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       Col.laboradors

COGNOMS NOM CATEGORIA Àrea

Bayes Bruñol Carles Becari de recerca UdG Geografia Humana
Crous Bou Anna Investigador en formació Geografia Física
Feliu Torrent Jaume Associat tipus 2 (temps complet) Geografia Humana

Fraguell Sansbelló
Maria
Rosa Titular d'universitat Geografia Humana

Gordi Serrat Josep Titular d'universitat Geografia Física
Gutiérrez Jaramillo Obdúlia PQS Anàlisi Geogràfica Regional
Jordi Pinatella Moisès Becari/a formació de professorat investigador (MCYT) Anàlisi Geogràfica Regional
Llussà Torra Rafel Titular d'universitat Anàlisi Geogràfica Regional
Marti Llambrich Carolina Associat tipus 2 (temps complet) Geografia Física
Nogué i Font Joan Catedràtic d'universitat Geografia Humana
Pavon Gamero David Associat tipus 2 (6h+6h) Geografia Humana
Pintó Fusalba Josep Titular d'universitat Geografia Física
Pons Pagès Jordi PTS Geografia Física
Ribas Palom Anna Titular d'universitat Geografia Humana
Ribera Masgrau Lluís Associat tipus 2 (temps complet) Geografia Humana
Riera Raaymakers Clàudia Becari de recerca UdG Geografia Humana
Roca Torrent Anna Associat tipus 1 (5h+5h) Geografia Humana
Salamaña Serra Isabel Titular d'universitat Anàlisi Geogràfica Regional
Serra Cervantes Isidre Becari/a formació de professorat investigador (MCYT) Geografia Física
Valdunciel Coll Juli Becari de recerca UdG Anàlisi Geogràfica regional
Varga Linde Diego Becari de recerca UdG Geografia Física
Vicente Rufi Joan Titular d'universitat Geografia Humana
Vila Subirós Josep Titular d'universitat Geografia Física
Villanova Valero Jose Luis Associat tipus 3 (temps complet) Geografia Humana

Becaris de projectes

Miquel Serra Xavier
Martí Campmajó Àngel
Aulinas Masó Montse
Wilbrand Stephanie Meta

Grups de recerca

- 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

- Ajuntament d’Olot

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallés

- Ajuntament de Manlleu

- Ajuntament de Sant Celoni

- Asociación de Geógrafos Españoles

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona

- Col·legi de Geògrafs de Catalunya

- Consorci Alba-Ter

- Diputació de Girona

- Fòrum de les Cultures de Barcelona 2004

- Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

- Fundació Privada Girona : Universitat i Futur

- Fundació Territori i Paisatge

- Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres Públiques

- Institució Catalana d’Història Natural

- Museu Industrial del riu Ter

- Observatori del Paisatge de Catalunya

- Societat Catalana d’Ordenació del Territori

- Universitat  Menéndez y Pelayo

Membre permanent de :

- Consell de l’Alta Garrotxa

- Xarxa Custòdia del Territori
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS

• L’avaluació  dels  espais  naturals  protegits  de  Catalunya:  balanç  i

perspectives 10 anys després de l’aprovació del PEIN. Celebrada a la Sala de

Graus de la Facultat de Lletres, el dia 16 de març de 2004 i coorganitzada per Josep

Vila i Diego Varga amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural

( ICHN).Aquesta jornada es va dedicar a fer un balanç del resultat del Pla d’Espais

d’Interès Natural de Catalunya una dècada després de la seva entrada en vigor. Es va

comptar amb la presència d’una part molt remarcable dels tècnics que en el nostre

país es dediquen a la gestió d’espais naturals i va rebre el suport, entre d’altres,  de la

Direcció General de Medi Natural i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i

Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Fundació Territori

i Paisatge de Caixa Catalunya i de la Diputació de Girona. La clausura de la Jornada va

anar a càrrec del Conseller de Medi Ambient i Habitatge. Les expectatives generades

van superar les previsions, fins al punt que finalment no es va poder donar cabuda a

totes les persones interessades en participar-hi, en concret es va haver de tancar les

inscripcions  un  cop  es  va  arribar  a  l’aforament  màxim  permès  per  la  sala:  125

persones.  S’ha  de  remarcar,  que  la  jornada   va  ser  possible  gràcies  al  suport

econòmic  de  la  Diputació  de  Girona,  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología,  la

Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya i l’Institut de Medi Ambient de la

UdG. Tot plegat ha permès que es publiqués recentment (desembre de 2004) un

llibre que recull el contingut de la Jornada i que s’ha tramès a tots els participants, a

part  de  fer  arribar  un  bon  nombre  d’exemplars  a  les  institucions  i  entitats

organitzadores i col·laboradores per tal que en facin difusió entre els seus membres.

• Les Vies Verdes al Vallès, celebrada a la rectoria vella de Sant Celoni el 26 de

març de 2004 i dirigida i coordinada per Josep Gordi. Entre ponents i participants es

va comptar  amb l’assistència  d’unes 80 persones.  La  majoria  de participants  eren

geògrafs, ambientòlegs, biòlegs i enginyers forestals procedents de les administracions

locals.  Fruit  d’aquestes  jornades  es  va  signar  el  manifest  de  Sant  Celoni  per  al

reconeixement  de  les  Vies  Verdes  del  Vallès, signat  conjuntament per la  Càtedra  de
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Geografia  i  Pensament Territorial  de la UdG, el  Departament de Geografia  de la

Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’adhesió de la

Diputació de Barcelona , la Generalitat de Catalunya, diferents Ajuntaments, Consells

Comarcals,  Entitats  i  Associacions,   professionals,  experts  i  tècnics  locals  a  títol

individual. 

• VII  Col·loqui  de  Geografia  urbana.  La  Ciutat  i  la  por  celebrat  l’11  de

setembre, en el centre de convencions internacional de Barcelona, dins del Diàleg

Ciutat i Ciutadans del segle XXI, Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. El

comitè organitzador estava format per membres de l’AGE i  Joan Vicente, Josepa Bru,

Joan Nogué, Isabel Salamaña, Mita Castañer, Obdúlia Gutiérrez, Juli Valdunciel i Rafel

Llussà .Inicialment, el col·loqui estava previst per  fer-se el mes de juny a Girona,

però al coincidir amb el Fòrum de les Cultures de Barcelona, es va creure convenient

intentar aprofitat l’esdeveniment i programar el col·loqui dins dels actes del Fòrum de

les cultures. Així, el VII Col·loqui de Geografia Urbana va coincidir amb el Fòrum.

Donat  l’excepcional  del  fet,  el  Grup  de  Geografia  Urbana  va  voler  sumar-se  a

l’esdeveniment integrant-se en el diàleg Ciutats i Ciutadans del segle XXI, que estava en

total sintonia amb el tema central que des del grup es volia tractar, “ La ciutat i la

por”

• IV Jornades sobre l’Alta Garrotxa. La gestió forestal  :  Explotació  versus

conservació.La jornada es va celebrar els dies 26 i 27 de novembre  a la Sala de

Plens de l’Ajuntament de Beuda i va ser coorganitzada per Josep Vila i el Consorci de

l’Alta  Garrotxa  amb  la  col·laboració  de   la  Fundació  d’Estudis  Superiors  d’Olot.

L’objectiu de les Jornades és parlar sobre la necessitat que hi hagi una gestió forestal

a l’Alta Garrotxa de cara a fer compatible la conservació amb el rendiment econòmic

en base a l’explotació forestal. Aquestes sessions de treball, que es van iniciar ja fa 4

anys, han aconseguit una bona implicació entre el que seria la Càtedra de Geografia i

Pensament Territorial i un organisme de gestió d’un espai natural com és el Consorci,

juntament amb una remarcable presència d’agents econòmics, socials i culturals de

l’Alta Garrotxa. Aquest any es pot tornar a considerar un èxit fruit de la qualitat de

les exposicions presentades, així com també del ric debat que es va generar al seu

entorn, tot plegat acompanyat per una important participació de la població local. En
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total s’hi van aplegar més d’una seixantena de persones, entre ponents i inscrits. Per

altra  banda,  cal  remarcar  que tant  les  sessions com les conclusions que se’n van

derivar , - de les que s’està preparant la publicació -  van tenir un bo ressò en els

mitjans de comunicació, i també van despertar l’interès de distints organismes de la

Generalitat de Catalunya

• Seminari  "Experiències  en  restauració  fluvial  i  educació  ambiental  a

Europa" , celebrat  els dies 29 i 30 de novembre al Museu Industrial del riu Ter i va

ser organitzat per Anna Ribas, amb la col·laboració del Museu Industrial del riu Ter i

del Projecte Interreg IIIC “Community Rivers”.  L’objectiu del seminari  era ser un

punt de trobada d’experiències  i iniciatives , propostes i actuacions, un espai per

crear sinergies entre els diferents  agents socials involucrats en la gestió dels rius i els

seus espais fluvials, i d’aquesta forma obrir noves vies de treball que afavoreixin la

recuperació dels rius i el desenvolupament sostenible del territori.  El seminari  va

reunir professionals i estudiants universitaris interessats en les experiències existents

a  Catalunya  que  lliguen  actuacions  de  restauració  d'espais  fluvials  i  programes

d'actuació  ambiental.  Aquests  professionals  procedien  tant  d'administracions

públiques catalanes (Agència Catalana de l'Aigua, ajuntaments, diputacions, consorcis

de  municipis,  consells  comarcals,  universitats)  com  empreses  i  consultories

ambientals. El perfil acadèmic i professional dels assistents va ser majoritàriament del

camp  de  les  ciències  naturals,  en  especial  biòlegs,  ecòlegs  i  ambientòlegs.  La

participació al seminari va ser superior a la prevista, tot i que les inscripcions eren

previ pagament. Entre ponents i participants varen ser unes 80 persones. 
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS EN PREPARACIÓ

• Mes  de  maig-juny.  Seminari  Sistemes  urbans  i  desenvolupament  local,  on

intervindran  teòrics  sobre  Sistemes  Urbans  i  desenvolupament  local  i  on

s’exemplificaran casos .  La realització del seminari és possible gràcies a un ajut de la

Fundació  Privada  Girona:  Universitat  i  futur,  i  l’aprofitament  de  la  presència  del

professor Dematteis que està a Girona participant en el curs de doctorat de Medi

Ambient de l’Institut de Medi Ambient .

• Mes  de  juny,  14  i  15  Jornada  sobre  la  futura  Llei  de  Patrimoni  Natural  /

Biodiversitat.  Aquesta jornada compte amb el  recolzament econòmic i tècnic  del

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i pretén

ser un punt de debat sobre la futura llei en la  que intervindran els diferents agents

econòmics i socials implicats. Han confirmat la seva assistència el Director General de

Medi Ambient en la inauguració  i el Conseller de Medi Ambient i Habitatge en la

cloenda.

• Mes de Juny.  La gestió de les vies verdes al Vallès,  que  tenen com  a objectiu

presentar els principals instruments urbanístics i jurídics que poden permetre tirar

endavant i gestionar vies verdes a la plana vallesana. Com que no hi ha cap via verda

en funcionament,  es presentaran exemples d’altres  territoris  i  instruments que es

poden aplicar a la creació i gestió de les vies verdes del Vallès.

• Setembre. En preparació la realització de la Jornada homenatge al geògraf Elise Reclús. 

• Novembre. V Jornades de l’Alta Garrotxa. Per cinquè any consecutiu, s’estan preparant

les jornades sobre l’Alta Garrotxa, juntament amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i la

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

• Desembre.  S’està preparant la  realització d’una jornada/seminari  juntament amb el

Museu Industrial del Ter, a celebrar a Manlleu.
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CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

• Organització del diploma de postgrau  Gestió integrada de zones costaneres pel curs

2004 -2005 que malauradament s’ha tingut que anul·lar per falta d’inscrits.

• Organització  i  realització  del  curs  d’especialització  ArcGis  8.2  aplicat  a  la  Gestió

Ambiental, que te com a objectiu aprendre a operar amb una de les més modernes

tecnologies de gestió territorial com són els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), i

més concretament amb l’ArcGis 8.2, fer-ho al servei de la planificació ambiental a

partir del desenvolupament de casos pràctics.
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PROJECTES I+D+I RELACIONATS AMB LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I

PENSAMENT TERRITORIAL

• Finalització  del  projecte  Modelització  de  l'evolució  del  paisatge  litoral  a  les

Serres de Montserrat  i Sant Llorenç del Munt en els últims dos-cents anys

fruit  d’un  ajut  de  Cooperació  i  Recerca  concedit   pel  MCYT  al  grup  de  recerca

Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge format per membres de la Càtedra de Geografia

i Pensament Territorial.

• Finalització dels treballs de l’ajut UdG per  a grups de recerca al grup Medi Ambient i

Tecnologies de la Informació Geogràfica format per membres de la Càtedra de Geografia

i Pensament Territorial.

• Mitjançant un  ajut concedit en la convocatòria del MCYT 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  s’està  treballant  en  el  projecte

Sistemas territoriales contemporáneos: análisis, gestión y ordenación.     

• Mitjançant un  ajut concedit en la convocatòria del MCYT 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 s’està treballant en el

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

el período 1800-2000: Provincia de Girona.

• Concedida la renovació de l’ajut  xarxa temàtica sobre Territori i mobilitat  al

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

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. 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 2005-2006.
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• Mitjançant un ajut concedit en la convocatòria del MCYT del Plan I+D pel període 2004-

2006, 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  segueix treballant  en

el  projecte  Desarrollo y  validación de un método de valoración del  recurso

playa como ayuda a la gestión integrada de zonas turísticas costeras.
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AJUTS COMPLEMENTARIS 

• Pendent de resolució la sol·licitud d’un ajut d’accions especials per part del MCYT per a

la realització del seminari Experiències en restauració fluvial i educació ambiental

a Europa , l’investigador responsable del qual és Anna Ribas.

• Concessió d’un ajut per part de la Fundació Privada Girona : Universitat i futur al grup de

recerca Anàlisi i Planificació Ambiental i Territorial per la realització del seminari

Sistemes urbans i desenvolupament local.

• Concedit un ajut d’accions especials per part del MCYT per a la publicació de les actes

del VII col·loqui de geografia urbana : la ciutat i la por, l’investigador responsable

del qual és Mita Castañer.
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PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA ACABATS I EN CURS

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

Mar.

• S’han finalitzat els treballs de 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’han finalitzat els treballs de l’elaboració d’  un Estudi de mobilitat en el marc de

l'Agenda XXI de la comarca de la Garrotxa  fruit  d’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, sota la

direcció de Mita Castañer i coordinat per Obdúlia Gutiérrez.

• S’ha finalitzat l’estudi sobre l’Evolució del paisatge fluvial de la conca del Besòs en

els darrers 50 anys  fruit d’un conveni entre el Consorci per la defensa de la conca del

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

•  S’ha finalitzat  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  fruit d’un conveni

de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  de  la  Selva  i  la  Càtedra  de  Geografia  i

Pensament  Territorial,  sota  la  direcció  de  Mita  Castañer  i  coordinat  per  Obdúlia

Gutiérrez.

• S’ha  finalitzat  l’Estudi  sobre  la  construcció  d’habitatges  a  la  demarcació  de

Girona fruit d’un conveni de col·laboració entre el Col·legi d’aparelladors i arquitectes

tècnics de Girona i  la  Càtedra de Geografia  i  Pensament Territorial,  dirigit  per Mita

Castañer.

                               Càtedra de Geografia i Pensament Territorial – Memòria 2004 -                              13



• S’ha  finalitzat  la  Cartografia  de  la  transformació  del  paisatge  litoral  per  a

l’exposició inaugural del Debat Costa Brava,  fruit d’un conveni de col·laboració

entre  el  Col·legi  d’arquitectes  de  Catalunya  i  la  Càtedra  de  Geografia  i  Pensament

Territorial sota la direcció de Carolina Martí.

• S’ha finalitzat el “Pla de Desenvolupament de Turisme sostenible del municipi

de Blanes” fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i la Càtedra

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

• S’està  treballant  en  l’Estudi  de  l’estat  actual  i  regeneració  del  teix  a  l’Alta

Garrotxa  fruit d’un conveni de col·laboració entre el Consorci per a la protecció i la

gestió de l’EIN de l’Alta Garrotxa i la Càtedra de Geografia i  Pensament Territorial  ,

sota la direcció de Josep Pintó.

• 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.
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PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA SIGNATS AQUEST ANY

• S'ha signat un conveni  de col·laboració entre el  Departament de Política Territorial  i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament

Territorial per tal de Facilitar i potenciar un diàleg creatiu entre el Programa de

planejament territorial i les entitats i persones del territori en el procés de la

formulació  del  Pla  territorial  parcial  de  les  Comarques  de  la  Catalunya

central , sota la direcció de Rafel Llussà.

• S'ha  signat  un  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consorci  per  a  la  promoció  dels

municipis  del  Moianès  i  la  Càtedra  de  Geografia  i  Pensament  Territorial  per  tal  de

realitzar la Diagnosi estratègica territorial del Moianès, sota la direcció de Rosa Mª

Fraguell.

• S’ha signat  un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i la Càtedra

de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar el Pla de Desenvolupament

de Turisme Sostenible del municipi de Blanes, sota la direcció de Josep Pintó.

• S'ha signat un conveni  de col·laboració entre el  Departament de Política Territorial  i

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament

Territorial per tal de Facilitar i potenciar un diàleg creatiu entre el Programa de

planejament territorial i les entitats i persones del territori en el procés de la

formulació del  Pla  territorial  parcial  de  les  Comarques  Gironines, sota  la

direcció de Joan Vicente.

• S'ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la  Càtedra de

Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi sobre la  Diagnosi del

sector de la construcció i l’habitatge a Figueres: generació d’ocupació, accés a

l’habitatge i cohesió social, sota la direcció de Mita Castañer i coordinat per Obdúlia

Gutiérrez.
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• S'ha  signat  un  conveni  de  col·laboració  entre  la  Confederació  de  cooperatives  de

Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi

sobre  les  potencialitats  de  l'economia  social  en  base  als  recursos  de

desenvolupament  local  existent  en l'àmbit  comarcal  de Catalunya,   sota  la

direcció de Mita Castañer.

• S'ha signat un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Càtedra de

Geografia  i  Pensament  Territorial  per  tal  d’elaborar  el  dossier  "Políticas  de

contención de la ciudad de baja densidad", sota la direcció de Joan Vicente.

• S'ha signat un conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, ramaderia i

pesca de la Generalitat de Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

per tal de realitzar un estudi i diagnosi del sector agrari comarcal i d'orientació

pel desplegament  dels  contractes  d'explotació  amb  caràcter  pilot  a  la

comarca del Pla de l'Estany, sota la direcció d’Anna Roca.

• S'ha  signat  un  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consorci  per  a  la  promoció  dels

municipis  del  Moianès  i  la  Càtedra  de  Geografia  i  Pensament  Territorial  per  tal  de

realitzar un estudi de quantificació de la segona residència al Moianès. Anàlisi de

la seva incidència econòmica, sota la direcció de Rosa Mª Fraguell.

• S’ha rebut una subvenció per part de la fundació AD Terrae Glorium (ATG-Trust), per la

realització d’un estudi sobre la  conservació dels teixos de l'Alta Garrotxa, sota la

direcció de Josep Pintó.

• S’ha realitzat un estudi sobre  els establiments industrials de l'àrea de Celrà fruit

d’un  encàrrec  de  l’Ajuntament  de  Celrà  a  la  Càtedra  de  Geografia  i  Pensament

Territorial,  sota  la  direcció  de  Mita  Castañer.  Aquest  treball  s’ha  materialitzat  amb

facturació prèvia. 
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 PROPERA REALITZACIÓ

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l'arquitecte Agàpit Borràs i la

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

l’ordenació del sòl no urbanitzable dins els treballs de redacció del POUM de

Sant Pere de Vilamajor, sota la direcció de Josep Gordi.

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i  la

Càtedra de Geografia  i  Pensament Territorial  per tal  de  realitzar un estudi marc

sobre els efectes del tren d’alta velocitat a la ciutat intermitja , sota la direcció

de Jaume Feliu.

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l'arquitecte Xavier Canosa i la

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

paisatge del  SNU de Palafrugell,  dins  els  treballs  de revisió del  POUM de

Palafrugell, sota la direcció de Carolina Martí i Josep Pintó.

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castell- Platja

d’Aro i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar  un estudi

sobre l’avaluació de la càrrega turística global al municipi Castell-Platja d’Aro,

sota la direcció de Rosa Mª Fraguell.

• S’està  preparant  un informe sobre  la  visió dels  ajuntaments  de l’àrea del  Ter-

Brugent en relació al futur del seu territori fruit d’un encàrrec de la Generalitat de

Catalunya a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial , sota la direcció de Mita

Castañer.
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PUBLICACIONS 

Publicacions editades per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

• Octubre  2004.  Publicació  del  llibre  II  Jornades  de l’Alta Garrotxa.  L’ús públic,

recopilació de les actes de la jornada del mateix nom, celebrada al Centre Cívic d’Oix,

els dies 22 i 23 de novembre de 2002. Aquest llibre recull les aportacions realitzades pels

diferents ponent convidats i les conclusions a què es va arribat en el debat final entre tots

els participants. Es van consensuar i prioritzar una sèrie de directrius que han de servir al

Consorci i als ajuntaments de l’Alta Garrotxa per gestionar millor el dia a dia dels temes

relacionats amb l’ús públic.

• Desembre 2004. Publicació del llibre  Avaluació dels espais naturals protegits de

Catalunya : balanç i perspectives 10 anys després de l'aprovació del PEIN, fruit

de la jornada del mateix nom que es va celebrar al mes de març a la Sala de Graus de la

Facultat de Lletres i del qual són editors Josep Vila i Diego Varga.  Està previst que a

començaments  del  2005,  es  pengi  a  la  pàgina  web  de  la  Càtedra  de  Geografia  i

Pensament Territorial, el format digital perquè tothom que hi estigui interessat se’l pugui

baixar gratuïtament.

Amb la col·laboració de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

• Publicació  del  llibre  El  Protectorado de España en Marruecos.  Organización

política y territorial , amb col·laboració amb l’editorial Alborán Bellaterra, del qual és

editor  i  autor  José  Luis  Villanova.  El  llibre  fa  una  anàlisi  de  l’organització  política  i

territorial  que  va  erigir  l’Estat  espanyol  per  desenvolupar  la  seva  política  colonial  i

complir amb les obligacions contretes en el conveni entre Espanya i França del 1912 que

va establir el Protectorat d’Espanya a Marroc.
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PUBLICACIONS EN PREPARACIÓ

• Preparació de la publicació de les actes de la III Jornada de l’Alta Garrotxa. La

ramaderia extensiva i la gestió dels espais oberts.

• Preparació de la publicació de les actes de la  IV Jornada sobre l’Alta Garrotxa.

La gestió forestal: explotació versus conservació.

• Preparació de la publicació de les actes del Congrés de Biogeografia

• En preparació la publicació de les Actes del IV col·loqui de Geografia Urbana.

La ciutat i la por.
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Publicacions de Membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

• Publicació  del  capítol  The  old  and  the  new.  Exploring  social  learning  and

participation processes under the WFD.  The case of the Muga river basin,

Catalonia, dins de les actes del IV Col.loqui Ibèric sobre planificació i gestió de l’aigua i del

qual són autors Anna Ribas, David Pavón, Carles Bayés i altres.

• Publicació del  capítol  Analysis  and assessment of the changes in the “closes”

Landscape of Alt Empordà Plain (northest Catalonia) (1970-2001)  dins de les

actes del Congrès From Knowledge of landscapes to landscaping action, i del qual són autors

Albert Llausàs, Anna Ribas i Lluís Ribera.

• Publicació de l’article  Costa Brava Sud (1986-2001) ; la dinàmica accelerada de

les transformacions en la realitat urbana a  la revista Blanda, i del qual és autor Juli

Valdunciel .

• Publicació  del  capítol  An endered politics  of the environment al  llibre  Mapping

women making policies, i del qual és autora Josepa Bru.

• Publicació del capítol  Les dimensions climàtiques i socials de les sequeres a la

conca del riu Muga , a les actes del IV Congrés de l’Associació espanyola de climatologia. El

clima, entre el mar i la muntanya i del qual és autor Carles Bayés.

• Publicació del capítol  City & equility. Girona, la posada en pràctica d’un Pla de

Ciutat, a les actes de la  IV Jornada dona ciutat : la ciutat habitable,  del qual és autora

Isabel Salamaña.

• Publicació de l’article  Landscape and nacional identity in Catalonia a la revista

Political Geography, i del qual són autors Joan Vicent i Joan Nogué.
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• Publicació de l’article La construcció d’habitatge a Girona a la revista La Punxa, del

col·legi oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, i del qual són autors Joan

Vicente i Obdúlia Gutiérrez.

• Publicació de l’article ¿Nuevas palabras, nuevas ciudades?, a la Revista de Girona, del

qual és autor Joan Vicente .

• Publicació de l’article Nous territoris i nous paisatges : de l’espai xarxa a la ciutat

difusa, a la revista Papers d’Art, del qual és autor Juli Valdunciel.

• Publicació de l’article Un nou dinamisme poblacional i un territori que canvia, al

Punt Diari, de la qual és autora Obdúlia Gutiérrez.

• Publicació de l’article Què en fem, de l’Empordà ?, al Punt Diari, de la qual són autors

Mita Castañer i Joan Vicente.

• Publicació de l’article  Paisatges híbrids al diari  La Vanguardia, del qual és autor Joan

Nogué.

• Publicació de l’article Análisis, mediante tecnología SIG, de la vulnerabilidad del

sector comercial de la ciudad de Girona a la inundaciones del río Onyar, a les

actes de congrés Medio Ambiente, recursos y riesgos naturales. Análisis mediante tecnología

SIG y teledetección, del qual és autor Lluís Ribera.

• Publicació de l’article Aplicación de los SIG a la gestión ambiental: modelización

de  la recuperación  potencial  de  hábitats  no  forestales  en  los  valles  de

Hortmoier y Sant Aniol ( Alta Garrotxa, Girona), a les actes de congrés  Medio

Ambiente, recursos y riesgos naturales. Análisis mediante tecnología  SIG y teledetección, del

qual són autors, Anna Crous, Diego Varga i Josep Vila.

• Publicació de l’article Cálculos y técnicas SIG para la gestión del espacio costero.

Determinación de zonas vulnerables en el hemidelta norte del Ebro a partir
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del cálculo del retroceso de la playa de la Marquesa, a les actes de congrés Medio

Ambiente, recursos y riesgos naturales. Análisis mediante tecnología  SIG y teledetección, del

qual són autors, Anna Crous, Diego Varga i Josep Pintó.

• Publicació de l’article Metodología de análisis de la transformación del paisaje de

la Costa  Brava:  Evolución,  diagnosi  y  prognosis a  les  actes  de  congrés  Medio

Ambiente, recursos y riesgos naturales. Análisis mediante tecnología  SIG y teledetección, del

qual són autors, Carolina Martí i Josep Pintó.

• Publicació de l’article El tren de la costa, al Punt Diari, del qual és autor JoanVicente.

• Publicació  del  capítol  Cartografía de los cambios sociales y culturales dins del

llibre  Geografía  Humana  :  una  introducción de  Joan  Romero,  i  del  qual  és  autor  joan

Nogué.

• Publicació de l’article Conflictos y respuestas al diari La Vanguardia, l’autor del qual és

Joan Nogué.

• Publicació de l’article Y el viento nos llevará, al diari  La Vanguardia, l’autor del qual és

Joan Nogué.

• Publicació de l’article Sí a una major protecció de la costa, al Diari de Girona, l’autor

del qual és Joan Vicente.
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CONFERÈNCIES, PONÈNCIES i COMUNICACIONS PRESENTADES PER

MEMBRES DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL

• Ponència marc  Turisme, paisatge i ordenació del Territori a Catalunya en el  II

Congrés de Turisme de Catalunya, celebrat a Tarragona el dia 16 de setembre,  a càrrec de

Joan Nogué.

• Conferència Turisme de litoral a Catalunya. La pressió de la segona residència.,

a la jornada Turisme, Paisatge, Ordenació del Territori a Catalunya, celebrada a Tarragona el

dia 16 de setembre, a càrrec de Rosa Mª Fraguell.

• Conferència La planificació de les funcions socials en el bosc, a la jornada Repensar

el bosc  celebrada a La Garriga el 12 i 13 de juliol, a càrrec de Josep Gordi.

• Conferència  Els paisatges de la postmodernitat en el  II seminari internacional sobre

paisatge. Els paisatges de la postmodernitat celebrat a Olot els dies 21,22 i 23 d’octubre, a

càrrec de Joan Nogué.

• Conferència Entre el cos i l’ànima: dona, natura i els paisatges de la captivitat,

en el  II seminari internacional sobre paisatge. Els paisatges de la postmodernitat celebrat a

Olot els dies 21,22 i 23 d’octubre, a càrrec de Josepa Bru.

• Ponència ¿Por qué el miedo?. Factores que explican y engendran miedo en las

ciudades, en el VII col·loqui de Geografia Urbana. La ciutat i la por, en el Fòrum universal

de les cultures, celebrat a  Barcelona el dia 11 de setembre, a càrrec de Josepa Bru i Joan

Vicente.

• Ponència  Els recs: valors naturals, socials i culturals, en el  VIII seminari de Gestió

ambiental de la ICHN, celebrat a Banyoles els dies 5,6 i 7de novembre, a càrrec de Moisès

Jordi.
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• Ponència  Ús públic en els espais naturals, en el VIII seminari de Gestió ambiental de la

ICHN, celebrat a Banyoles els dies 5,6 i 7de novembre, a càrrec de Josep Gordi.

• Ponència Pla de l’Estany : Un territori sense projecte?, a les III Jornades de l’Estany,

celebrades a Banyoles el dia 11 de novembre, a càrrec de Moisès Jordi.

• Ponència  La  Transformació  del  Territori  i  del  Paisatge  de  la  Costa  Brava

(1956-2003).  Situació  Actual  i  Propostes  d’Actuació,  al  Debat  Costa  Brava,

celebrat a Roses el dia 5 de març, a càrrec de Joan Nogué.

• Ponència  Les platges de la Costa Brava. De l’espai natural al parc de sorra, al

Debat Costa Brava,  celebrat a Roses el dia 5 de març,  a càrrec de Rosa Mª Fraguell  i

Claùdia Riera.

• Ponència  Polítiques de contenció de la ciutat de baixa densitat al  seminari  La

ciutat  de  baixa  densitat:  lògiques,  gestió  i  contenció,  celebrat  el  dia  26  de  novembre  a

Barcelona, a cura de Joan Vicente.

• Conferència El retorn al lloc, el retorn a la política a l’acte de lliurament del premi

Institut de Patrimoni Cultural UdG, celebrat a la Facultat de Lletres el 27 de maig,  a cura de

Joan Nogué.

• Ponència Paisatges de frontera  en el debat el conflicte entre el que necessitem i volem

conservar, celebrat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 21 de setembre,

a càrrec de Joan Nogué.

• Ponència Turisme, paisatge i ordenació del Territori  en el II Congrés de Turisme de

Catalunya, celebrat a Girona el dia 16 de desembre,  a càrrec de Joan Nogué.

• Ponència La via verda Gallecs-Gallifa a la Jornada Les vies verdes al Vallès, celebrada a

Sant Celoni el dia 26 de març, a càrrec de Josep Pintó.
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ACTIVITATS VÀRIES

• Presentació del llibre Nous usos per a antics espais industrials, del qual són editors Rosa

Mª Fraguell, Anna Ribas i Rafel Llussà, el dia 19 de març a l’Auditori de la Caixa de

Manlleu.

• Organització  del  debat  públic  El  Baix  Empordà a  debat,  celebrat  a  Palafrugell  el  7

d’octubre, com a part de la primera fase del Pla Territorial de l’Empordà, sessions de

participació.

• Organització  del  debat  públic  L’Alt  Empordà  a  debat,  celebrat  a  Figueres  el  13

d’octubre, com a part de la primera fase del Pla Territorial de l’Empordà, sessions de

participació.

• Col·laboració en l’organització dels actes programats amb motiu de la concessió del

premi de l’Institut de Patrimoni Cultural de la UdG a la plataforma “ Salvem les Valls”,

el dia 27 de maig a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres.

• Col·laboració en l’organització del II Seminari internacional sobre paisatge. Els paisatges

de la postmodernitat, organitzat per el Consorci Universitat Internacional Menéndez

Pelayo de Barcelona, dirigit per Joan Nogué i celebrat els dies 21,22 i 23 d’octubre a

Olot.

• Direcció  i  execució  de  les  sessions  de  l’exposició  La Costa  Brava  :  L’ocupació  del

territori dins del   Debat Costa Brava :  Un futur sostenible,  organitzat  pel  Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona.

• Presentació del monogràfic de la revista la Punxa del Col.legi Oficial d'Aparelladors i

Arquitectes  Tècnics  de  Girona,  el  dia  28  d’abril,  sobre  l'estudi La  construcció

d'habitatge a la demarcació de Girona,  amb la intervenció de Joan Vicente i

Joaquim Nadal, Conseller d’Obres Públiques .
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• DISSENY I EDICIÓ DE LA PÀGINA WEB DE LA CÀTEDRA .

• AUGMENT DEL FONS BIBLIOGRÀFIC DE LA CÀTEDRA
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TESIS I MEMÒRIES DE RECERCA

Presentades per membres de la Càtedra

• Presentació de la memòria de recerca  L’homogeneïtzació del paisatge a les valls

d’Hortmoier i Sant Aniol ( Alta Garrotxa) : anàlisi, evolució i perspectives de

futur a càrrec de Diego Varga  i dirigida per Josep Pintó. Ha estat qualificada pel tribunal

amb excel·lent..

• Presentació de la memòria de recerca  La identitat territorial en els processos de

desenvolupament local. Banyoles, identitat lacustre i projecte de ciutat, a càrrec

de Moisès Jordi i dirigida per Joan Vicente , qualificada pel tribunal amb la distinció de

notable.
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Notícies relacionades publicades en mitjans de comunicació 

- En Girona crece más la cifra de pisos que la población, La Vanguardia, 30/01/04

- El nombre d’habitatges contractats a les comarques gironines va créixer un 25% el
2003, Punt Diari, 30/01/04

- La contractació de vivenda nova creix un 23% a Girona el 2003, Diari de Girona,
30/01/04

- “ Continua la mateixa inèrcia de fa 30 anys”, revista Presència, 22/02/04

- Los expertos reclaman una nueva gestión del río Muga, La Vanguardia, 28/02/04

- Figueres abastarà l’aigua de Fortià, el Far, Riumors i Santa Llogaia, Diari de Girona,
28/02/04

- Reclamen un ens de gestió de la Muga, El País, 28/02/04

- Proposen un consell de sostenibilitat a la Muga, revista Hora Nova, 28/02/04

- El projecte Muga conclou que per gestionar l’aigua cal coordinació dels col·lectius
implicats, Punt Diari, 29/02/04

- Un estudi proposa vetllar pel riu Muga, El Periódico, 29/02/04

- Als antípodes del PHN, Punt Diari, 29/02/04

- Olot aspira a ser seu del futur Observatori català del Paisatge, Diari de Girona,
06/03/04

- Avaluació dels espais naturals protegits de Catalunya, Avui, 13/03/04

- La UdG dedica la jornada d’avui a avaluar el PEIN, deu anys després de la seva
aprovació, Punt Diari, 16/03/04

- Un 93% dels espais naturals protegits no estan ben preservats ni gestionats, segons
els experts, Punt Diari, 17/03/04.

- El 72% dels espais naturals protegits de Catalunya estan amenaçats , Avui, 17/03/04

- Milà acusa l’anterior Govern de “ treballar poc” pels PEIN, Diari de Girona, 17/03/04

- Un estudio detecta agresiones en cuatro de cada diez parajes naturales protegidos, La
Vanguardia, 17/03/04

- Conflictos y respuestas, la Vanguardia, 17/03/04
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- La UdG organitza una jornada sobre les vies verdes del Vallès, Punt Diari, 24/03/04

- Donaire creu que Platja d’Aro no és una ciutat sinó una “ociurbs”, Diari de Girona,
03/04/04

- Girona gana  más viviendas  que población en los  últimos 17 años,  La  Vanguardia,
29/04/04

- La  construcció  d’habitatges  al  territori  gironí  quadruplica  les  necessitats  de  la
població, Punt Diari, 29/04/04

- Aparelladors  i  UdG  conclouen  que  Girona  s’ha  construït  “a  un  ritme  difícil  de
sostenir”, Diari de Girona, 29/04/04

- A  la  província  de  Girona  s’han  construït  120.232  pisos  en  disset  anys,  Diari  de
Girona, 29/04/04

- Els blocs de pisos perden pes a favor  de les cases aparellades,   Diari  de Girona,
29/04/04

- Nadal: “S’hauria de contenir l’ocupació de sòl per edificar”, Diari de Girona, 29/04/04

- La vivenda usada a Girona incrementa el seu preu en un 21% en els últims 12 mesos,
Diari de Girona, 29/04/04

- Cinc  entitats  volen  que  mig  Pla  de  l’Estany  sigui  parc  natural,  Diari  de  Girona,
14/05/04

- El premi a Salvem les Valls servirà per reunir a la UdG les plataformes de defensa del
territori gironines, Punt Diari, 14/05/04

- El lliurament del premi a Salvem les Valls es convertirà en jornada de defensa del
territori, Diari de Girona, 14/05/04

- Arrenca el II Congrés de Turisme de Catalunya, Punt Diari, 15/05/04

- L’associació  d’estudiants  de  geografia  de  la  UdG  reivindica  els  geògrafs  com  a
interlocutors socials, Punt Diari, 27/05/04.

- Salvem les Valls rep el premi IPAC, Diari de Girona, 28/05/04

- El govern tripartit no acaba de fer el pes a les plataformes de defensa del territori de
les comarques de Girona, Punt Diari, 28/05/04

- Alerten  de  l’augment  “desorbitat”  de  les  segones  residències,  Diari  de  Girona,
13/07/04.

- El  paisatge,  criteri  bàsic per triar  el  lloc de vacances,  Dossier econòmic,  juliol  de
2004.
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- Vies verdes entre muntanyes, el 9 nou, 16/07/04

- Joan Nogué obre el Congrés de Turisme advertint que el territori ja no aguanta més,
Diari de Girona, 17/09/04.

- El sector turístic debat el canvi cap a un model basat en la revalorització del paisatge,
Punt Diari, 17/09/04.

- Un debat alerta que el mal creixement de les ciutats està malmetent el territori, Diari
de Girona, 22/09/04

- Inquietud per la degradació del paisatge turístic català, Dossier econòmic, 25/09/04.

- El sector afronta les mancances laborals, Dossier econòmic, 25/09/04

- Un  professor  de  la  UdG  revisa  el  protectorat  espanyol  a  Marroc,  Punt  Diari,
03/10/04.

- Què en fem, de l’Empordà?, Punt Diari, 07/10/04

- El  Consorci  Internacional  Menéndez  Pelayo  analitza  a  Olot  el  “paisatge  de  la
postmodernitat”, Punt Diari , 07/10/04

- Grups  ecologistes  reclamen  a  Palafrugell  saber  quins  seran  els  mecanismesf  de
participació en el pla territorial, Punt Diari, 08/10/04

- El primer observatori  del  paisatge de l’Estat espanyol  tindrà seu a Olot,  Diari  de
Girona, 09/10/04

- Creat el consorci que catalogarà el paisatge per “gestionar-lo”, Diari Avui, 09/10/04

- La construcció en el litoral gironí es va concentrar en els 80, però ara repunta, Diari
de Girona, 13/10/04

- El seminari internacional sobre paisatge començarà demà a Olot amb un clar caràcter
innovador, Punt Diari, 20/10/04.

- El  II  seminari  Internacional  sobre  Paisatge  aplega  70  professionals,  artistes  i
intel·lectuals, Diari de Girona, 22/10/04

- Els principals conflictes causats per la transformació del territori a Catalunya, en un
anuari, El Periódico, 22/11/04

- Editado el primer “Anuario Territorial de Catalunya 2003”, una “radiografía” de 125
proyectos ambientales, Europa Press, 22/11/04

- Informe revela auge de movilización social por ecología y paisaje, EFE, 22/11/04
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- Es presenta l’Anuari Territorial de Catalunya, amb ànim de donar al ciutadà eines per
a la reflexió, Diari Avui, 23/11/04

- Un informe revisa els 125 grans debats territorials, Diari Avui, 23/11/04

- Les protestes ecologistes cada cop són més influents, El Periódico, 23/11/04

- Denuncien en l’anuari territorial de Catalunya que el govern ha estat poc transparent
amb el túnel de Bracons,  Punt Diari,  23/11/04

- Un professor de la UdG en un seminari sobre ciutats, Diari de Girona, 23/11/04

- Unes  160  empreses  podrien  acollir  empleats  de  la  Panasonic  de  Celrà,  Diari  de
Girona, 24/11/04.

- La UdG coorganitza un seminari sobre la restauració de rius, Punt Diari, 24/11/04

- Les IV Jornades sobre l’Alta Garrotxa analitzaran la gestió forestal de la zona, Diari
de Girona, 26/11/04

- Reclamen suport econòmic per gestionar els boscos, en unes jornades a Beuda, Punt
Diari, 28/11/04

- Reclamen la reducció de la massa forestal de l’Alta Garrotxa, Punt Diari, 01/12/04

- Unes jornades evidencien la “inoperància” del Centre de la Propietat Forestal, Diari
de Girona, 01/12/04

- Joan Nogué assegura que en dos mesos ha detectat més sensibilitat de l’empresari
cap al territori, Diari de Girona, 17/12/04

- Caldria un distintiu  “Q” dels paisatges, Punt Diari, 18/12/04

- Es crearà un observatori del paisatge, amb seu a Olot, Punt Diari, 18/12/04
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