culturales , celebrat a Granada 
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- Roca, S.; Ricart, S; Desmuntant Àfrica: Innovació, participació i reflexió en 

Geografia Humana, en el II Congrés Internacional UNIVEST 09, celebrat a Girona   

 

- Serra, A.; Barriocanal, C.; Vila Subirós, J.;  Zonas húmeda y cambio ambiental global: 

¿Amenaza u oportunidad? El caso de la Costa Brava Norte dins de  XXI Congreso 

de Geógrafos Españoles. Geografía, Territorio y Paisaje: el estado de la cuestión, celebrat a 

Ciudad Real el mes d’octubre del 2008.  

 

- Ribas Palom, A.; Drought management in Catalonia en el congrés  Crossed Visions on 

Water Management in Europe and Beyond , celebrat a Montpellier 

 

- Ribas Palom, A.; Gestion publique des risques d'inondations en Espagne: 

vulnerabilité sociale et perception du public en el congrés  Colloque National 

MEEDDAT/Cemagref. Risque Inondation: Quels défis pour la recherche en appui à l'action 

publique? Celebrat a Lyon 

 

- Pavón Gamero, D.; Ribas Palom, A.; Patrimonio, inundabilidad y paisaje fluvial en la 

cuenca del río Muga en el XXI Congreso de Geógrafos Españoles, celebrat a l’octubre del 

2008 a Ciudad Real  

 

- Ribas Palom, A.; Llausàs, A.; Usos y funciones del regadío tradicional en el bajo Ter 

(Girona). Valores, retos y perspectivas de gestión en el XXI Congreso de Geógrafos 

Españoles, celebrat a Ciudad Real  

 

- Varga, D.; Vila Subirós, J. ;  Land abandonment and biodiversity loss in the Alta 

Garrotxa, Catalonia (Spain): a proposal model for recovering open areas en el  

2nd European Congress of Conservation Biology. Conservation Biology and Beyond: from 

Science to Practice (ECCB 2009) , celebrat a Praga 
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- Ribas Palom, A., Planificación de la docencia centrada en el estudiante en el II 

Congreso Internacional Claves para la Implicación del Estudiante en la Universidad 

(UNIVEST 09) , celebrat a Girona 

 

- Lara San Martín, A.; Saurí, D.; Ribas Palom, A.; Pavón Gamero, D.;  Public participation 

and social learning in flood management: the experience of a coastal 

Mediterranean residential area (Calonge, Catalonia, Spain) en el congrés Final 

Conference Cost Action C22 Urban Flood Management. Road Map Towards a Flood 

Resilient Urban Environment , celebrat a París 

 

 

Articles 

 

- Wilbrand, S.; La Construcción social del paisaje , a la revista  Documents d'Anàlisi 

Geogràfica  

 

- Jiménez, M.; San Eugenio, J. ,  La Organización de eventos como estrategia 

identitaria y evocadora de imagen turística. Estudio de caso: Girona, Temps de 

Flors a la revista  Pasos: revista de turismo y patrimonio cultural  

 

- Villanova, J.L.; Urteaga, L.;  Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif 

(1911-1936) a la revista Hispania  

 

- Llausàs, A.; Ribas Palom, A.; Varga, D.; Vila Subirós, J.;  The Evolution of agrarian 

practices and its effects on the structure of enclosure landscapes in the Alt 

Empordà (Catalonia, Spain), 1957–2001 , a la revista Agriculture Ecosystems & 

Environment  

 

- Lara San Martín, A,  Los Modelos, proyectos y políticas de participación en grandes 

y medianas ciudades a la revista  Documents d'Anàlisi Geogràfica  
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- Vila Subirós, J.; Ribas Palom, A.; Varga, D.; Llausàs, A.;  Medio siglo de cambios 

paisajísticos en la montaña mediterránea. Percepción y valoración social del 

paisaje en la Alta Garrotxa(Girona) a la revista  Pirineos  

 

- Ribas Palom, A. ;  El Ter a través dels mapes a la revista  Parlem de Sarrià. Revista de 

cultura i informació local  

 

- Ribas Palom, A.;  Sèquies i recs ,  Revista de Girona  

 

- Vila Subirós, J.; Questions environmentales dans les montagnes rifaines (Maroc) a 

la revista  Documents d'Anàlisi Geogràfica  

 

- Vila Subirós, J.;  Natura i cultura en l'evolució del paisatge de closes a l'Alt 

Empordà (1957-2001) a la revista  Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos  

 

- Feliu, J. ; Vers un nouveau polycentrisme régional en catalogne? les effets de la 

deseerte du TGV a la revista revue sud-ouest européen :.revue gégraphique des pyrénées 

et du sud-ouest.  

 

- Nogué, J., San Eugenio, J.; Pensamiento geográfico versus teoría de la comunicación. 

Hacia un modelo de anàlisis comunicativo del paisaje, a la revista Documents 

d’Anàlisi Geogràfica. 

 

- Feliu, J.; Martí, C.; Roca, A., Valdunciel, J.; Una eina innovadora per a la informació i la 

divulgació geogràfica: L’Atles comarcal de Catalunya en format digital, a la revista 

Documents d’Anàlisi Geogràfica.  

 

- Nogué, J., San Eugenio,J.; Pensamiento geográfico “versus” teoría de la 

comunicación: hacía un modelo de anàlisis comunicativo del paisaje, a la revista 

Documents d’Anàlisi Geogràfica. 
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Capítols de llibre 

 

- Feliu, J. ;  ¿Una Estructuración más policéntrica de Cataluña con el TAV?  dins de  

Ciudades, culturas y fronteras en un mundo en cambio , editat per  Junta de Andalucía. 

Consejeria de Obras Públicas y Transportes amb ISBN: 978-84-8095-555-3    

 

- Castañer, M.; Feliu, J.; Gutiérrez, O.; Llussà, R.; Vicente Rufí, J.; Dos Décadas de 

investigación: delimitación, planificación, desarrollo local y sostenibilidad en las 

ciudades medias , dins de. Cohesión e inteligencia territorial. Dinámicas y 

procesos para una mejor planificación y toma de decisiones, editat per la Universitat 

de València amb ISBN: 978-84-370-7593-8    

 

- Sastre Fulcarà, N.; Paisatge dins de  Nou breviari de ciutadania. Edició en homenatge a 

Carles Rahola en el 70è aniversari de la seva execució, editat per CCG Edicions amb ISBN: 

978-84-96766-82-2    

 

-  Villanova, J.L.; Les Voyages touristiques des excursionnistes catalans au Maghreb 

colonial français dins de Le tourisme dans l'Empire Français. Politiques, pratiques et 

imaginaires (XIX-XX siècles), editat per  Publications de la Société Française d'Histoire 

d'Outre-Mer , amb ISBN: 978-285-9700-416    

 

- Ribas Palom, A. ; Las Inundaciones en la ciudad de Girona: una perspectiva 

histórica, dins de Desastre natural, vida cotidiana y religiosidad popular en la España 

moderna y contemporánea , editat per  la Universidad de Alicante , amb ISBN: 978-84-7908-

552-0    

 

- Ribas Palom, A, Riscos naturals dins d’Atles Nacional de Catalunya editat per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya amb ISBN: 978-84-393-7666-8 . 
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- Vila Subirós, J.; Varga, D.; Canvi ambiental a la muntanya mediterrània. El cas de 

l'Alta Garrotxa dins de  Canvi Ambiental Global. Una perspectiva multiescalar, editat per  

Documenta universitaria amb ISBN: 978-84-92707-17-1    

 

- Ribas Palom, A.; Serra Cervantes, D.;  Canvi global i riscos naturals. El cas de la 

Costa Brava dins de Canvi ambiental global. Una perspectiva multiescalar editat per  

Documenta universitaria amb   ISBN: 978-84-92707-17-1    

 

- Martí Llambrich, C.; Feliu, J. ; Cartografia temàtica de Catalunya dins d’ Institut 

Cartogràfic de Catalunya, Atles Nacional de Catalunya editat per l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya amb ISBN: 978-84-393-7666-8 

 

 - Vila Subirós, J.; Medi Ambient. Dominis paisatgístics dins d’ Institut Cartogràfic de 

Catalunya, Atles Nacional de Catalunya editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb 

ISBN: 978-84-393-7666-8 

 

- Pavón Gamero, D.;Població dins de l’Atles Nacional de Catalunya. Institut Cartogràfic de 

Catalunya, editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb ISBN: 978-84-393-7666-8 

 

- Pavón Gamero, D.; Hidrografia, dins de l’Atles Nacional de Catalunya. Institut Cartogràfic 

de Catalunya, editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb ISBN: 978-84-393-7666-8 

 

- Valdunciel, J; Construcció i habitatge, dins de l’Atles Nacional de Catalunya, editat per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb ISBN: 978-84-393-7666-8 

 

- Bru, J.; Què són i que pretenen els indicadors ?, dins d’ Indicadors de paisatge. Reptes i 

perspectives, editat per l’Observatori del paisatge de Catalunya, amb ISBN: 978-84-613-

1327-3 
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-Vicente, J.: Nuss, S. Les comarques gironines, entre les inèrcies i el projecte , dins 

del  llibre blanc de les infraestructures de l’Euram, editat per l’Institut Ignasi Vilallonga 

d’economia i empresa.  

 

-Castañer,M.;Llussà,R.;Heras, M.; i altres. Las redes de ciudades: gobiernos emergentes 

en las ciudades intermedias catalanas, dins de Ciudades, culturas y fronteras en un 

mundo en cambio, editat per la Junta de Andalucía amb ISBN : 978-84-8095-555-3 

 

Gordi, J.; Paisajes forestales dins de La gestión del paisaje, editat per Ariel amb ISBN : 978-

84-344-2890-4 

 

Llibres 

 

- Barriocanal, C.; Salvà, C. ; Els Ocells de les Gavarres: les 50 espècies més 

representatives del massís,  editat per l’Ajuntament de La Bisbal d'Empordà. 

 

- Barriocanal, C.; Varga, D.; Vila Subirós, J. , Canvi ambiental global. Una perspectiva 

multiescalar , editat per Documenta universitaria amb ISBN: 978-84-92707-17-1    

 

- Gordi, J.; L’evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat 

del segle XXI, editat per documenta universitaria, amb ISBN : 978-84-92707-20-1 

 

- Nogué, J., Puigbert, L.; Bretcha, G.; Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives, 

editat per l’Observatori del paisatge de Catalunya, amb ISBN: 978-84-613-1327-3 

 

- Nogué, J., Puigbert, L.; Bretcha, G.; Ordenació i gestió del paisatge a Europa , editat 

per l’Observatori del paisatge de Catalunya, amb ISBN: 978-84-613-5010-0 
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-Ribas, A.; Roca, A i altres, La futura llei d’espais agraris de Catalunya. Jornades de 

reflexió, participació i debat, editat per Documenta universitaria amb ISBN 978-84-

96742-89-5 

 

- Pavón, D. ; Gran obra hidràulica i territori a les conques de la Muga i del Fluvià, 

editat per l’Institut d’estudis Empordanesos amb ISBN : 978-84-612-8016-2 
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Convenis 

 

 

- Realització de l’estudi impacte socioeconòmic de l’estació central de Manresa,  

fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, signat amb data 1 de març i amb una durada de 7 mesos per un 

import total de 13.469,40,-€. 

 

- Redacció del pla d’habitatge d’Olot fruit d’un conveni de col·laboració entre la gestora 

urbanística olotina i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, signat amb data 21 de 

desembre i amb una durada de 4 mesos per un import total de 20.300,00,- €. 

 

- Anàlisi de l’evolució de l’habitatge a la demarcació de Girona en els darrers 

anys fruit d’un encàrrec per part del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Catalunya demarcació 

de Girona a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, amb data 1 d’abril i amb una 

durada de 2 mesos per un import total de 4.156,78,-€. 

 

- Elaboració d’un informe sobre l’impacte ambiental del gasoducte Martorell-

Figueres en l’àmbit de les comarques gironines i proposta de mesures de 

restauració fruit d’un conveni de col·laboració entre el CILMA i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, signat amb data 16 de juliol  de desembre i amb una durada de 2 

mesos per un import total de 8.333,15,- €. 

 

- Redacció d’una proposta d’actuacions de foment i restauració de la 

connectivitat entre els espais naturals de l’Alt Empordà fruit d’un conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Girona i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, 

signat amb data 1de març i amb una durada de 8 mesos per un import total de 17.997,54,- €. 
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Ressò extern 

 

 

Premsa escrita 

- Paisajes del abismo, Joan Nogué, La Vanguardia, 21/01/09   

 

- A Girona s’han construït gairebé 170.000 habitatges des de l’any 1987, Diari de Girona, 

23/01/09 

 

- La contractació d’habitatges cau en picat i en un any passa dels 11.995 als 2.151, El Punt, 

23/01/09 

 

- El nombre d’habitatges construïts serviria per allotjar el doble de la població actual, El 

Punt, 23/01/09 

 

- La vivienda nueva se desplomará en Girona en 2010, Expansion Catalunya, 23/01/09 

 

- Paisajes de la memoria, Joan Nogué, La Vanguardia, 18/02/09 

 

- El traçat urbà de Girona aniria de Salt a Montilivi i del Trueta a Vilablareix, El Punt, 

02/03/09 

 

- L’aigua serveix per estudiar com s’ha conformat el territori, Anna Ribas, La Vanguardia, 

06/03/09. 

 

- De la deriva al territorio.....al territorio a la deriva, Joan Nogué, La Vanguardia, 25/03/09 

 

- Paisatge i salut, Joan Nogué, revista engega, abril 2009 
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- L’escassetat aguditzarà el conflicte entre turisme i agricultura pels recursos hídrics, Diari 

de Girona, 15/04/09 

 

- El risc de salinització amenaça bona part dels aqüífers de la Costa Brava, Diari de Girona, 

20/04/09 

 

- Premi de Catalunya d’Urbanisme al PMU, El Punt, 24/04/09 

 

- Manifest en defensa de Pinya de Roses, El Punt, 06/05/09 

 

- Un miler de científics donen suport al CEAB per aturar les obres a Pinya de Rosa, Diari de 

Girona, 06/05/09 

 

- Geografías emocionales, Joan Nogué, La Vanguardia, 06/05/09 

 

- Traduït al xinès un llibre de Joan Nogué, Diari de Girona, 09/05/09 

 

- Las autonomías no han planificado el territorio en los últimos 20 años, Joan Nogué, Faro 

de Vigo, 21/05/09 

 

- L’entitat Pinya de Rosa vol que dimiteixi el delgat de Medi Ambient, Diari de Girona, 

28/05/09 

 

- Des de l’interior del paisatge, El Punt, 31/05/09 

 

- Nieto, Carracedo, Anes, Duarte, Rubió y Nogué, premios Jaime I, El Pais, 02/06/09 

 

- “Sense la Muga i el Fluvià no s’hauria transvasat el Ter”, entrevista a David Pavón, El Punt, 

03/06/09 
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- Los Premios Rey Jaime I reconocen el papel de la ciencia en el progreso social, El Mundo, 

03/06/09 

 

- Camps señala la investigación como la clave del bienestar de las personas, El Periódico 

mediterráneo, 03/06/09 

 

- Seis científicos reciben el premio Jaime I, El día, 03/06/09 

 

- Los Jaime I premian la investigación genómica y del cambio climàtico, ABC, 03/06/09 

 

- Duarte y Nieto, premios Jaime I 2009, Publico, 03/06/09 

 

- El gallego Angel Carracedo, premiado con el Jaime I por su trabajo en genética, La opinion 

de A Coruña, 03/06/09 

 

- Angel Carracedo logra el premio Jaime I de investigación médica, La voz de Galícia, 

03/06/09 

 

- Premios Jaime I 2009, La Voz de Aviles, 03/06/09 

 

- Premios Jaime I 2009, El comercio, 03/06/09 

 

- Los Premios Jaime I recompensan la lucha contra el cambio climático, La razón, 03/06/09 

 

- Los “nobel” de los nobel, Levante, 03/06/09 

 

- Valencia se rinde a los investigadores, Las provincias, 03/06/09 

 

- Els Premis Jaume I distingeixen el catedràtic gironí Joan Nogué i Font, El Punt, 03/06/09 

 

- Premi Jaume I per al catedràtic de la UdG Joan Nogué, El Punt, 04/06/09 
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- El catedràtic Joan Nogué rep el Premi Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat 2009, 

Diari de Girona, 04/06/09 

 

- Premios Jaume I. Los ganadores, Levante, 05/06/09  

 

- Joan Nogué. Investigador de la Universitat de Girona i director de l’Observatori del 

Paisatge de Catalunya, AVUI, 05/06/09 

 

- Las investigaciones sobre sostenibilidad medioambiental se llevan los Jaime I, ABC, 

05/06/09 

 

- Cinco apuestas y una mirada atrás, El País, 05/06/09 

 

- Nieto, Carracedo, Anes, Duarte, Rubio y Nogué reciben los premios Jaime I, El País, 

05/06/09 

 

- Nieto, Carracedo, Anes, Duarte, Rubio y Nogué premios Jaime I, Las provincias, 05/06/09 

 

- Geografia humana, geografia musical, La Vanguardia, 05/06/09 

 

- El geógrafo Joan Nogué, premio Rey Jaume I, La Vanguardia, 06/06/09 

 

- L’entitat Pinya de Rosa farà un acte al teatre de Blanes en què criticarà l’actuació a la zona, 

Diari de Girona, 06/06/09 

 

-   Joan Nogué, premi Jaume I d’Urbanisme i Paisatge, El temps, 09/06/09 

 

- “Las zonas turísticas tenían que haber tratado el paisaje como una joya”, Joan Nogué, 

Levante, 14/06/09 
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- El paisatge arriba  a la planificació territorial, Joan Nogué, El periódico, 27/06/09 

 

- Margarida Castañer deixa la direcció de la Fundació d’Estudis Superiors, El Punt, 04/07/09 

 

- Agro, paisaje y urbanismo, Joan Nogué, La Vanguardia, 12/07/09 

 

- Es tradueix al xinès un llibre del professor Joan Nogué ( UdG), Diari de Girona, 28/07/09 

 

- Sky(back)line, Joan Nogué, La Vanguardia, 02/09/09 

 

- El nou centre de Girona, El Punt, 21/09/09 

 

- El valor de la contemplación, Joan Nogué, La Vanguardia, 14/10/09 

 

- En el umbral, Joan Nogué, La Vanguardia, 29/10/09 

 

- El paisaje de la melancolía, Joan Nogué,  La Vanguardia, 25/11/09 

 

- Barbaza quedarà vinculada a la Costa Brava amb un premi que du el seu nom, Diari de  

Girona, 11/12/09 

 

- Creen un premi en honor de l’autora de la primera tesi doctoral sobre la Costa Brava, El 

Punt, 11/12/09 
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Digital 

 

- Paisatge i salut, www.cdan.info, febrer 2009  

 

- III Seminari sobre turisme i paisatge, www.geógrafos.org, 08/05/09 

 

- III Seminari sobre turisme i paisatge. Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), 

www.cett.es, 08/05/09 

 

- III Seminari turisme i paisatge, www.fmlagarriga.org, 08/05/09 

 

- III Seminari turisme i paisatge, www.yahoo.com, 08/05/09 

 

- III Seminari sobre turisme i paisatge, www.catpasiatge.net, 08/05/09 

 

- Duarte y Nieto, premios Jaime I 2009. www.publico.es, 02/06/09 

 

- Los científicos Duarte, Anés, Rubio, Nogué, Nieto y Carracedo, galardonados, 

www.terra.es, 02/06/09 

 

- Ángela Nieto, Ángel carracedo, Gonzalo Anes, Carlos Manuel Duarte, Juan Antonio Rubio 

y Joan Nogué, premios Jaime I, www.europapress.es, 02/06/09 

 

- Nieto, Carracedo, Anes, Duarte, Rubio y Nogué reciben los Premios Jaime I, 

www.diarioinformacion.com, 02/06/09 

 

- Los científicos Duarte, Anés, Rubio, Nogué, Nieto y Carracedo, galardonados, 

www.europapress.es, 02/06/09 
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- La investigadora de la UMH María Ángela Nieto, premiada en los Jaume I, 

www.laverdad.es, 02/06/09 

 

- Joan Nogué, premio Jaume I en Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad 2009, 

www.geografos.org, 02/06/09 

 

- Nogué se muestra “agradecido” por el premio de Urbanismo, www.diariocritico.com, 

02/06/09 

 

- Nogué se muestra “agradecido” y dice que es un “revulsivo” para seguir trabajando, 

www.europapress.com, 02/06/09 

 

- Els premis Jaume I, www.sobiranistes.cat, 02/06/09 

 

- Els premis Jaume I, www.enriccanela.cat, 02/06/09 

 

- Los premios Jaime I se dan a concer hoy en Valencia, www.malagaes.com, 02/06/09 

 

- Los Jaime I premian la investigación genómica y el cambio climático, www.ciencias-

marinas.vigo.es, 03/06/09 

 

- Seis científicos reciben el premio Jaime I, www.eldia.es, 03/06/09 

 

- Joan Nogué, premi Jaume I, www.bonartactualitat.com, 03/06/09 

 

- El director general del CIEMAT ha sido distinguido con el galardón de nuevas tecnologías, 

patrocinado por el ayuntamiento, www.valencia.es, 03/06/09 

 

- Catedrático premiado lo ve como un revulsivo para seguir trabajando, www.adn.es, 

03/06/09 
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- Presentation of the book by Joan Nogué “ Entre paisajes”, www.recep-enelc.eu, 05/06/09 

 

- Ángel Carracedo y Maria Ángela Nieto, premios Jaime I en investigación Médica e 

Investigación Bàsica, www.diariodesalud.com, 03/06/09 

 

- El catedràtic Joan Nogué, rep el Jaume I, www.gironanoticies.com, 03/06/09 

 

- Joan Nogué, premio Jaime I en Urbanismo, Paisaje y Sosteniblidad 2009, http:// 

miguelfebles.blogspot.com, 03/06/09 

 

- El investigador de la UdG Joan Nogué recibe el Premio Jaume I de la Generalitat 

Valenciana, www.ecodiario.es, 03/06/09 

 

- El investigador de la UdG Joan Nogué recibe el Premio Jaume I de la Generalitat 

Valenciana, www.yahoo.es, 03/06/09 

 

- El investigador de la UdG Joan Nogué recibe el Premio Jaume I de la Generalitat 

Valenciana, www.que.es, 03/06/09 

 

- El investigador de la UdG Joan Nogué recibe el Premio Jaume I de la Generalitat 

Valenciana, www.europapress.es, 03/06/09 

 

- El profesor Santiago Grisolía proclama a los seis ganadores de los premios Rey Jaime I de 

2009, www.fvea.es, 04/06/09 

 

- El catedràtic de la UdG, Joan Nogué, rep el Jaume I, www.infocampus.es, 04/06/09 

 

- Joan Nogué, premio Jaime I en Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad 2009, www.wikio.es, 

05/06/09 

 



Càtedra de Geografia i Pensament Territorial                               Memòria 2009                                  - 33 -AG 

- Joan Nogué. “ Cal que entenguem que el paisatge és un element fonamental de la identitat 

d’un poble”, www.tribuna.cat, 12/06/09 

 

- Joan Nogué i Font: “ Las zonas truísticas tenían que haber tratado el paisaje como una 

joya”, www.lacoctelera.net, 14/06/09 

 

- Jordi Calabuig, nou director de la FES  www.lagarrotxa.info, 06/07/09 

 

- Acte d’homenatge  Yvette Barbaza, www.yahoo.es, 03/12/09  

 

- Neix territori: Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya, que es 

presenta demà a l’Institut d’Estudis Catalans, www.iec.cat, 17/12/09 
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Liquidació del pressupost 2009 

 

INGRESSOS    

   
Càtedra   

Fundació Universitat de Girona 1.500,00  
Pressupost 11.558,09  

Romanents anys anteriors 6.993,51  
ajut vicerectorat relacions exteriors 858,00  

Consorci parc agrari -llibres llei agrària 1.077,03  
Exposició canvi climàtic a la Costa Brava 7.932,00  
Ajut DdGi  3.532,00 

Ajut Consell social  2.000,00 

IMA  1.000,00 

Ajut UdG  1.400,00 

Curs aprèn a elaborar mapes 1.357,36  

inscripcions  1.357,36 
Curs Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d’espais agraris 2.504,89  

   
Total ingressos  33.780,88  

   
DESPESA REALITZADA   

      
Funcionament 749,58  

Telèfons 375,74  
sou directora 3.085,34  

Seminari Llei agrària - publicació llibre 3.587,60  
III Seminari Paisatge i Natura 749,96  

Curs aprèn a elaborar mapes per il.lustrar els teus treballs  1.357,36  
Seminari Desenvolupament Territorial: Plans, Conflictes i Estratègies 2.863,13  

Curs Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d’espais agraris 504,89  
Exposició canvi climàtic a la Costa Brava 8.708,00  

III Seminari conviure amb els volcans 1.500,00  
I Seminari Internacional sobre Conservació de l’Agrobiodiversitat 2.000,00  

Seminari MOVITRA 346,26  
Llibre Gran Obra hidràulica i territori a les conques de la Muga i del Fluvià 
(1850-1980) 1.000,00  
Publicació llibre Eines i instruments per les polítiques de paisatges 1.987,63  

Quota xarxa XCT 150,00  
Despeses programació màster internacional 858,26  

   
Total despeses  29.823,75  
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Pla d’actuacions  

 

 

Seminari Desenvolupament local i planificació  

En el marc del curs de doctorat de Medi Ambient itinerari de Geografia en Ordenació del 

Territori i Gestió del Medi Ambient, s’impartirà l’assignatura de “Sistemes Urbans i 

desenvolupament Local”. Per donar aquesta assignatura s’han convidat un conjunt d’experts 

de procedència diversa, tant territorial com acadèmica. Aprofitant la seva presència 

s’organitzarà un seminari on aquests experts reflexionaran sobre els components 

estructurals dels Sistemes Territorials Locals i sobre les noves metodologies de planejament 

integral.  

 

II edició Curs aprèn a elaborar mapes per a l’elaboració dels teus treballs 

Curs de lliure elecció destinat a alumnes que no han cursat cap matèria de cartografia en el 

seu currículum però, que per la seva temàtica d’estudi o de treball, volen usar el llenguatge 

cartogràfic com a eina d’anàlisi i d’exposició de resultats. 

 

Curs d’especialització ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental 13 i 14 edició 

Es tornarà a proposar una nova edició del curs, que té com a objectius formar a l’alumne en 

un dels Sistemes d’Informació Geogràfica amb més pràctica professional aplicat a l’anàlisi i 

gestió ambiental. El curs està adreçat a estudiants i professionals vinculats a l’anàlisi i gestió 

ambiental que vulguin tècniques més innovadores per al desenvolupament de la seva pràctica 

professional, tal com ambientòlegs, biòlegs, geògrafs i enginyers. El curs te una durada de 30 

hores.   
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IV SEMINARI SOBRE TURISME I PAISATGE. 

El paper del turisme en el desenvolupament rural 

Aquest seminari, com els anteriors, va dirigit als agents turístics que actuen en el territori 

rural i vol ésser un marc de reflexió de debat conjunt sobre els problemes i els reptes per 

desenvolupar activitats turístiques tot tenint present la gestió del paisatge. Aquesta edició 

estarà enfocada  al desenvolupament rural, i com en les altres edicions tindrà lloc a la 

primavera a El Bruguer Vell (Santa Eulàlia de Ronçana) 

 

Tallers de geografia per alumnes de batxillerat 

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

xerrades 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 . 

 

II Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat 

Com ja va essent habitual, la Càtedra col·labora en l’organització de seminaris que porten a 

terme conjuntament la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i el CUIMPB. La temàtica 

d’aquest segon seminari internacional sobre agrobiodiversitat serà “ la conservació de les 

llavors”, “ in situ” i “ex situ”. 

 

Màster internacional 

Des de la direcció de la Càtedra i juntament amb altres membres s’està impulsant la creació 

del màster internacional en Polítiques i Planificació urbana, ambiental i paisatge juntament amb la 

universitat tècnica de Lisboa,  Universitat de Venèzia, i la Universitat de l’Alguer.  

 

 

Curs d’especialització sobre Plans locals d’habitatge 

Amb col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, està previst realitzar a la 

tardor un curs a Olot sobre metodologies per elaborar un Pla local d’Habitatge. 
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Curs d’estiu  Eines i instruments per a les polítiques de paisatge: catàlegs, 

cartes, i estudis d’impacte i integració paisatgística 

Amb col·laboració amb la Fundació d’estudis Superiors d’Olot, està previst realitzar a l’estiu 

un curs sobre metodologies i instruments per a la planificació del paisatge. El curs tindrà una 

durada de 19 hores i està dirigit a professionals de l’àmbit de l’urbanisme, el medi ambient i 

el territori, tècnics de l’administració local i estudiants de tercer cicle.  

 

 

Jornada tècnica: espais agraris i planejament, el cas de Girona 

Juntament amb la Fundació Agroterritori s’està organitzant pel primer semestre de l’any una 

jornada que pretén analitzar els efectes dels plans parcials i el plans directors de les 

comarques gironines sobre els espais agraris a la província de Girona 

 

 

Curs d’instruments jurídics per a la gestió dels espais agraris 

Juntament amb la Fundació Agroterritori s’està organitzant pel segon semestre de l’any un 

curs  que te com a objectiu analitzar les diferents normatives que tenen incidència sobre els 

espais agraris periurbans. 
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Pressupost previst per l’any 2010 

 

 

INGRESSOS PREVISTOS   

   
Descripció     
Càtedra 15.956,59  
Pressupost  12.000,00 

Romanents anys anteriors  3.956,59 

II Curs aprèn a elaborar mapes per il.lustrar els teus treballs  1.500,00  

   

   
Total ingressos previstos 17.456,59  
   
   

DESPESA PRESSUPOSTADA   
   
      
Funcionament 1.856,59  
Telèfons 800,00  
sou directora 3.200,00  

III Seminari de Paisatge i Turisme 1.000,00  
Seminari Desenvolupament Territorial: Plans, Conflictes i Estratègies 1.600,00  
Curs aprèn a elaborar mapes per il.lustrar els teus treballs  1.500,00  
II Seminari internacional sobre Agrobiodiversitat 2.000,00  

Curs d'instruments jurídics per a la gestió dels espais agraris 1.000,00  
Curs d'especialització sobre plans d’habitatge 1.500,00  

Curs d'estiu sobre instruments per a les polítiques de paisatge 1.500,00  
Màster internacional 700,00  

L'evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del s.XX 500,00  
Jornada tècnica espais agraris i planejament, el cas de Girona 300,00  

   
Total despeses previstes 17.456,59  
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