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Col·laboradors 

 

COGNOMS NOM CATEGORIA Àrea 
    
Bayes Bruñol Carles Becari de recerca UdG Geografia Humana 
Castañer Vivas Margarida Titular d'universitat  Anàlisi Geogràfica Regional 
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 Geografia Humana 
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 Maria 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 
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 José Luís Associat tipus 3 (temps complet) Geografia Humana 

 

 

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 

 

- Ajuntament d’Olot 

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallés 

- Ajuntament de Manlleu 

- Ajuntament de Sant Celoni 

- Asociación de Geógrafos Españoles 

- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

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

- Col·legi de Geògrafs de Catalunya 

- Consorci Alba-Ter 

- Diputació de Girona 

- 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 

- Xarxa Alinfo 

 

 

La Càtedra és membre permanent de : 

 

- Consell de l’Alta Garrotxa 

- Xarxa Custòdia del Territori 
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS 

  

• Seminari Sistemes urbans i desenvolupament local. Celebrada a la Facultat de 

Lletres els dies 12 i 13 de maig i 13 de  juny. Des de fa uns anys un col·lectiu de 

geògrafs vinculats al grup de recerca Anàlisi i Planificació Ambiental i Territorial està 

treballant de forma complementària amb un grup d’arquitectes i geògrafs del 

Dipartimento Interateneo Territorio de la Universitat de Torí amb l’objectiu de 

generar, desenvolupar i aplicar coneixements que facilitin la identificació de les 

transformacions territorials, de les seves formes de planificació i de la seva gestió. 

Més enllà d’aquest aspecte estrictament analític, la intencionalitat és aplicada: redefinir 

els sistemes territorials locals,  els mètodes de treball i els rols dels planificadors, 

administració i agents socials. Al llarg del temps els fenòmens territorials s’han 

interpretat des de models diferents. Avui es considera que la teoria reticular és el 

model idoni per interpretar la gran complexitat espai-temporal. Aquest intenta 

elaborar un nou cos teòric en el pensament territorial, procura construir noves 

formes d’explicar el funcionament del territori que siguin útils per a la planificació i 

l’ordenació territorial. El seminari es va plantejar com una excel·lent oportunitat per 

reflexionar sobre la teoria reticular i sobre la seva concreció en el territori. És per 

aquesta raó que el seminari es va dividir en dues parts, una de base més teòrica sobre 

el paradigma reticular i la governance i una altra sobre desenvolupament local i l’estudi 

de casos. Aquest seminari, que va comptar amb la participació de ponents provinents  

tant del món acadèmic com del professional, es va adreçar principalment al col·lectiu 

de geògrafs, sociòlegs, ambientòlegs, politòlegs i arquitectes. La participació va ser de 

25 persones i els objectius proposats es van complir. Les conclusions van posar sobre 

la taula moltes preguntes per respondre i mols aspectes que encara requereixen de 

reflexió. Això vol dir que seria convenient organitzar futures edicions del seminari.El 

seminari organitzat des de la Càtedra va comptar amb el cofinançament de la 

Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur. 
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• La futura llei de “Biodiversitat - Patrimoni Natural”Església de Sant Domènec, 

Universitat de Girona, 14 i 15 de juny.Les jornades organitzades des de la Càtedra 

amb el finançament de la Direcció de Medi Natural del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, van tenir com a objectiu “Afavorir 

la participació, el debat i la reflexió a l’entorn de la futura llei sobre patrimoni natural – biodiversitat  

amb la finalitat d’aconseguir el màxim consens possible. Un resultat només assolible un cop s’hagin 

escoltat i debatut els punts de vista del màxim nombre d’agents culturals, econòmics i socials del 

nostre país que estiguin vinculats amb aquesta temàtica”.  En primer lloc, cal remarcar en 

relació a l’objectiu principal de la Jornada que la diversitat i qualitat dels participants a 

les Jornades varen garantir plenament un debat ric i divers que va posar de manifest 

les distintes visions i expectatives que hi ha a Catalunya entorn de la futura Llei de 

Biodiversitat – Patrimoni Natural. 

En segon lloc, cal remarcar de forma molt especial l’èxit de 

participació que va suposar la celebració d’aquestes Jornades ja que  

van haver més de 170 inscrits, el que suposa un èxit rotund. Una 

participació extensa i diversa que representava de forma molt 

complerta la pluralitat d’agents implicats en la temàtica a debat. 

En tercer lloc, cal fer referència a la qualitat de les ponències 

presentades i l’interès que van despertar les aportacions d’una 

nodrida i diversa fila 0 formada per més de 20 persones que  
representaven tant a l’administració pública com a entitats privades, organismes científics 

i ONG’s. Les seves intervencions van complementar, matisar i enriquir les aportacions 

realitzades pels ponents convidats. En quart lloc, cal apuntar que aquestes Jornades van 

suposar una reeixida experiència de col·laboració de la Universitat de Girona amb 

l’administració pública, en concret el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 

i amb una entitat científica tan reconeguda com la Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN). En aquest sentit cal dir que varen participar en el desenvolupament de les 

Jornades una important quantitat de tècnics i responsable del DMAH i que en l’obertura i 

cloenda es va disposar de la participació del Sr. Ramon Luque, Director General de Medi 

Natural i de la Sra. Maria Genoveva Català, Secretària General del DMAH, així com del 

Sr. Joan Pino, Vicepresident de la ICHN i el Rector Sr.Joan Batlle.En cinquè lloc, esmentar 
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que les Jornades van tenir repercussió a diferents mitjans de comunicació (Diari de 

Girona, El Punt, Telenotícies 2...) i a distintes publicacions i butlletins especialitzats. Les 

Jornades han generat també la publicació d’unes conclusions i un resum de les ponències i 

debats que s’han posat a disposició dels participants i persones interessades a la web de 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial (www.udg.edu/cgpt/). A més s’espera 

que a començaments de 2006 es disposi ja del llibre que ha de recopilar la totalitat de les 

aportacions i debats i que sens dubte es convertirà en una referència obligada per totes 

aquelles administracions, institucions i persones interessades en la biodiversitat i la gestió 

dels espais naturals a Catalunya i en d’altres àmbits geogràfics. Finalment fer constar la 

satisfacció per les nombroses felicitacions que s’ha rebut per part d’un nombre 

considerable de participants per l’oportunitat, el contingut i l’organització de les Jornades. 

 

• II Jornada Vies Verdes del Vallès. La Via Verda Sant Llorenç – Collserola. 

La implicació dels agents econòmics en la seva gestió. Auditori del Parc 

Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès , 28 d’octubre.Jornada organitzada per la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial en col·laboració amb l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès i coordinada per Josep Gordi i Albert Cortina.El 26 de març de 

2004 es va celebrar a Sant Celoni la I Jornada sobre les Vies Verdes del Vallès amb 

l’objectiu, en primer lloc, de presentar les propostes de vies verdes a la plana 

vallesana, així com els principals planejaments que tenen present la connectivitat 

ecològica i paisatgística; en segon lloc, sensibilitzar les autoritats municipals sobre la 

necessitat de generar i aprovar un document territorial que fomenti els valors 

paisatgístics de la plana vallesana i la connectivitat entre la serralada Prelitoral i la 

Litoral. 
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La 2a Jornada sobre les Vies Verdes del 

Vallès, va tenir com a objectiu principal 

donar un nou impuls al debat sobre la 

gestió d’aquests espais a partir de 

constatar el grau d’implicació que tenen 

els diferents agents econòmics que 

s’ubiquen en aquests territoris i, a la 

vegada, fer aflorar la  

valoració que les empreses i les diferents activitats econòmiques tenen del fet de gaudir  

d’un entorn de qualitat i d’un paisatge que crea identitat en un àmbit metropolità, alhora 

que ajuda a definir una “marca” de qualitat ambiental que dóna valor afegit a les 

empreses. Amb aquest objectiu principal es va voler centrar la Jornada en una de les set 

vies verdes del Vallès, la que potser té més tradició i sobre la qual hi ha hagut més debat: 

la via verda Sant Llorenç-Collserola. Aquest espai entre el massís de Sant Llorenç del 

Munt i la serra de Collserola té una gran peculiaritat, i és que s’insereix en un territori 

fortament transformat per eixos de comunicacions, creixements residencials i localització 

d’activitats econòmiques d’alt valor afegit. Per tant, davant d’aquesta situació, calia 

proposar escenaris imaginatius i innovadors per a la seva gestió. La Jornada es va enfocar 

des d’un punt de vista pioner i novedós al plantejar un debat entre els agents econòmics i 

els gestors públics o privats del territori i del paisatge de la via verda Sant Llorenç-

Collserola, que ha de servir de marc de reflexió i per a futures actuacions en altres espais 

oberts de l’àmbit metropolità. En definitiva, el principal objectiu de la Jornada fou: 

integrar en la gestió del paisatge de la via verda Sant Llorenç-Collserola els agents 

econòmics, amb la voluntat que se’l facin seu, entenguin el seu gran valor patrimonial i 

identitari de la plana vallesana i l’incorporin en les seves estratègies de marca corporativa 

al presentar la seva activitat econòmica en un entorn i en un paisatge de qualitat. 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. Les expectatives es varen complir amb escreix i com a resultat 

d’això, es prepara la tercera edició de les jornades, juntament amb la publicació de les 

actes de les dues jornades anteriors, previstes per mitjans del 2006 . 
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• V Jornades sobre l’Alta Garrotxa: passat, present i futur. Ermita de Santa 

Cecília de Sadernes, 11 i 12 de novembre. Aquestes jornades han estat organitzades, 

des del 2000, pel Consorci de l'Alta Garrotxa, la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial (UdG) i la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot.  

 

Els objectius de les Jornades de 2005 han estat fer 

un balanç sobre els cinc anys d'existència i 

funcionament del Consorci i les possibles accions 

de futur, així com reflexionar sobre el nou marc 

legal en què s'ubicarà aquest espai d'interès natural 

després de la seva inclusió a la Xarxa Natura 2000 i 

la futura Llei de Biodiversitat. 

 

L’obertura de les Jornades va anar a càrrec del Sr. 

Miquel Palomeras, president del Consorci de l’Alta 

Garrotxa, el Sr. Biel Jover, director dels Serveis 

Territorials a Girona del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge i el Sr. Pere Bosch, diputat de 

Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

Posteriorment van tenir lloc dues ponències 

vinculades al nou marc legal en el qual s’ubica 

l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa. 

Primerament el Sr. Francesc Diego, tècnic del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

va fer una presentació sobre la Xarxa Natura 2000. A continuació el Sr. Salvador  Grau va 

fer una presentació sobre la futura Llei de Biodiversitat i del Patrimoni Natural. La sessió de 

la tarda es va iniciar fent una presentació sobre els Cinc anys de Consorci a l’Alta Garrotxa, a 

càrrec de Miquel Palomeras i Inès Carrillo, president i directora tècnica del Consorci de 

l’Alta Garrotxa respectivament. L’última sessió del dia va consistir en una taula rodona, 

moderada per la Sra. Margarida Castañer, on membres de diferents sectors del territori 

van apuntar els principals canvis positius per a l’Alta Garrotxa des de l’aparició del 
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Consorci i les mancances encara pendents per al territori. El dissabte 12 de novembre es 

van presentar els resultats del taller participatiu que s’ha dut a terme durant aquest any a 

l’Alta Garrotxa. Finalment, es va obrir un debat entorn les qüestions més significatives 

per tal d’orientar l’acció del Consorci en el propers anys. Les expectatives es varen 

complir amb escreix i com a resultat ja s’està preparant la modificació de normes 

territorials del PEIN de l’Alta Garrotxa. 

 

 

• III Seminari internacional sobre paisatge. Paisatges incògnits, territoris ocults: 

les geografies de la invisibilitat. Casal Marià d’Olot, 21,22 i 23 d’octubre. El III 

seminari internacional sobre Paisatge, ha estat organitzat, com en les anteriors edicions 

pel Consorci Universitat internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest 

Lluch i dirigit per Joan Nogué, i com en les anteriors edicions ha comptat amb la 

col·laboració de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial. La III Edició del Seminari Internacional sobre Paisatge es va 

caracteritzar per tractar la temàtica del paisatge des d'una perspectiva interdisciplinària, 

oberta i innovadora. Una temàtica d'interès compartit, entre d'altres, per disciplines com 

la filosofia, l'art, la literatura, l'arquitectura, l'urbanisme i la geografia. Des d'aquests i 

altres camps del coneixement el seminari es va apropar a una temàtica paisatgística que 

va anar del més abstracte al més concret i de la reflexió teòrica a la pràctica professional. 

Es va tractar d'analitzar i d'interpretar aquells paisatges que, per diverses circumstàncies, 

passen desapercebuts i no són considerats pels estudiosos ni contemplats pel comú dels 

mortals, ja sigui per la seva marginalitat,  per la seva obsolescència, per la seva raresa, per 

la seva invisibilitat o per d'altres raons.  
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS EN PREPARACIÓ 

 

 

• Jornades de treball “La participació pública en la gestió de l’aigua a partir de 

la directiva marc de l’aigua”. Sala de Graus de la Facultat de Lletres,  Universitat de 

Girona, 27 i 28 d’abril de 2006. La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) contempla la 

participació pública com un element bàsic del procés de planejament i gestió de recursos 

hídrics. De fet, fins i tot s’arriba a afirmar que l’èxit de la Directiva depèn estretament de 

la informació, consulta i implicació dels agents socials involucrats. Concretament, l’article 

14 de la DMA diu el següent: “Els estats membres encoratjaran la implicació activa de 

totes les parts interessades en aquesta Directiva, particularment en la producció, revisió i 

posta al dia dels plans de gestió de les conques fluvials”. És per aquest motiu que aquestes 

jornades tenen per objectiu aportar nous coneixements i experiències en la incorporació 

de la participació pública en la gestió de l’aigua dins el nou enfocament que es desprèn de 

la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua a la política hidrològica europea. Les 

jornades van dirigides a experts, professionals, estudiants i responsables polítics de 

l’àmbit de la planificació de l’aigua i la seva gestió, particularment en aspectes aplicats a la 

incorporació de la participació pública en la presa de decisions. 

 

 

 

•   Seminari sobre “noves metodologies de planificació i noves formes de 

governar el territori” Facultat de Lletres,  Universitat de Girona, 15 a 19 de maig i 2 de 

juny de 2006. Al llarg del mes de maig i juny dins del 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. Algun d’aquests experts reflexionarà sobre noves formes de planejament 

i noves formes de governar el territori i per aquest motiu ens sembla oportú aprofitat la 

seva estada a Girona per poder impartir un seminari obert al públic en general. El 
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seminari s’estructura en dos blocs . El primer impartit per la arquitecte – geògrafa italiana 

Francesca Governa, i  tractarà sobre Sistemes Territorial Locals, Desenvolupament local i 

Noves formes de govern del Territori i s’impartirà al llarg de la setmana del 15 al 19 de 

maig al llarg de dues hores cada matí. El segon bloc , impartit per el sociòleg Òscar 

Rebollo versarà sobre Ciutadania i participació social i prendran part  també diferents 

professors de la Universitat, en classes de dues hores.  

 
 

• III Jornada sobre les Vies Verdes al Vallès, Caldes de Montbui, data a concretar. 

Aquesta jornada vol tractar de la importància de l'agricultura en el manteniment del 

paisatge de les vies verdes del Vallès així com dels principals reptes que té plantejats de 

cara al seu futur. 

 

 

• VI Jornades de l’Alta Garrotxa  Alta Garrotxa, octubre –novembre de 2006. Per 

sisè 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. Tot sembla 

indicar que en les jornades es farà un balanç dels estudis que sobre la zona es fan des del 

món acadèmic i professional. 

 

• Vulcanologia i societat Olot, data a concretar. Per quart any consecutiu des de la 

Càtedra es continuarà col·laborant amb la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo – 

Centre Ernest Lluch i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot en l’organització del quart 

seminari internacional que en aquesta edició versarà sobre vulcanologia. 

 

• El Pla Territorial de la Garrotxa Casal Marià d’Olot,  2 de febrer. El govern de la 

Generalitat ha assumit el compromís d’elaborar, de manera immediata, els plans 

territorials que han d’assenyalar les línies per al desenvolupament sostenible del territori 

català. Així, els plans contindran les determinacions bàsiques pel que fa els espais oberts, 

les infraestructures i els desenvolupaments urbans en cada un dels grans àmbits que  
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integren el territori català. En aquest marc s’està elaborant el Pla Director Territorial de 

la Garrotxa i per la seva concreció s’han impulsat un conjunt de debats ciutadans amb la 

participació de totes les entitats i les persones que vulguin presentar els seus 

suggeriments. La primera d’aquestes sessions, que es va celebrar el dia 2 de febrer, va ser 

una trobada d’informació i debat que va servir de referència per ultimar els treballs de 

l’avanç del Pla. La presentació i les referències per al debat varen anar a càrrec de Juli 

Esteban, director del Programa de Planejament Territorial i Xavier Canosa, arquitecte 

coordinador del Pla. El debat va ser moderat per Mita Castañer, i va comptar amb 

l’assistència d’unes setanta persones, que van fer d’aquesta primera sessió una eina 

important per poder copsar les diferents impressions de les diferents entitats implicades. 

 

 

• Debats públics i de participació ciutadana de Plans Territorials de l’Alta 

Garrotxa i Comarques Gironines. Des de la Càtedra es continuaran organitzant al 

llarg de l’any els debats públics i de participació dels Plans Territorials de les Comarques 

Gironines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2005                                                    14 

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

 

• Curs d’especialització ArcGis 8.2 aplicat a la Gestió Ambiental, Facultat de Lletres,  

Universitat de Girona,  21 d’abril a 30 de juny de 2006.Es tornarà a proposar una nova 

edició del curs, que té com a objectius aprendre a operar amb una de les més modernes 

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

més difusió en la pràctica professional, concretament amb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2005                                                    15 

PROJECTES I+D+I RELACIONATS AMB LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I 

PENSAMENT TERRITORIAL 

 

• Finalització del projecte Sistemas territoriales contemporáneos: análisis, 

gestión y ordenación, fruit d’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.  

 

• Finalització del projecte Cartografía y modelización de la evolución del paisaje 

en Cataluña en el período 1800-2000: Provincia de Girona. fruit d’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. . 

 

• 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. 

 

• 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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• Concedit un ajut per part de  l’Institut català de la Dona per a  la realització d’un estudi 

sobre  La perspectiva de gènere en la planificació i el planejament urbanístics 

dels espais públics, la responsable del qual és Isabel Salamaña. 
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AJUTS COMPLEMENTARIS  

 

 

• Concedit 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 del Consell Social de la UdG per a la realització de la 

jornada La futura Llei de Biodiversitat – Patrimoni Natural, l’organitzador de la 

qual és josep Vila. 

 

• Concessió d’una subvenció per part del departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya per a la realització de la jornada La futura Llei de 

Biodiversitat – Patrimoni Natural, l’organitzador de la qual és josep Vila. 

 

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

a la realització del Seminari Sistemes urbans i desenvolupament local, 

l’organitzadora del qual és Mita Castañer . 

 

• Diego Varga ha rebut un ajut de mobilitat de la UdG, per fer una estada de recerca de 

tres mesos, de setembre a desembre,   a la Universitat de Sant Diego, Califòrnia. 
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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’ha finalitzat 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. 

 

• S'ha finalitzat l’estudi el la Diagnosi estratègica territorial del Moianès fruit d’un 

conveni de col·laboració entre el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès i 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Rosa Mª Fraguell. 

 

• S'ha finalitzat l’estudi sobre la Diagnosi del sector de la construcció i l’habitatge a 

Figueres: generació d’ocupació, accés a l’habitatge i cohesió social fruit d’un 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres 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 les potencialitats de l'economia social en base als 

recursos de desenvolupament local existent en l'àmbit comarcal de Catalunya 

fruit d’un conveni de col·laboració entre la Confederació de cooperatives de Catalunya i 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial,  sota la direcció de Mita Castañer. 

 

• S'ha finalitzat l’elaboració del dossier "Políticas de contención de la ciudad de baja 

densidad , fruit d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial ", sota la direcció de Joan Vicente. 
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• S'ha finalitzat l’ 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, fruit d’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, sota la direcció d’Anna Roca. 

 

• S'ha finalitzat l’estudi de quantificació de la segona residència al Moianès. Anàlisi 

de la seva incidència econòmica , fruit d’un conveni de col·laboració entre el 

Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, sota la direcció de Rosa Mª Fraguell. 

 

• S'ha finalitzat l’estudi sobre la conservació dels teixos de l'Alta Garrotxa , fruit 

d’una subvenció per part de la fundació AD Terrae Glorium (ATG-Trust), , sota la 

direcció de Josep Pintó. 

 

• S'ha finalitzat l’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.  

 

• S'han finalitzat els treballs per  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 fruit d’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, sota la direcció de Rafel Llussà. 

          

• S’ha finalitzat l’estudi sobre el Pla de Desenvolupament de Turisme Sostenible del 

municipi de Blanes, fruit del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Josep Pintó. 
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• S’està treballant en un estudi 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, fruit d’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, sota la direcció de Joan Vicente. 

 

• 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 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. 

 

• 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 marc sobre els 

efectes del tren d’alta velocitat a la ciutat intermitja , sota la direcció de Jaume 

Feliu. 

 

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

Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi sobre L'àrea urbana i el 

mercat de treball de Banyoles: origen i destinació dels fluxos i 

característiques de la mobilitat laboral, sota la direcció de Mita Castañer. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la 

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

Publicació dels atles del Gironès i de la Selva i actualització de la informació 

dels atles de l’Alt Empordà i del Pla de l’Estany, sota la direcció de Jaume Feliu. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’empresa Land Planificació i Projectes, SL i 

la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi 
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socioeconòmic i territorial i en la participació en la redacció d’objectius i 

criteris per a la revisió de la d’Ordenació Urbana de Blanes, sota la direcció de 

Joan Vicente. 

 

• 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 realitzar l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica de 

l’àmbit territorial de les Comarques Gironines que comprèn les comarques 

de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès 

i la Selva, sota la direcció de Joan Vicente. 

 

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

Geografia i Pensament Territorial per tal de promoure activitats pel reconeixement 

de les vies verdes del Vallès i assessorar l’Ajuntament de Sant Celoni respecte 

a quines iniciatives cal dur endavant per fomentar la identificació i el 

reconeixement de les vies verdes al Vallès, sota la direcció de Josep Gordi. 

 

• 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. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, per tal de realitzar el catàleg del 

paisatge del Camp de Tarragona, sota la direcció del professor Josep Pintó. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’empresa TYPSA i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, per tal de realitzar un estudi de planificació de l’espai fluvial 

de la conca del Muga, sota la direcció de la professora Anna Ribas. 
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• S’està realitzant un estudi sobre el paisatge del SNU de Palafrugell, dins els 

treballs de revisió del POUM de Palafrugell, fruit d’un encàrrec de l’arquitecte 

Xavier Canosa, sota la direcció de Carolina Martí. 

 

• S’ ha signat un conveni de col·laboració entre el Consorci per a la defensa de la conca del 

riu Besòs, per a la realització dels treballs finals d’elaboració i muntatge del llibre 

“evolució del paisatge de la conca  fluvial del Besòs”, sota la direcció del professor 

Josep Gordi 
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     PROPERA REALITZACIÓ 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya  

i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar l’Actualització 

dels atles de la Garrotxa i el Baix Empordà i la homogeneïtzació dels gràfics 

de la Cerdanya i del Ripollès, sota la direcció de Jaume Feliu. 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l’Observatori del Paisatge de 

Catalunya i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar el 

catàleg del paisatge de les comarques gironines , sota la direcció de Josep Pintó. 
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PUBLICACIONS  

 
Publicacions editades per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
 

III Jornades sobre l’Alta Garrotxa. La ramaderia extensiva i la gestió dels espais 

oberts 

 

 

Aquest llibre recull les 

aportacions realitzades pels 

diferents ponents i les 

conclusions del debat final entre 

tots els participants a les III 

jornades de l’Alta Garrotxa, 

celebrades al Santuari de la Mare 

de Déu del Mont, Albanyà, el 7 i 

8 de novembre de 2003. 

 

En aquesta posada en comú es van consensuar i prioritzar una sèrie d’objectius generals, 

línies estratègiques i actuacions, que han de servir a totes les administracions implicades en la 

gestió de l’Alta Garrotxa per arribar a gestionar de forma més adequada la seva ramaderia i 

els seus espais oberts, amb la finalitat de mantenir i millorar les pastures, fomentar-ne la 

recuperació i  incrementar la rendibilitat econòmica de l’activitat ramadera. 

 

La ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana 

 

 

Aquest llibre recull les ponències i 

les comunicacions presentades al 

VII Coloquio de Geografía Urbana. 

La ciudad y el miedo, celebrat el  

setembre del 2004 a Barcelona. 

Les dinou comunicacions es van 

incorporar al desenvolupament de  
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les ponències, que en tres àmbits diferents van analitzar els factors que condicionen la por a 

les ciutats, la “privatopia” en la ciutat pública i els espais públics en la vida col·lectiva. 

 

 

PUBLICACIONS EN PREPARACIÓ 

 

 

Edició de les actes de la IV Jornada sobre l’Alta Garrotxa. La gestió forestal: 

explotació versus conservació 

 

En preparació el recull del conjunt de ponències i debats que van tenir lloc al municipi de 

Beuda els dies 26 i 27 de novembre de 2004. En aquest cas el tema de debat i discussió va 

ser: "La gestió forestal: explotació versus conservació" que va comptar amb la participació d'una 

seixantena de persones. Aquesta Jornades temàtiques sobre l'espai d'interès natural de l'Alta 

Garrotxa es venen celebrant anualment des de l'any 2000 i són coorganitzades per la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, el Consorci de l'Alta Garrotxa i la 

Fundació d'Estudis Superiors d'Olot amb l'objectiu de facilitar el diàleg entre els agents 

socials, econòmics i polítics implicats en la gestió d'aquest espai protegit i alhora facilitar 

documents que permetin millorar-ne la gestió. 

 

Edició de les actes de la V Jornada de l’Alta Garrotxa: passat, present i futur 

 

S’està preparant el recull del conjunt de ponències i debats que varen tenir lloc a l'ermita de 

Santa Cecília de Sadernes (Sales de Llierca) els dies  11 i 12 de novembre de 2005. En aquest 

cas el tema de debat i discussió fou fer balanç dels 5 anys de funcionament del Consorci de 

l’Alta Garrotxa amb unes jornades que portaven per títol: "Alta Garrotxa. Passat, present i 

futur". En aquesta edició varen comptar amb la participació de més d'una seixantena de 

persones.  
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Edició de les actes de la jornada La futura Llei de “Biodiversitat - Patrimoni 

Natural” 

 

Aquest llibre vol recollir de forma exhaustiva les ponències, els debats i les conclusions que 

es van derivar de les jornades La futura llei de Biodiveristat -Patrimoni Natural que va tenir 

lloc els dies 14 i 15 de juny de 2005 a l’església de Sant Domènec de la Facultat de Lletres  i 

que va aplegar més de 170 persones. 

 

Edició de les actes de la I Jornada de les Vies Verdes del Vallès 

 

Aquest llibre vol ser un recull de les principals ponències de la I Jornada de les vies verdes 

del Vallès celebrada a Sant Celoni el 2004. El seu objectiu és presentar l'estat actual, els 

problemes territorials i la cartografia de les set vies verdes del Vallès que es van establir en la 

jornada abans esmentada. Aquesta publicació compta amb l'ajut econòmic de l'Ajuntament de 

Sant Celoni i del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Edició del llibre Sistemas territoriales locales: estudio de casos piamonteses y 

catalanes  

 

Publicació conjunta entre el grup d’Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental de la UdG i el 

grup del professor G. Dematteis del Politecnico e Università di Torino,  fruit d’unes accions 

Integrades entre Espanya i Itàlia. 
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Publicacions de Membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

 

 

• Publicació del llibre El paisatge fluvial a la conca del Besòs. Ahir, avui....i demà ? 

del qual és autor  Josep Gordi. 

 

• Publicació del llibre Els boscos, del qual és autor Josep Gordi, en el 118 Quadern de la 

Revista de Girona.  

 

• Publicació de l’article Blanes i la Baixa Tordera : el procés històric de construcció 

del territori, a la revista Blanda, del qual és autor Juli Valdunciel . 

 

• Publicació de l’article La regió de Girona : un model territorial en transformació, 

amb potencial fràgil, a la revista papers, del qual és autor Joan Vicente. 

 

• Publicació del capítol Las políticas de desarrollo rural en la Zona de 

protectorado de España en Marruecos (1912-1956), a GROUPE DE 

RECHERCHES GÉOGRAPHIQUES SUR LE RIF (ed.). Mutations dans des milieux ruraux 

dans les montagnes rifaines (Maroc), Tétouan:, del qual és autor JoséLuís Villanova. 

 

• Publicació de l’article Los interventores del Protectorado español en Marruecos 

81912-1956) como agentes geopolíticos, a la revista. Revista Ería , del qual és autor 

José Luís Villanova 

 

• Publicació de l’article La pugna entre civiles y militares por el control de la 

actividad interventora en el Protectorado español en Marruecos (1912-1956),. 

Revista Hispania , del qual és autor José Luís Villanova 
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• Publicació de l’article Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos 

(1912-1956), en los relatos de viajeros españoles y las monografías regionales, 

a Anales del Taller Internacional, del qual és autor José Luís Villanova 

 

•  Publicació del capítol Desplazamientos, contactos, lugares. La experiencia de la 

movilidad y la construcción de “otras” geografías, Buenos Aires: Instituto de 

Geografía, facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, del qual és autor 

José Luís Villanova. 

 

• Publicació de l’article Referents per a un nou turisme industrial, a la Revista de 

Girona, a càrrec de Jaume Feliu. 

 

• Publicació de l’article Geografias de la invisibilidad al diari La Vanguardia, a càrrec de 

Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article L’observatori del Paisatge, al diari EL Punt , a càrrec de Joan 

Nogué. 

 

• Publicació de l’article Què podem aprendre de les darreres inundacions ?, al diari 

EL Punt, a càrrec d’Anna Ribas. 

 

• Publicació de l’article Vuelve el paisaje al diari El País, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Carreteras y paisajes al diari La Vanguardia, a càrrec de Joan 

Nogué 
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CONFERÈNCIES, PONÈNCIES i COMUNICACIONS PRESENTADES PER 

MEMBRES DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL 

 

 

• Ponència Natura i història en la creació dels Paisatges de l’aigua a l’Alt 

Empordà, a la Societat Catalana de Geografia , el dia 14 de març, a càrrec d’Anna 

Ribas. 

 

• Ponència Urbanisme, inundabilitat i protecció del medi, a la Jornada la gestió 

integral de l’aigua a les comarques gironines, celebrada a Girona el 22 de març, a càrrec 

d’Anna Ribas. 

 

• Ponència Iniciatives i instruments de gestió i ordenació del paisatge a 

Catalunya, a les III Jornades d’Avaluació Ambiental del Planejament Urbanístic i Territorial, 

celebrades a Olot els dies 29 i 30  de setembre, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Conferència Paisatge i identitat territorial en un context de globalització, a 

la Societat Catalana de Geografia el 5 d’octubre, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Ponència Les geografies de la invisibilitat, al III Seminari internacional sobre 

Paisatge. Paisatges incògnits, territoris ocults; les geografies de la invisibilitat, celebrat a Olot 

els dies ,20,21 i 22 d’octubre. 

 

• Ponència Què és una via verda ?. La via verda Sant Llorenç-Collserola pot 

ser un ecoespai?, a la II Jornada Vies verdes del Vallès, La Via verda Sant Llorenç-

Collserola. La implicació dels agents econòmics en la seva gestió, celebrat al Parc 

Tecnòlogic del Vallès el 28 d’octubre, a càrrec de Josep Gordi. 
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ACTIVITATS VÀRIES 

 

 

• Des de la Càtedra es contribuirà al disseny de l’estructura i definició dels continguts 

del Màster en direcció de projectes de Sistemes d’Informació Territorial. 

 

• Organització del debat públic El Pla director de  la Garrotxa a debat, celebrat a Olot 

el 2 de febrer, com a part de la primera fase del pla Territorial de la Garrotxa. 

 

•  Presentació del llibre els Boscos, del qual és autor Josep Gordi i presentat per Joan 

Nogué el dia 4 de novembre a l’Ajuntament de Banyoles. 
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TESIS I MEMÒRIES DE RECERCA 
 
 
Presentades per membres de la Càtedra 
 
• Presentació de la tesi doctoral La gestió turística local en el litoral català: una 

lectura des de la dialèctica socioespacial a càrrec de Salvador Calabuig i dirigida per 

José Antonio Donaire el 25 de gener. 

 

• Presentació de la tesi doctoral Les grans infraestructures del transport i el 

desenvolupament local en les ciutats mitjanes. El Tren d’Alta Velocitat a les 

ciutats de Lleida, Avinyó i Novara a càrrec de Jaume Feliu i dirigida per Mita 

Castañer el 8 de març. 

 

• Presentació de la tesi doctoral La transformació del paisatge litoral de la Costa 

Brava: Anàlisi de l'evolució (1956-2003), diagnosi de l'estat actual i prognosi 

de futur, a càrrec de Carolina Martí dirigida per Josep Pintó el 10 de maig. 

 

• Presentació de la tesi doctoral Cambios en la estructura del paisaje del Alt 

Empordà en el período 1957-2001, a càrrec de Marilyn Romero i dirigida per Josep 

Pintó el 03 de maig. 

 

• Presentació de la tesi doctoral Conflictes socioterriorials i participació pública en 

la gestió de l'aigua de la conca del riu Muga (Alt Empordà), a càrrec de 

Montserrat Ventura ai dirigida per Anna Ribas el 10 de juny. 

 

• Presentació de la memòria de recerca Caracterització i anàlisi dels canvis 

paisatgístics de les closes a la Plana de l’Alt Empordà a una escala de detall 

per al període 1957-2001, a càrrec d’Albert Llausàs i dirigida per Anna Ribas 
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Notícies relacionades publicades en mitjans de comunicació  

 

- El catedràtic de la UdG Joan Nogué és nomenat director de l’Observatori del 

Paisatge de Catalunya, El Punt, 14/01/05. 

 

- Referents per un nou turisme industrial, Revista de Girona, 26/01/05. 

 

- El Pla Director protegirà sòls agrícoles a Mieres, Tapioles i les valls de Bianya i Bas, 

Diari de Girona, 03/02/05. 

 

- Estipulen la màxima protecció per al sòl agrari de la vall d’en Bas, El Punt, 03/02/05. 

 

- Estipulen la màxima protecció per al sòl agrari de la Vall d’en Bas, El Punt, 04/02/05 

 

- El PEIN: deu anys després. Balanç i perspectives, Diari Avui, 05/02/05. 

 

- La Costa Brava registra un nou rècord d’habitatges acabats durant el 2004, Diari de 

Girona, 11/02/05. 

 

- Un professor de la UdG dedica al seva tesi a l’impacte econòmic del TGV, El Punt, 

11/02/05. 

- El Golf de Roses és de les úniques zones amb dunes i maresmes, Revista Empordà, 

14/02/05. 

 

- Una tesi doctoral de la UdG conclou que el TAV no aporta creixement econòmic per 

si sol, Diari de Girona, 21/02/05 

 

- Un estudi de la UdG reclama més carreteres i més línies elèctriques, Diari de Girona, 

26/02/05. 
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- Un informe reclama més infraestructures per solucionar la crisi tèxtil a al Selva, Diari 

de Girona, 26/02/05. 

 

- Més del 26% de Catalunya ja està protegida com zona verda, El periódico, 14/03/05 

 

- La via verda de Cerdanyola del Vallès, El Punt, 16/03/05. 

 

- El conseller Nadal inaugura dissabte l’Observatori del Paisatge, a Olot, El Punt, 

27/04/05. 

 

- Banyoles perd pes en la construcció d’habitatges mentre que Porqueres i Cornellà del 

Terri és on creix més, El Punt, 27/04/05. 

 

- La construcció d’habitatges a Banyoles perd pes en favor dels municipis del voltant, 

Diari de Girona, 27/04/05. 

 

- Inauguració d’un observatori del paisatge, El periódico, 01/05/05. 

 

- La UdG alerta en una jornada que el creixement urbanístic ha saturat les platges d ela 

Costa Brava, El Punt, 01/06/06. 

 

- Els experts demanen contenció en el creixement de la Costa Brava, Diari de Girona, 

01/06/06.  

 

- Un de cada tres habitatges del nucli antic de Figueres està desocupat, El Punt, 

06/06/05. 

 

- Unes jornades debatran la futura Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural, Diari de 

Girona, 09/06/05. 
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- Fan una jornada de la Llei de biodiversitat, Diari de Girona, 14/06/05. 

 

- El govern vol aturar la pèrdua de diversitat biològica amb una nova llei que “posi 

ordre”, El Punt, 15/06/05. 

 

- Tècnics independents recomanen crear un cànon que gravi accions que afectin el 

territori, El Punt, 16/06/05. 

 

- Editen una guia per implicar els ajuntaments en la custòdia del territori, El Punt, 

06/07/05. 

 

- Els arquitectes creen un ens de seguiment de les conclusions del debat Costa Brava, 

El Punt, 12/07/05. 

 

- L’Observatori del Paisatge defineix la metodologia per elaborar els catàlegs preceptius 

de la nova llei, El Punt, 12/07/05. 

 

- Girona acollirà l’any que ve unes jornades sobre paisatge on participaran 40 països, 

Diari de Girona, 12/07/05 

 

- La UdG i Política Territorial faran estudis socioeconòmics de les comarques 

gironines, El Punt, 16/07/05. 

 

- El PTOP i la UdG signen un conveni per fer un estudi socioeconòmic, Diari de 

Girona, 16/07/05. 

 

- Molts alcaldes tenen ganes de planificar d’una altra manera, Dossier Econòmic, 

16/07/05. 

 

- Nel.lo diu que el pla territorial de la Garrotxa no s’aprovarà fins que no hagi superat 

el debat ciutadà, El Punt, 01/10/05. 
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- Científics, acadèmics i agents socials i culturals europeus constitueixen el Consell 

Assessor de l’Observatori del Paisatge, El Punt, 04/10/05. 

 

- Els paisatges ocults centraran un seminari sobre paisatge a Olot, Diari de Girona, 

08/10/05. 

 

- El cineasta Theo Angelopoulos, principal atractiu del III Seminari Internacional del 

Paisatge d’Olot, El Punt, 08/10/05. 

 

- Què podem aprendre de les darreres inundacions?, El Punt, 18/10/05. 

 

- La marginació protagonitza el primer dia del Seminari Internacional del Paisatge 

d’Olot, El Punt, 21/10/05. 

 

- Una cinquantena de persones participen al tercer seminari sobre paisatge, Diari de 

Girona, 21/10/05. 

 

- El seminari Internacional del Paisatge d’Olot tanca un cicle i es planteja un canvi de 

temàtica, El Punt, 23/10/05. 

 

- Oriol Nel.lo : “es paguen els anys d’indisciplina urbanística”, Diari de Girona, 

23/10/05. 

 

- Vallès. Cerdanyola, seu de la II Jornada Vies Verdes del Vallès, El Punt, 28/10/05. 

 

- Una nova guia analitza l’evolució històrica i les funcions del bosc, El Punt, 04/11/05 

 

- El llibre dels boscos gironins, El Punt , 06/11/05. 
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- El Consorci de l’Alta Garrotxa vol nous convenis amb la Generalitat per tenir més 

finançament, El Punt, 09/11/05. 

 

- El Consorci creu prioritari tenir més línies de finançament, Diari de Girona, 09/11/05. 

 

- Medi Ambient s’integra en el Consorci de l’Alta Garrotxa i hi aporta més recursos 

econòmics, Diari de Girona, 13/11/05. 

 

- Seixanta inscrits a les cinquenes jornades sobre l’Alta Garrotxa de Sadernes, Diari de 

Girona, 14/11/05. 
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