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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS 

 

• Aula d'humanitats gener-març 2002, celebrada al centre cultural de la Mercè de Girona. El 

canvi de la natura i el paisatge en el temps, dirigit per Josep Pintó amb ponències a 

càrrec de Josep Pintó, Anna Ribas, Francesc Alemany, Carolina Martí, membres de la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. L’objectiu d’aquest curs era donar a 

conèixer en què consisteixen els canvis en els sistemes naturals i paisatges, en quins 

aspectes es materialitzen, quines són les seves causes, quines problemàtiques comporten i 

quines són les respostes que se’ls hi donen, posant una especial atenció en les 

transformacions i  en els impactes succeïts en els temps més recents. 

 

• Seminari sobre metodologies participatives, celebrat a la Facultat de Lletres el dia 

21/03/02, impartit per Joel Martí de la UAB. L’objectiu del seminari era impartir un curs 

sobre dinàmiques participatives per professors, becaris i estudiants. Va comptar amb 

l’assistència d’unes 15 persones. 

 

• Curs d'estiu celebrat a Palamós els dies 15, 16 i 17 de juliol. La transformació del 

paisatge litoral : estat actual i propostes de futur , organitzat per la Càtedra 

d'Estudis Marítims i coordinat per Josep Pintó i Carolina Martí. El curs tenia com a 

objectiu principal oferir una diagnosi de l’estat actual dels espais costaners amb una visió 

interdisciplinària, prestant una atenció especial al cas de la Costa Brava. 

 

• Preparació i coorganització, juntament amb el Consorci de l’Alta Garrotxa, de les II 

Jornades sobre l’Alta Garrotxa : L’ús públic, celebrades a Oix el dies 22 i 23 de 

novembre de 2002. Per part de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial hi varen 

col·laborar Josep Vila i Mita Castañer. L’objectiu d’aquestes jornades és reflexionar sobre 

les potencialitats i les problemàtiques derivades de l’ús públic en un espai protegit com 

l’Alta Garrotxa i definir de manera participativa i consensuada, les directrius que han de 

regir la seva futura regulació. 

 



CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

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

dirigit per Rafel Llussà amb la col·laboració de Joan Vicente i Mita Castañer. Aquest 

postgrau està destinat a professionals i gestors d'institucions locals i llicenciats 

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

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

a ocupar càrrecs de responsabilitat en temes de dinamització i desenvolupament local, 

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

consultoria externa a institucions locals, etc. 

 

El postgrau ha comptat amb 11 alumnes matriculats a tot el curs i 51 a diferents mòduls  i 

ha estat coordinat per 7 persones, cada una responsable d'un bloc diferent. El curs s’ha 

distribuït en classes de 90 minuts de durada, els dimecres i divendres a la tarda. A més 

s'han fet diverses classes pràctiques a diferents llocs d'arreu de Catalunya. En total els 

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

Postgrau en Gestió d'Institucions Locals.  

 

• Organització i preparació del curs Gestió Urbanística, Ordenació del Territori i 

Medi Ambient, a càrrec de Mita Castañer amb la col·laboració de Rafel Llussà per 

encàrrec  de la Diputació de Girona. El curs ha tingut una durada de 30 hores i s’ha 

impartit al edifici del Mercadal, els dijous al matí dels mesos de setembre, octubre i 

novembre. Ha comptat amb la participació de 16  ponents especialitzats en la matèria, i ha 

tingut 24 alumnes procedents de diferents ajuntaments. L’objectiu del curs era donar a 

conèixer el marc legal de la planificació territorial i urbanística i treballar les eines de 

planificació i gestió. 

 

 

 

 



PROJECTES DE RECERCA EN ELS QUALS HI ESTAN IMPLICATS MEMBRES 

DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL 

 

• Finalització del projecte Sistemes territorials : Estructures urbanes, Planificació i 

Governance, concedit per la Universitat de Girona al grup de recerca Anàlisi i 

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

Pensament Territorial.  

 

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

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

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

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

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

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

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

l'evolució del paisatge litoral a les Serres de Montserrat  i Sant Llorenç del 

Munt en els últims dos-cents anys. 

 

• Es comença a treballar en el projecte Sistemes Territorials locals urbans, 

Planificació i Governance, juntament amb membres del Dipartimento Interateneo de la 

Universitat de Torí, mitjançant un ajut  d'Accions Integrades entre Espanya i Itàlia  

concedit pel Ministeri d'Afers Exteriors i el MICYT, al grup de recerca Anàlisi i Planificació 

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

Territorial.  

 

• S’està treballant en el projecte sobre Turismo y Medio Ambiente en el litoral 

mediterráneo de España e Italia, fruit d’un ajut d'Accions Integrades d'investigació 

científica entre Espanya i Itàlia , concedit pel MICTY a membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial. 



• Mitjançant un ajut de Cooperació i Recerca finançat pel MICYT es segueix treballant en el 

projecte Procesos hidrológicos, dinámica de nutrientes e indicadores de la 

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

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

membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 

 

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

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

del sector de la construcció en el model turístic de la Costa Brava. 

 

• Concedit un ajut en la convocatòria del MICYT del Plan I+ D pel període 2003-2005, al 

grup de recerca Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental format per membres de la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per treballar en el projecte Sistemas 

territoriales contemporáneos: análisis, gestión y ordenación.      

 

• Concedit un ajut en la convocatòria del MICYT del Plan I+ D pel període 2003-2005, al  

grup de recerca Gestió d'Espais Naturals i Anàlisi i Evolució del Paisatge format per 

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

Cartografía y modelización de la evolución del paisaje en Cataluña en el 

período 1800-2000: Provincia de Girona . 

 

• Concedit un ajut per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques 

dinamitzadores de recerca i desenvolupament i de transferència de tecnologia, al grup de 

recerca Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental format per membres de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial per treballar en la xarxa temàtica sobre Territori i 

mobilitat. Aquesta xarxa està integrada, també, per membres de la Universitat d’Alacant, 

Universitat de València, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya i 

Universitat de Huelva. L’ajut ha estat concedit pel bienni 2003-2004. 

 

   PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA ACABATS I EN CURS 



 

• Finalització dels treballs d’Estratègia Urbana i Territorial de Figueres per al segle 

XXI, realitzat en col·laboració amb un equip d'arquitectes de la UPC i amb un equip 

d'economistes de la UB. Aquest treball es va concretar en un conveni per l’estudi de l’àrea 

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

Geografia i Pensament Territorial, sota la responsabilitat de Mita Castañer i coordinació 

d’Obdúlia Gutiérrez. 

 

• S’ha finalitzat la realització dels treballs de cartografia dels espais inundables a 

escala 1:25.000 de les conques internes de Catalunya, fruit d’un conveni de 

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

Territorial, sota la direcció d’Anna Ribas.  

 

• Rosa Mª Fraguell i Mita Castañer fan d'Assessores a la Agenda XXI de Lloret de 

Mar. 

 

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

Museu Industrial del Ter. Aquest treball està regulat mitjançant un conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Manlleu i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial, sota la direcció d’Anna Ribas. 

 

• S’està treballant en la realització de les tasques d'assessorament científic de les 

activitats relacionades amb la difusió dels valors paisatgístics de la Via Verda 

de Gallecs, fruit d’un conveni de col·laboració entre el Consorci de l'espai rural de 

Gallecs i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Josep Pintó. 

 

• S'ha començat i acabat la redacció d’un Informe Territorial de les comarques 

gironines, mitjançant un  conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Metropolitans 

i Regionals de Barcelona i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció 

de Joan Vicente. 



• S’han iniciat els treballs per a la realització del Pla d'Acció Local per a la sostenibilitat 

a Torroella de Montgrí, fruit d’un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 

Torroella de Montgrí i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció 

d’Isabel Salamaña i coordinat per Obdúlia Gutiérrez . 

 

• S’han iniciat els treballs per a la realització d’un estudi sobre l’ampliació de la capa del  

planejament urbanístic del SIG Alba-Ter des del límit de l’àmbit fluvial fins a la 

totalitat de l’àrea que ocupen municipis que formen part del Consorci Alba-

Ter, mitjançant un conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció d’Anna Ribas. 

 

• S’ha començat a treballar en el projecte Creació d’un observatori del paisatge 

d’Olot mitjançant un conveni de col·laboració entre la Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Joan Nogué. 

 

• S’han iniciat els treballs per la realització d’un estudi sobre la cartografia i els hàbitats 

no forestals de l’Alta Garrotxa (pastures i conreus) amb especial èmfasi dels 

hàbitats d’interès comunitari, mitjançant un conveni de col·laboració entre el 

Consorci per a la protecció i gestió de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa i la  

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Josep Vila. 

 

• S’han iniciat els treballs per a la realització d’un estudi sobre el desenvolupament del 

pla de treball establert per al projecte PC-NEWS, mitjançant un conveni entre 

l’Ajuntament de Blanes i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció 

de Josep Pintó. 

 

• S’han iniciat els treballs per la digitalització i la creació d’una base de dades SIG 

del planejament urbanístic dins l’àmbit fluvial dels afluents principals del Baix 

Ter,  mitjançant un conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció d’Anna Ribas. 



 

• S’acaba de signar un conveni de col·laboració entre el Consorci de Medi Ambient i Salut 

Pública, SIGMA (Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d'Olot) i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial per tal d’elaborar un estudi de mobilitat en el marc 

de l'Agenda XXI de la comarca de la Garrotxa. El treball està previst que comenci a 

principi de 2003, sota la direcció de Mita Castañer i coordinat per Obdúlia Gutiérrez. 

 

• Mita Castañer i Obdúlia Gutiérrez han participat en l’elaboració de la diagnosi del Pla 

Director de Coordinació Territorial de la conca alta del riu Fluvià (Garrotxa) 

sota la direcció de l’arquitecte Xavier Canosa. Aquesta col·laboració s’ha realitzat fora 

conveni. 

 

• Mita Castañer i Obdúlia Gutiérrez estan treballant en l’assessorament de l’auditoria 

ambiental pel Pla d’Acció local per a la sostenibilitat de la comarca de la Selva. 

Aquesta col·laboració s’ha realitzat fora conveni. 

 

• Joan Nogué i José Luís Villanova estan treballant en Catalunya a l’Àfrica : Segles XIX i 

XX. Imatges i paisatges en els llibres de viatge, juntament amb investigadors de la 

UAB, UPF, mitjançant un conveni signat amb l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPERA REALITZACIÓ 

 

• S'està preparant un conveni de col·laboració entre l'arquitecte Xavier Canosa i la Càtedra 

de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar la fase d’elaboració del Pla 

Director de Coordinació Territorial de la conca alta del riu Fluvià (Garrotxa), 

sota la direcció de Mita Castañer i coordinat per Obdúlia Gutiérrez. 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar la síntesi i diagnosi 

ambiental de la comarca de la Selva en el marc del Pla d'Acció Local per a la  

sostenibilitat de la  Selva , sota la direcció de Mita Castañer i coordinat per Obdúlia 

Gutiérrez. 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre el Club nàutic de vela sa Riera i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi sobre el Pla de 

millora i ordenació de la platja de sa Riera, sota la direcció de Rosa Mª Fraguell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTES DE COOPERAClÓ. 

 

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

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

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

Quilalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICACIONS  

Publicacions editades per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
 

• Gener 2002 : publicació del llibre  Áreas urbanas y movilidad laboral en España, 

fruit de les comunicacions presentades a les jornades sobre mobilitat celebrades a la Facultat 

de Lletres els dies 17 i 18 de març de 2000. A les jornades varen participar experts 

procedents d’Andalusia, Astúries, Catalunya i la Comunitat Valenciana i es va debatre 

sobre la descentralització productiva, l’increment i dispersió de la mobilitat quotidiana, els 

nous models d’urbanització que fan que una ciutat ja no pugui definir-se com un municipi 

ni com un espai continu i densament construït. Es va arribar a la conclusió que la mobilitat 

laboral obligada és el paràmetre principal i bàsic a partir del qual es pot delimitar l’àrea 

urbana i identificar les estructures territorials. Són editors: Mita Castañer, Joan Vicente i 

Gemma Boix. 

 

• Abril 2002 : publicació del llibre Avaluació de l'impacte Ambiental del Planejament 

urbanístic i territorial, recopilació de les Actes de les primeres jornades d'Avaluació 

d'impacte ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial, celebrades a Olot els dies 24 i 25 

de novembre de 2000. Les jornades varen comptar amb la participació de destacats 

representants d’administracions catalanes, valencianes i de les Illes Canàries així com amb 

diferents experts del Regne Unit, Portugal i Andalusia. Les conclusions d’aquesta jornada 

varen ser que l’avaluació de l’impacte ambiental és un instrument privilegiat per millorar la 

integració del planejament a l’entorn, i per tant, per reduir els problemes ambientals i els 

conflictes socials que sol provocar. És editor: Josep Mª Mallarach. 

 

• Publicació del dossier Geografies Dissidents, en el núm. 40 de la revista Documents 

d’Anàlisi Geogràfica, editada conjuntament per la UAB i la UdG. Aquesta publicació és fruit 

del seminari Geografies dissidents : Reflexions sobre la pràctica actual de la geografia, celebrat  

a Girona els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2001, i que pretenia posar sobre la 

taula aquells discursos que han estat capaços de generar coneixements alternatius als 

produïts pel saber institucionalitzat, i que tot plegat ha quedat perfectament reflectit en 



aquest número monogràfic, la primera publicació que a Espanya es fa ressò d’un debat 

present avui en els principals fòrums acadèmics internacionals. 

 

• Desembre 2002, publicació del llibre Canvis socioambientals a l’Alt Empordà (1950-

2000) , fruit dels treballs de recerca realitzat per un equip d’investigadors de la Universitat 

de Girona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre l’octubre de 1997 i el 

desembre de 2000. El llibre recull el resultat del projecte Procesos de cambio ambiental 

reciente en áreas rurales mediterráneas, dirigit per Anna Ribas i finançat pel MICYT i que te 

per objectiu oferir una explicació detallada del recent canvi socioambiental  (1956-1996) a 

les àrees mediterrànies, prenent com a exemple el gradient muntanya-transició-plana i 

litoral de la comarca de l’Alt Empordà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicacions de Membres de la Càtedra de Geografia I Pensament Territorial 

 

Llibres 

 

• Publicació del llibre: Canvi industrial i projectes de desenvolupament al Bages i al 

Berguedà, 1975-1998. Contribució a una teoria del desenvolupament local en 

l’espai en xarxa (Centre d’Estudis del Bages, Manresa), del qual és autor Rafel Llussà. 

 

• Publicació del llibre Análisis de la vegetación de la cuenca de la riera de la Valleta 

(Alt Empordà) y de la función de conexión biológica entre los espacios 

naturales protegidos de l’Albera y el cabo de Creus, del qual són autors Josep 

Pintó i Carolina Martí. 

 

• Publicació del llibre Temas en biogeografía, que recull les Actes del I Congrés Espanyol 

de Biogeografia i del qual és coeditor Josep Pintó. 

 

• Publicació del llibre Atles del Pla de l’Estany , dirigit per Joan Nogué i en el qual 

intervenen varis membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. El llibre ha 

estat publicat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Capítols de Llibres 

 

• Publicació del capítol Ciencia y memoria de Africa. Actas de las III Jornadas sobre 

expediciones científicas y africanismo español, 1898-1998  al llibre Ateneo de 

Madrid y Universidad de Alcalá, i del qual és autor en José Luís Villanova. 

 

• Publicació del capítol La producción geográfica y cartográfica sobre el 

protectorado de España en Marruecos, al llibre Antropología y antropólogos en 

Marruecos. Homenaje a David M. Hart, i del qual és autor en José Luís Villanova. 

 



• Publicació del capítol Els reptes mediambientals, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. 

Pla de l’Estany, i del qual és autor Lluís Ribera. 

 

• Publicació del capítol Sòls i vegetació, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla de 

l’Estany, i del qual són autors Josep Gordi i Josep Pintó. 

 

• Publicació del capítol Els riscos naturals, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla de 

l’Estany, i del qual és autora Anna Ribas. 

 

• Publicació del capítol Introducció a l’economia, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla 

de l’Estany, i del qual és autor Jaume Feliu. 

 

• Publicació del capítol Activitat agrària, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla de l’Estany, i 

del qual és autora Anna Roca. 

 

• Publicació del capítol Indústria, dins de l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla de l’Estany, i del 

qual és autor Jaume Feliu. 

 

• Publicació del capítol La plana de Banyoles. La conca lacustre, dins de l’Atles Comarcal 

de Catalunya. Pla de l’Estany, i del qual és autor David Pavón. 

 

• Publicació del capítol El Terraprim : espai de transició física i humana, dins de l’Atles 

Comarcal de Catalunya. Pla de l’Estany, i del qual és autor David Pavón. 

 

• Publicació del capítol El paisatge de la Vall de Sant Miquel de Campmajor, dins de 

l’Atles Comarcal de Catalunya. Pla de l’Estany, i del qual és autor Josep Vila. 

 

• Publicació del capítol  Els impactes territorials dels transvassaments hídrics : una 

mirada restrospectiva al cas del Ter a la revista Els transvasaments en la història de 

Catalunya, i del qual és coautora l’Anna Ribas. 



• Publicació del capítol  la formación de los interventores en el protectorado 

español en Marruecos (1912-1956) en el llibre El protectorado español en Marruecos. 

Gestión colonial e identidades, i del qual és autor José Luís Villanova. 

 

• Publicació del capítol La utilización de SIG (Orthobase ERDAS Imagine 8.4, 

Arcview 3.2) para el análisis de la transformación del paisaje litoral del centro 

de la Costa Brava en los últimos 50 años, en el llibre: Actes del XII Congrès de Métodos 

Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, i del qual és autora Carolina 

Martí. 

 

• Publicació del capítol Evolució infraestructural i repercussions mediambientals 

del port de Palamós en el llibre  Cent anys del Port de Palamós (1902-2002, i del qual és 

autora Carolina Martí. 

 

• Publicació del capítol Inventari amb els principals projectes d’obra hidràulica al 

riu Ter dipositats a l’arxiu del Ministeri de Foment (Madrid) i a l’Arxiu General 

de l’Administració (Alcalá de Henares) en el llibre Els transvasaments en la història de 

Catalunya, i del qual és autor David Pavón. 

 

• Publicació del capítol Landscape modification in relation to recurrent fires, al llibre 

Fire, landscape and biodiversity : An appraisal of the effects and effectiveness, i del qual és autor 

Josep Pintó. 

 

Artícles de Recerca 

 

• Publicació de l’article  L’État Espagnol et ses langes vus de Catalogne a la revista 

Herodote i del qual és autor Rafel Llussà. 

 

• Publicació de l’article El renacer de la vieja geopolítica al diari La Vanguardia,  i del 

qual són autors Joan Nogué i José Luís Villanova.. 



• Publicació de l’article La montaña, un mito resistente al diari La Vanguardia,  i del qual 

és autor Joan Nogué . 

 

• Publicació de l’article Réquiem por el paisaje al diari La Vanguardia,  i del qual és autor 

Joan Nogué . 

 

• Publicació de l’article Spanish colonialism in Morocco and the Sociedad 

Geográfica de Madrid, 1876-1956 al núm. 28  de la revista Journal of historical 

Geography i del qual són autors Joan Nogué i  José Luís Villanova. 

 

• Publicació de l’article  Geografia i experiència professional : entrevista a deu joves 

geògrafs en el núm. 39 de la revista Documents d’Anàlisis Geogràfica , i del qual és autor 

Lluís Ribera. 

 

• Publicació de l’article  Els ensenyaments d’ordenació del territori i urbanisme a 

les universitats catalanes en el núm. 39 de la revista Documents d’Anàlisis Geogràfica i 

del qual és coautora Mita Castañer. 

 

• Publicació de l’article La homogeneización paisajística de los valles de Hortmoier 

y Sant Aniol (Alta Garrotxa) : caracterización y evaluación de los cambios 

ambientales en el período 1957-1979-1996 con Patch Analyst a les Actas del XVII 

Congreso de Geógrafos Españoles,  i del qual és coautor Josep Vila. 

 

• Publicació de l’article El paisatge litoral del paratge de Castell (Costa Brava) en la 

Revista de Girona i del qual són autors Josep Pintó i Carolina Martí 

 

• Publicació de l’article La Selva, comarca de l’aigua en el núm. 215 de la Revista de 

Girona i del qual són autors David Pavón i Francesc Alemany. 

 



• Publicació de l’article  Dos discuros antagónicos a la gestión integral de los ríos: El 

río antropocéntrico "versus"el río egocéntrico” en el núm. 63 de Estudios geográficos 

i de la qual és coautora Anna Ribas. 

 

• Publicació de l’article Participación de agentes sociales en la gestión del agua: 

propuesta metodológica para la cuenca del río Muga (Girona) en les Actes del III 

Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, i del qual són coautors Anna Ribas, 

David Pavón i Lluís Ribera. 

 

• Publicació de l’article El litoral: espai d’influències i d’interessos entre la mar i la 

terra al monogràfic de la revista Proa, del qual és autora Carolina Martí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicacions en preparació 

 

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

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

d’octubre de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFERÈNCIES, PONÈNCIES i COMUNICACIONS PRESENTADES PER 

MEMBRES DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL 

 

• Presentació de la conferència Els ports del segle XXI: entre les exigències 

socioeconòmiques i la preservació medioambiental a les III Jornades de marina 

tradicional celebrades a Palamós, a càrrec de Carolina Martí. 

 

• Presentació de la conferència  la gran obra hidràulica a la conca del Ter : projectes 

i realitats, a la jornada de celebració del Dia mundial de l’aigua celebrada a Salt, a càrrec 

de David Pavón. 

 

• Presentació de la conferència Transvasaments i obres hidràuliques a la conca del 

Ter ( 1850-1950), a la jornada Els transvasaments en la història de Catalunya, celebrada a 

Girona, a càrrec de David Pavón. 

 

• Presentació de la conferència Transvasaments, medi ambient i sosteniblitat del 

territori a la jornada Els transvassaments en la història de Catalunya, celebrada a Girona, a 

càrrec d’Anna Ribas i altres. 

 

• Presentació de la conferència Postprogrés: fallida o revifalla? a l’Aula d’Humanitats 

pensament- progrés : quina idea... celebrada a Girona, a càrrec de Josepa Bru. 

 

• Presentació de la conferència Geografia e organizzazione territoriale oggi in Italia 

: il caso di Montebelluna, a la Settimana della lingua italiana celebrada a Girona, a càrrec 

de Juli Valdunciel. 

 

• Presentació de la conferència  Pros i contres sobre la globalització a l’Agenda de 

novembre de la Casa de Cultura de Girona, a càrrec de Marta Ministral. 

 



• Presentació de la conferència les Garrigues, paisatge natural entre Avinyonet, 

Llers, Vilafant i Figueres , a la Setmana de la Ciència, a càrrec de Josep Pintó 

 

• Presentació de la conferència Museïtzació versus banalització de la vida rural , al 

Segon seminari de turisme rural de Catalunya, celebrat a Besalú, a càrrec de José Antonio 

Donaire. 

 

• Presentació de la conferència La situació dels estudis a la jornada Turisme sostenible: les 

alternatives d’ICV , celebrades a Palafrugell, a càrrec de Marta Ministral. 

 

• Presentació de la comunicació Turisme i territori dins de la jornada Turisme sostenible: 

les alternatives d’ICV, celebrades a Palafrugell,   a càrrec de José Antonio Donaire. 

 

• Presentació de la comunicació Forest Structure and Patterns: PrePyrennes of 

Catalunya en el Congress of American Association of Geographers, celebrat a los Àngeles, a 

càrrec de Josep Vila. 

 

•  Presentació de la comunicació La evolución de la estructura paisajística de los 

valles de Hortmoier y Sant Aniol (Alta Garrotxa. Girona) en el periodo 1957-

1979-1997, en el II Congrés Espanyol de Biogeografía  celebrat a La Gomera, a càrrec de 

Josep Vila.. 

 

• Presentació de la comunicació Participación de agentes sociales en la gestión del 

agua: propuesta metodológica para la cuenca del río Muga (Girona) en el III 

Congreso Ibérico de planificación y gestión del agua, celebrat a Sevilla, a càrrec d’Anna Ribas. 

 

• Presentació de la comunicació La valorización del espacio fluvial del río Ter: una 

estrategia de dinamización del territorio  en el congrés  II Jornadas sobre sistemas de 

información geográfica en riesgos geológicos y medio ambiente celebrat a Madrid, a càrrec 

d’Anna Ribas. 



• Presentació de la ponència Mapping the vulnerability of the cultural heritage to 

the flood hazard in the Fluvià river basin (Catalonia) en el congréss Eco-geowater 

Euroconference. “GI and natural hazards” celebrat a Milà, a càrrec d’Anna Ribas i Lluís 

Ribera. 

 

• Presentació del pòster  Mapping the vulnerability of the cultural heritage to the 

flood hazard in the Fluvià river basin ( Catalonia) en el congrés Paleofloods historical 

data and climatics variability: applications in flood risk assessment celebrat a Barcelona, a 

càrrec d’Anna Ribas. 

 

• Presentació de la ponència De la platja al parc de sorra. Propostes per a una 

gestió més sostenible de la platja en les Jornades de Medi Ambient celebrades a Lloret 

de Mar, a càrrec de Rosa Mª Fraguell.  

 

• Presentació de la ponència Dinàmiques turístiques dels espais litorals en el curs 

d’estiu La transformació del paisatge litoral: estat actual i propostes de futur celebrat a Palamós, 

a càrrec de Rosa Mª Fraguell. 

• Presentació de la ponència La transformació dels paisatges naturals litorals en el 

curs d’estiu La transformació del paisatge litoral: estat actual i propostes de futur celebrat a 

Palamós, a càrrec de Josep Pintó. 

 

• Presentació de la ponència Cent anys del nou port de Palamós: evolució 

infrastructural i repercussions mediambientals en el curs d’estiu La transformació del 

paisatge litoral: estat actual i propostes de futur, celebrat a Palamós, a càrrec de Carolina 

Martí. 

 

• Presentació de la comunicació i pòster La utilización de SIG (Orthobase ERDAS 

Imagine 8.4, Arcview 3.2) para el análisis de la transformación del paisaje 

litoral del centro de la Costa Brava en los últimos 50 años en el X Congreso de 



Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, celebrat a 

Valladolid, a càrrec de Carolina Martí. 

 

• Presentació del pòster El paisaje litoral del Baix Ter (Costa Brava) en el  II Congreso 

de Biogeografía  celebrat a la Gomera, a càrrec de Josep Pintó, Carolina Martí i Anna 

Crous. 

 

• Presentació del pòster Tipología de las cubiertas forestales del sector central de 

la Costa Brava en el II Congreso de Biogeografía celebrat a la Gomera, a càrrec de  Josep 

Pintó i Carolina Martí. 

 

• Presentació del pòster Los pinos como indicadores de la dinámica del paisaje en 

áreas mediterráneas. El caso de la Cordillera Prelitoral Catalana en el II Congreso 

de Biogeografía celebrat a la Gomera, a càrrec de  Josep Pintó,  Carolina Martí i Anna 

Crous entre altres. 

 

• Presentació de la ponència Nuevas tendencias del turismo relacionadas con el 

turismo cultural, en el congrés Turismo cultural y gestión del patrimonio celebrat a Alacant, a 

càrrec de Jose A. Donaire. 

 

• Presentació de la ponència La problemàtica de la gestió turística dels espais 

naturals en el congrés El turisme en espais naturals: Perspectives locals celebrat a 

Montesquiu, a càrrec de José A. Donaire. 

 

• Presentació de la ponència Nuevas pautas en el consumo turístico contemporáneo 

en el congrés Turisme, espais i imatges. Aportacions des de l'antropologia i la geografia celebrat 

a Alacant,  a càrrec de José A. Donaire. 

 



• Presentació de la comunicació Barcelona. Versión 2.1 en el Congrés Internacional de 

Desarrollo Turístico Integral de Ciudades Monumentales celebrat a Granada, a càrrec de José 

A. Donaire. 

 

• Presentació de la ponència The transformation of the coastal landscape of the 

central Costa Brava: Cartography and modelling of land-use cover change in 

the last 50 years en el curs d’especialització Advanced Study Course on Modelling land-use 

change celebrat a Lovaina, a càrrec de Carolina Martí. 

 

• Presentació de la conferència El paisatge en l’obra de Josep Berga al Museu Comarcal 

d’Olot, a càrrec de Josep Pintó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VARIS 

 

• Presentació del núm. 215 de la Revista de Girona amb el dossier La Selva, comarca de 

contrastos, que ha estat coordinada Anna Ribas. 

 

• Preparació i organització del debat  sobre les sortides professionals dels llicenciats 

en geografia en l’actualitat celebrat a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres amb la 

participació de diferents membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i 

joves geògrafs amb experiència professional. 

 

•  En la convocatòria de becaris de la UdG de l'any 2002 han guanyat una plaça en Diego 

Varga. La seva incorporació serà efectiva a partir de l'1 de gener de 2003. Es presentava 

com a becari pel grup de recerca Gestió d'Espais Naturals i Anàlisi i Evolució del 

Paisatge . 

 

• Coordinació i relació amb els Instituts de Secundària per tal de realitzar els Tallers de 

Geografia. 

 

• Ampliació del fons bibliogràfic. 

 

 

 

 
 
 
 
 


