
 

 
 
Càtedra de Geografia i  
Pensament Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria de l’activitat de la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial  

 

 

Any 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2006                                                    2 

ÍNDEX CONTINGUT  

 

Col·laboradors CGPT .............................................................................................3 

Jornades, seminaris i cursos ...................................................................................5 

Jornades, seminaris i cursos en preparació...........................................................10 

Cursos d’especialització..........................................................................................12 

Projectes de I+D+I relacionats amb la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial...........13 

Ajuts complementaris............................................................................................14 

Projectes de transferència tecnològica acabats i en curs...................................15 

Projectes de transferència tecnològica signats aquest any................................18 

Propera realització de projectes..........................................................................20 

Publicacions de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial...................21 

Publicacions en preparació....................................................................................24 

Publicacions de membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial........25 

Conferències, ponències i comunicacions............................................................31 

Activitats vàries......................................................................................................36 

Tesis i memòries de recerca ................................................................................39 

Notícies relacionades publicades en mitjans de comunicació...........................40 

Annexos 

Dossier de premsa 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2006                                                    3 

Col·laboradors 

 

COGNOMS NOM CATEGORIA Àrea 
    
Bayes Bruñol Carles Becari de recerca UdG Geografia Humana 
Bru Bistuer Josepa Catedràtica de geografia  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 
Heras Bofill Marc Becari udG Geografia Humana 
Jordi Pinatella Moisès Becari/ainvestigador (MCYT) Anàlisi Geogràfica Regional 
Llausàs Pascual Albert Becari Generalitat Geografia Humana 
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 
Wilbrand Stephanie Becària UdG 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 

 

 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2006                                                    4 

Col·laboradors externs a la UdG 

 

- Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

- Ajuntament de Manlleu 

- Ajuntament d’Olot 

- Ajuntament de Sant Celoni 

- Asociación de Geógrafos Españoles 

- Associació Vies Verdes del Vallès 

- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

- 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 

- Consorci de l’Alta Garrotxa 

- Diputació de Girona 

- Fundació AGBAR 

- Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 

- 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 

- Observatori del Paisatge de Catalunya 

- Societat Catalana d’Ordenació del Territori 

- Universitat  Menéndez y Pelayo 

- Xarxa Alinfo 

 

La Càtedra és membre permanent de : 

 

- Consorci de l’Alta Garrotxa 

- Xarxa Custòdia del Territori 
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS 

 

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. 

 

La jornada, d’àmbit internacional, va comptar amb la 

participació de 12 ponents provinents dels països catalans, de 

la resta d’Espanya i d’Holanda i França i hi varen participar uns 

70 assistents, entre estudiants,  geògrafs, ambientòlegs, tècnics 

de les administracions i responsables polítics 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. La jornada va comptar amb el suport econòmic de la 

Fundació AGBAR. És de destacar les novadores aportacions que es realitzaren en el decurs 

d’aquests dos dies en relació a la necessària 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 (2000/60/CE) a la política hidrològica europea, que contempla la participació 

com un element públic del procés de planejament i gestió de recursos hídrics. 

 

Seminari Sistemes urbans i desenvolupament local  

 

Facultat  de Lletres, Universitat de Girona, maig i juny. 

 

El seminari que compta amb l’assistència d’una quinzena de persones totes elles professionals 

de la geografia i del medi ambient s’estructura en dos blocs. El primer, impartit per la 

arquitecte-geògrafa italiana Francesca Governa, va tractar sobre Sistemes Territorials Locals, 

Desenvolupament local i noves formes de govern del territori i es va impartir al llarg de la 

setmana del 15 al 19 de maig al llarg de dues hores cada tarda. El segon bloc, impartit per el 

sociòleg Òscar Rebollo va centrar-se en la reflexió sobre Ciutadania i participació social i es 
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va celebrar al llarg de la primera setmana de juny. El seminari és va organitzar en el marc de 

l’assignatura “ Sistemes Urbans i Desenvolupament Local “ del doctorat de Medi Ambient 

itinerari de Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient. 

 

10 anys de geografia 

 

Sala de Graus de la Facultat de Lletres , 26 de maig. 

 

 

Coincidint amb el desè aniversari de la primera promoció de llicenciats i 

llicenciades de geografia de la UdG, es va celebrar una trobada de 

llicenciats i llicenciades en geografia per la UdG. Deu promocions, 1995-2006, 

acte on hi van estar convidats tots els llicenciats i professors que durant 

aquest temps han format part dels estudis de geografia. La trobada 

s’inicià amb una visita al muntatge de fotos i orles i als nous espais de la 

Facultat de Lletres. Tot seguit, va tenir lloc un Acte acadèmic a la Sala de  

Graus de la Facultat, que s’obri amb la conferència “L’invisible, l’intangible i l’efímer en 

geografia” a càrrec del Dr. Joan Nogué , seguida de l’exposició dels resultats de l’enquesta “El 

perfil del llicenciat en Geografia per la UdG”, i una taula rodona sobre “ El meu record de la 

UdG i valoració sobre la carrera de geografia que vaig estudiar” , i com a cloenda de l’acte es 

va servir un sopar en el marc del Claustre de la Facultat. 

 

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

implicació dels agents econòmics en la seva gestió. 

 

Ametlla del Vallès, 9 i 10 de juny 

 

 

Aquesta jornada, la tercera, que es va dedicar a les Vies Verdes 

del Vallès, ha estat organitzada conjuntament per la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial, la Fundació Universitària Martí  
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l’Humà, l’Associació Vies Verdes del Vallès i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, i com en les 

anteriors edicions ha estat coordinada per Josep Gordi i Albert Cortina. 

 

La jornada tenia com a objectiu reflexionar vers la importància de les activitats agràries en el 

paisatge i escoltar als seus agents més directament implicats. Per aquest motiu la Jornada va 

ser dividida en dues parts. La primera part pretenia  presentar la visió que té de l’agricultura 

la societat, l’administració i el mateix sector en relació a les Vies Verdes. La segona volia 

donar la veu als pagesos del Vallès per tal d’escoltar de primera mà quina és la seva realitat i 

com contemplen el futur. Per fer-ho possible es varen convocar dues explotacions agràries 

del Vallès Oriental i es varen escolta les explicacions dels seus propietaris respecte el 

funcionament actual i el seu futur. La jornada va comptar amb una trentena de participants, 

entre ponents i assistents, la majoria dels quals eren geògrafs, biòlegs i ambientòlegs 

provinents de les administracions locals.  

 

 

I Seminari Internacional Conviure amb els volcans: riscos, beneficis i medi 

ambient 

 

Olot , 26,27 i 28 d’octubre. 

 

El seminari tenia per objectiu explicar el funcionament dels volcans, els riscos associats que 

comporten i també els seus beneficis, aprofitant com a marc la zona volcànica de la Garrotxa 

ja que oferia la possibilitat de combinar les sessions teòriques amb les pràctiques. Al seminari 

hi van intervenir professors i investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC) i del Servei Geològic dels Estats Units. L’organització va anar a càrrec del Consorci 

de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, amb el suport de la Fundació 

d’Estudis Superiors i la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 

del CSIC, del Ministeri d’Educació i Ciència; i el patrocini de la Fundació Agbar i la Càtedra 
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de Geografia i Pensament Territorial. El seminari va comptar amb la participació d’uns 40 

assistents. 

 

II Jornades incendis forestals i recerca 

 

Facultat de Lletres, Universitat de Girona, 9 de novembre. 

 

 

 

 

 

La jornada ha estat organitzada per la Xarxa Alinfo, el centre Tecnològic 

Forestal de Catalunya, amb la col·laboració de la Càtedra de Geografia i 

Pensament  Territorial. En aquesta segona edició es va oferir novament 

l’oportunitat de conèixer les darreres novetats de la investigació sobre 

els focs forestals. Al llarg de la jornada, els diferents grups que  formen 

la xarxa varen presentar algunes de les línies de recerca vigents i es                           

varen  debatre les necessitats de futur de la recerca davant del context canviant dels incendis 

forestals al mediterrani caracteritzat per un augment del risc de propagació i d’ignició, i per la 

recurrència d’incendis que condiciona la restauració dels terrenys cremats. A la jornada hi 

varen participar unes 70 persones entre investigadors i professionals relacionats amb la 

prevenció i extinció d’incendis. 

 

 

I Seminari Incendis i Paisatge 

 

      Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de Girona, 10 de novembre. 

 

 

El seminari ha estat organitzat  per la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial , juntament amb la Xarxa Temàtica de 

Recerca Alinfo (Anàlisi d’Alternatives a la problemàtica dels 

grans incendis Forestals) i coordinat per Josep Gordi i Eduard 

Plana. El seminari tenia com a objectius , en primer lloc, 

reflexionar vers les relacions  
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entre paisatge i incendis i, en segon lloc, intentar donar respostes a preguntes com: quina 

serà l’evolució del paisatge forestal a Catalunya en els propers decennis ? com afectarà 

aquesta evolució al risc d’ignició, de propagació i també d’eficàcia dels mitjans d’extinció 

?. Entre ponents i participants la jornada va comptar amb una seixantena de persones, 

geògrafs, ambientòlegs, enginyers forestals i biòlegs provinents de les diferents 

administracions locals d’arreu de Catalunya.  
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JORNADES , SEMINARIS I CURSOS EN PREPARACIÓ 

 

Seminari Desenvolupament local i planificació  

 

Febrer 2007. 

 

Al llarg del mes de febrer dins el marc del curs de doctorat de Medi Ambient itinerari de 

Geografia en Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, s’impartirà l’assignatura de 

“Sistemes Urbans i desenvolupament Local”. Per donar aquesta assignatura s’han convidat un 

conjunt d’experts de procedència diversa, tant territorial com acadèmica. Alguns d’aquests 

experts reflexionaran sobre els components estructurals dels Sistemes Territorials Locals i 

sobre les noves metodologies de planejament integral. És per aquest motiu que ens sembla 

oportú aprofitar la seva estada a Girona per poder impartir un seminari dirigit al públic en 

general. 

 

El seminari s’estructura en dos blocs: El primer, impartit per la arquitecte -geògrafa italiana 

Francesca Governa, tractarà sobre Sistemes Territorials Locals i noves formes del govern del 

Territori i s’impartirà al llarg de la primera setmana de febrer durant dues hores cada matí. El 

segon bloc, s’impartirà per un conjunt de conferenciants de diferent procedència i tractarà 

sobre possibles formes de planejament. 

 

Debats públics i de participació ciutadana dels 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. 

 

VI Jornades de l’ Alta Garrotxa 

 

Tortellà, 31 de maig i 1 de juny. 
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Les jornades estan coorganitzades entre el Consorci de l’Alta Garrotxa, la Institució Catalana 

d’Història Natural i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. En aquest cas tindran un caràcter 

més tècnic i estaran centrades en el Patrimoni Natural de l’Alta Garrotxa. Prèviament a la 

celebració de les jornades s’hauran debatut els diferents estudis tècnics a partir de taules de 

treball en les que s’hauran convocat els experts en cada temàtica. La primera de les taules, 

referent als ungulats, va tenir lloc durant el 2006 i les altres es desenvoluparan al llarg dels 

primers mesos del 2007.  En aquesta ocasió, es farà una presentació dels principals estudis de 

seguiment de la biodiversitat que s’estan duent a terme en aquest espai natural protegit, i a 

continuació es plantejaran les prioritats i recomanacions de futur de cara a disposar d’un 

millor coneixement i alhora assegurar la seva conservació i millora.  

 

I Seminari sobre Paisatge i Turisme 

 

La Garriga, Setembre. 

 

El seminari està organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i la  Fundació 

Martí l’Humà de la Garriga, i te com a objectiu presentar diferents experiències d’utilització 

del paisatge amb objectius turístics i reflexionar sobre com caldria difondre el paisatge als 

visitants de cara a fer-lo interpretar correctament, és a dir, que coneguin els principals agents 

que hi actuen així com les diferents tipologies paisatgístiques que apareixen. 

 

Seminari de reflexió 

Octubre – novembre. 

En aquest moment s’està definint i estructurant un seminari que s’hauria de celebrar al llarg 

de la tardor. La voluntat dels membres de la Càtedra és que una vegada més, en el marc de 

la universitat de Girona, es continuï reflexionant sobre el paper del geògraf en la societat 

actual, i en aquesta ocasió posant especial èmfasi en el present i futur de la seva formació. 
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CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 

 

Curs d’especialització ArcGis 9.1 aplicat a la Gestió Ambiental 

 

Membres vinculats a la Càtedra han organitzat i dirigit el curs, que té com a objectiu formar 

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

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

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

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

sisena edició del curs. 
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PROJECTES I+D+I RELACIONATS AMB LA CÀTEDRA DE 

GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL 

 

• Finalització de l’estudi sobre La perspectiva de gènere en la planificació i el 

planejament urbanístics dels espais públics fruit d’un ajut per part de  l’Institut 

català de la Dona, la responsable del qual és Isabel Salamaña. 

 

• Mitjançant un ajut concedit en la convocatòria del MCYT del Plan I+D pel període 

2004-2006, al  grup de recerca Laboratori d’Anàlisi i Gestió 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. 

 

• Concedit un ajut en la convocatòria de la UdG al grup de recerca Anàlisi i Planificació 

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

Territorial, per a la realització d’un estudi sobre Canvis en la vulnerabilitat al risc 

d’inundació a la Costa Brava centre. 

 

• Concedit un ajut  en la convocatòria del MCYT del Plan I+D pel període 2006-2009  al  

grup de recerca Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge format per membres de la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial , per a la realització d’un estudi sobre la 

Delimitación funcional de los elementos de conservación como objetivo de 

la gestión integrada de zonas costeras: la estructura ecológica principal. 

 

• Concedit un ajut en la convocatòria del MCYT del Plan I+D pel període 2006-2009 al  

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

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial , per a la realització d’un estudi sobre la 

Evaluación del riesgo de inundación en los municipios de la Costa Brava, 

Girona, mediante indicadores seleccionados (1994-2005). 
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AJUTS COMPLEMENTARIS  

 

 

• Concessió d’un ajut per part del Consell Social de la UdG per a la realització del seminari 

sobre noves metodologies de planificació i noves formes de governar el 

territori, l’organitzador de la 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. 

 

• Carolina Martí ha rebut un ajut de mobilitat de la UdG, per fer una estada de recerca 

de tres mesos, de juny a setembre,  a la Universitat de Derry, Irlanda. 

 

• José Luís Villanova 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 París. 

 

• En la convocatòria de beques predoctorals de la Generalitat de Catalunya ha guanyat una 

plaça de becari en Marc Heras. Es presentava pel grup de recerca Anàlisi i planificació 

ambiental i territorial. 

 

• En la convocatòria de beques predoctorals de la UdG ha guanyat una plaça la Stephanie 

Wilbrand . Es presentava com a becària pel grup de recerca Laboratori d’anàlisi i gestió 

del paisatge. 

 

• Diego Varga ha rebut un ajut de la NASA per assistir al 21st Annual Symposium of the 

United States Regional Chapter of the International Association for Landscape Ecology, 

celebrat a Sant Diego , del 28 de març al 5 d’abril. 
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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 marc sobre els efectes del tren d’alta velocitat a la ciutat 

intermitja, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Jaume Feliu. 

 

• S’ha finalitzat un estudi sobre l’avaluació de la càrrega turística global al municipi 

Castell-Platja d’Aro, fruit d’ un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castell- 

Platja d’Aro i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Rosa Mª 

Fraguell. 

 

• S’ha finalitzat un estudi sobre L'àrea urbana i el mercat de treball de Banyoles: 

origen i destinació dels fluxos i característiques de la mobilitat laboral, fruit d’ 

un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, sota la direcció de Mita Castañer. 

 

• S’ha finalitzat un estudi sobre l’ordenació del sòl no urbanitzable dins els treballs 

de redacció del POUM de Sant Pere de Vilamajor, fruit d’un conveni de 

col·laboració entre l'arquitecte Agàpit Borràs i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial, sota la direcció de Josep Gordi. 

 

• S’han finalitzat  els treballs per 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, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Sant Celoni i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Josep 

Gordi. 
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• S’ha finalitzat 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 finalitzat un estudi sobre el paisatge del SNU de Palafrugell, dins dels 

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

Xavier Canosa a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de 

Carolina Martí. 

 

• S’ han finalitzat els treballs finals d’elaboració i muntatge del llibre “evolució del 

paisatge de la conca  fluvial del Besòs”, fruit d’un conveni de col·laboració entre el 

Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial,  sota la direcció del professor Josep Gordi. 

 

• S’han finalitzat els treballs de planificació de l’espai fluvial de la conca del Muga 

fruit d’un conveni de col·laboració entre l’empresa TYPSA i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial,  sota la direcció de la professora Anna Ribas. 

 

• S’està treballant en la Publicació dels atles del Gironès i de la Selva i 

l’actualització de la informació dels atles de l’Alt Empordà i del Pla de 

l’Estany, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Jaume Feliu. 

 

• S’està treballant en un estudi 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, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’empresa Land Planificació i Projectes, 

SL i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, sota la direcció de Joan Vicente. 

 

• S’està treballant en l’elaboració de la diagnosi socioeconòmica de l’àmbit 

territorial de les Comarques Gironines que comprèn les comarques de l’Alt 
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Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i la 

Selva, 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. 

 

• S’està treballant en la realització del catàleg del paisatge del Camp de Tarragona, 

fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial,  sota la direcció de Josep Pintó. 
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PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA SIGNATS AQUEST ANY 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’empresa U.T.E. X.C. URB. ARQ., S. L. i 

LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES, S.L i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial per tal de realitzar un estudi 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 Gironines, sota la direcció de Joan Vicente. 

 

• 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 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. 

 

• 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 de les comarques gironines, sota la direcció de Josep Pintó. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar un estudi socioeconòmic del 

territori que configura el riu Ter, fent una lectura des del riu i veure com ha 

evolucionat l'activitat econòmica vinculada a l'aigua del Ter, sota la direcció de 

Mita Castañer. 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre el Consorci Alba-Ter i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial per tal de recopilar i analitzar les inundacions 

que històricament han afectat els municipis riberencs del Ter i a la vegada 

dissenyar un recorregut per les empremtes que aquests esdeveniments han 

deixat en el territori, sota la direcció d’Anna Ribas. 
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• 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 l'estudi de xarxes de municipis, 

sota la direcció de Rafel Llussà 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Fundació Mar i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial per tal d’elaborar un capítol del llibre del projecte 

MARIAGE, sota la direcció de Carolina Martí 

 

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre la Fundació Mar i la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial per tal d’elaborar un capítol del llibre del projecte 

MARIAGE, sota la direcció de Joan Vicente 

 

• S’ha realitzat un estudi de determinació d'estratègies de conservació del teix fruit 

d’un encàrrec del Consell Comarcal de l’Alta Garrotxa a la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial, sota la direcció de Josep Pintó  
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     PROPERA REALITZACIÓ 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya  i la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de realitzar el Pla urbanístic del 

Pla de l’Estany. Estructura socioeconòmica, sota la direcció de Mita Castañer. 

 

• Pendent de signatura un conveni de col·laboració entre l’empresa ABM Serveis 

d’enginyeria i consulting, SL i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial per tal de 

realitzar un estudi sobre el patrimoni cultural i històric i una anàlisi 

socioeconòmica de les conques del riu Riudaura i la riera de Calonge , sota la 

direcció d’ Anna Ribas. 
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PUBLICACIONS  

 
Publicacions editades per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 
 

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

explotació versus conservació 

any rere any. En aquesta línea cal remarcar que les darreres dades disponibles apunten que 

aproximadament el 90% de l’Alta Garrotxa està dominada pels arbres. Evidentment, una gran 

quantitat de bosc. Un altre tema molt més controvertit és la qualitat d’aquestes denses i 

sovint impenetrables masses forestals. Com hem de gestionar aquests boscos per facilitar 

una adequada conservació dels mateixos? Aquesta és la pregunta a la que es va intentar fer 

front durant els dies 26 i 27 de novembre de 2004 en unes noves jornades sobre l’Alta 

Garrotxa que varen tenir lloc a Beuda i que foren organitzades pel Consorci de l’Alta 

Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la Càtedra de Geografia i Pensament 

Territorial de la Universitat de Girona amb el suggerent títol: La gestió forestal: explotació 

versus conservació. Novament aquestes jornades varen tenir un notable seguiment per part 

d’experts i població local, pràcticament una vuitantena de persones. 

 

 

 

  

Aquest llibre recull les 

principals contribucions de les 

IV Jornades sobre l’Alta 

Garrotxa. En concret unes 

jornades centrades en els 

boscos que ocupen la major 

part de l’Alta Garrotxa, una  

superfície arbòria que no 

deixa  d’incrementar-se 
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Edició de les actes de la jornada La futura Llei de “Biodiversitat - Patrimoni 

Natural” 

 

 

Aquest llibre recull de forma exhaustiva les 

ponències, els debats i les conclusions que es van 

derivar de les Jornades sobre la futura Llei de 

Biodiversitat – Patrimoni Natural que varen tenir 

lloc els dies 14 i 15 de juny de 2005 a l’església de 

Sant Domènec de la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona. Dos dies d’intensa feina que 

varen aplegar més de 170 persones procedents 

de molts distints àmbits: tècnics de l’administració, 

investigadors, representant de ONG’s ambientalistes, polítics i sectors econòmics implicats. 

 

Unes Jornades que es varen dur a terme just 20 anys després de l’entrada en vigor de la Llei 

d’Espais Naturals i que tenien per objectiu afavorir la reflexió, participació i debat a l’entorn 

de la futura llei sobre Biodiversitat – Patrimoni Natural amb la finalitat d’aconseguir el màxim 

consens possible sobre les recomanacions que havien d’ajudar a definir aquest nou marc 

legal. Una reflexió i un debat que havien d’incorporar forçosament les experiències 

internacionals d’adaptació de la legislació sobre espais naturals, biodiversitat i patrimoni 

natural als principis i convenis de Rio 1992 i Johanesbourg 2002, així com l’experiència 

derivada dels 20 anys d’aplicació de la Llei d’Espais Naturals. En definitiva, arribar a perfilar un 

primer document de base per l’elaboració de la futura Llei de Patrimoni Natural – 

Biodiversitat de Catalunya.  
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Edició del llibre de les Vies Verdes del Vallès 

 

  

Aquest llibre, presentat el divendres 2 de juny a 

la Rectoria Vella de Sant Celoni que és fruit d’un 

conveni entre la Càtedra de Geografia i 

Pensament Territorial i l’Ajuntament de Sant 

Celoni presenta, de forma sintètica, les vuit vies 

verdes que existeixen a la plana del Vallès i que 

connecten paisatgísticament la serralada  

prelitoral  amb la litoral. Algunes d’aquestes propostes de vies verdes ja es van plantejar 

en una jornada coorganitzada entre la l’Ajuntament de Sant Celoni i la Càtedra de 

Geografia i Pensament Territorial el juny del 2004, però en el llibre apareixen noves 

propostes i per tant és un document més actualitzat i on han participat un bon nombre 

d’especialistes sobre la plana vallesana. 

 

Edició del llibre los interventores 

 

Col·laboració amb l’editorial Alborán Bellaterra per l’edició del llibre “los interventores”, del 

qual és autor José Luís Villanova. El volum analitza la figura i el paper dels “Interventores” del 

Protectorat espanyol al Marroc (1912-1956). La principal funció dels “Interventores” 

consistia en fiscalitzar l’actuació de les autoritats marroquines, però l’escàs desenvolupament 

dels serveis tècnics de l’Administració del Protectorat els va obligar a assumir i col•laborar 

molt activament en moltes d’altres (planificació i desenvolupament rural, construcció i 

manteniment d’infraestructures de comunicació, recollida i tractament d’informació 

econòmica, gestió forestal, etc.). La gran quantitat i complexitat de les funcions que van haver 

de desenvolupar així com la indefinició de la política colonial espanyola, els escassos mitjans 

de que van disposar i l’insuficient procés de formació van influir molt directament en els 

pobres resultats de l’acció colonial espanyola al Nord del Marroc. 
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PUBLICACIONS EN PREPARACIÓ 

 

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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Publicacions de Membres de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial 

 

• Publicació del capítol Las otras geografías, dins De la geografía de los riesgos a las 

geografías de la vulnerabilidad, del qual és autora Anna Ribas. 

 

• Publicació del capítol Modelización de la recuperación potencial de cultivos y 

pastos con SIG. Una aplicación para la conservación de la biovidersidad y la 

minimización del riesgo de incendios forestales en el espacio protegido de 

l’Alta Garrotxa, dins de les Actes del III congreso Español de Biogeografía, del qual són 

autors Josep Vila i Diego Varga.. 

 

• Publicació de l’article Ecología del paisaje y sistemas de información geográfica 

ante el cambio socioambiental en las áreas de montaña mediterránea. Una 

aproximación metodológica al caso de los valles d’Hortmoier i Sant Aniol a la 

revista AREAS, Revista internacional de Ciències Socials, del qual són autors Josep Vila i 

Diego Varga.  

 

• Publicació de l’article Preliminary assessment of factors responsible for periodic 

river mouth closure, river Daró (Costa Brava, Girona), a la revista Journal of 

Coastal Research, del qual són autors Josep Vila, Diego Vara, Anna Crous i Carles 

Barriocanal. 

 

• Publicació de l’article La lluita per l’aigua i contra l’aigua a la revista Gavarres, del 

qual és autora Anna Ribas. 

 

• Publicació de l’article Canvis i permanències a les closes de l’Alt Empordà a la 

revista Girona,  del qual és autor Albert Llausàs. 

 

• Publicació de l’article Les closes de l’Alt Empordà a la revista Vèlit,  del qual és autor 

Albert Llausàs. 
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• Publicació de l’article Què podem aprendre de les darreres inundacions?, al Diari 

El Punt, del qual és autora Anna Ribas i David Sauri. 

 

• Publicació de l’article Anàlisis de l’avifauna de la garriga del massís del Montgrí a 

la primavera, a la revista  Estudis del Baix Empordà, del qual és autor Carles Barriocanal. 

 

• Publicació de l’article L’arpella vulgar a la revista Gavarres, del qual és autor Carles 

Barriocanal. 

 

• Publicació de l’article Els conflictes territorials a l’Empordà a la revista Vèlit, del qual 

són autors Albert Llausàs i Moisès Jordi. 

 

• Publicació de l’article Per un paisatge culte i endreçat a la revista Vèlit, del qual és 

autor Joan Nogué. 

 

• Publicació del capítol Diagnosis prepositiva de les transformacions territorials i 

paisatgístiques de Catalunya al llibre Una nova cultura del territori, del qual és autor 

Joan Nogué. 

 

• Publicació del capítol Catalunya com a xarxa de sistemes urbans. Entre la 

tradició i la utopia al llibre Una nova cultura del territori, del qual és autor Joan Vicente. 

 

• Publicació del capítol TAV i projecte de ciutat al llibre Proyecto Interreg IIIA. Evaluación 

del impacto socioeconómico del TAV en el espacio transfronterizo 2003-2006, del qual és 

autor Jaume Feliu. 

 

• Publicació del capítol TAV i activitat econòmica al llibre Proyecto Interreg IIIA. 

Evaluación del impacto socioeconómico del TAV en el espacio transfronterizo 2003-2006, del 

qual és autor Jaume Feliu. 

 



                                  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial - Memòria 2006                                                    27 

• Publicació del capítol TAV i qualitat de vida al llibre Proyecto Interreg IIIA. Evaluación del 

impacto socioeconómico del TAV en el espacio transfronterizo 2003-2006, del qual és autor 

Jaume Feliu. 

 

• Publicació del capítol Otras geografías, otros tiempos. Nuevas y viejas preguntas, 

viejas y nuevas respuestas al llibre Las otras geografías, del qual és autor Joan Nogué. 

 

• Publicació del capítol El cuerpo como mercancía  al llibre Las otras geografías, del qual 

és autora Josepa Bru. 

 

• Publicació del capítol New territories and new landscapes. The morphology of 

micrometropolitan spaces in North East Catalonia al llibre Urban changes in 

different scales : systems and structures, del qual són autors Joan Vicente i Juli Valdunciel. 

 

• Publicació del capítol High-speed Train and local development Experiences on 

three medium-size cities al llibre Urban changes in different scales : systems and 

structures, del qual és autor Jaume Feliu. 

 

• Publicació del capítol Perceptions and uses of public space : two squares in the 

center of Girona al llibre Urban changes in different scales : systems and structures, del 

qual és autora Anna Serra. 

 

• Publicació de l’article La transformació del paisatge del delta de la Tordera en 

els darrers cent cinquanta anys. Una anàlisi per mitjà dels canvis en els usos i 

les cobertes del sòl a la revista Documents d’anàlisi geogràfica, del qual són autors Josep 

Pintó i Isidre Serra. 

 

• Publicació de l’article Per una consciència de paisatge. L’aportació de la llei de 

protecció, gestió i ordenació a la revista activitat parlamentària, del qual és autor Joan 

Nogué.  
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• Publicació de l’article El pla de la Safa a Sant Julià de Ramis, espai a protegir al 

Diari de Girona, del qual és autora Anna Ribas. 

 

• Publicació de l’article De Londres a Marina d’Or a la revista GEA, del qual és autor Juli 

Valdunciel. 

 

•  Publicació de l’article Favela tour a Rio a la revista GEA, del qual és autor Juli 

Valdunciel. 

 

• Publicació de l’article Expedició a l’eclipsi anular de sol del 3 d’octubre de 2005 a 

la revista GEA, del qual és autor Marc Heras. 

 

• Publicació de l’article Cuando los lugares nos desnudan al diari La Vanguardia, del 

qual és autor Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Intangibles en el paisaje al diari La Vanguardia , del qual és autor 

Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Ruinas sin esplendor al diari La Vanguardia , del qual és autor 

Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Los ojos de la noche al diari La Vanguardia, del qual és autor Joan 

Nogué. 

 

• Publicació de l’article El reto del paisaje al diari La Vanguardia, del qual és autor Joan 

Nogué. 

 

• Publicació de l’article Paisajes en el paisaje al diari La Vanguardia, del qual és autor Joan 

Nogué. 

 

• Publicació de l’article Paisajes al diari La Vanguardia, del qual és autor Joan Nogué. 
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• Publicació de l’article Patagonia, melancolía al diari La Vanguardia, del qual és autor 

Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Espacios de excepción al diari La Vanguardia, del qual és autor 

Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Espacios de excepción al portal d’internet Filosofia internautica, 

del qual és autor Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Viajar nos revela una parte del alma que aún no 

conocíamos al portal d’internet Clarin, del qual és autor Joan Nogué. 

 

• Publicació de l’article Tren d’alta velocitat i desenvolupament local a la revista 

Documents d’Anàlisis Geogràfica,   del qual és autor Jaume Feliu. 

 

• Publicació de l’article El Excursionismo catalan exótico: el Norte de África 

(1876-1936) a la revista Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 

del qual és autor José Luis Villanova. 

 

• Publicació del capítol Los interventores: la piedra angular del Protectorado 

español en Marruecos dins Los interventores: la piedra angular del Protectorado español en 

Marruecos, del qual és autor José Luis Villanova. 

 

• Publicació del capítol La via verde Gallecs-Gallifa dins Les Vies Verdes del Vallès, del 

qual és autor Josep Pintó. 

 

• Publicació de l’article Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona a Documents 

Científic-Tècnic, l’autor del qual és Josep Pintó. 
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•  Publicació del capítol La via verde la Calma-Corredor dins Les Vies Verdes del Vallès, 

del qual és autor Josep Gordi. 

 

• Publicació del capítol Les Vies Verdes del Vallès i els reptes del planejament 

territorial dins Les Vies Verdes del Vallès, del qual són autors Josep Gordi i Albert 

Cortina. 
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CONFERÈNCIES, PONÈNCIES i COMUNICACIONS PRESENTADES PER 

MEMBRES DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA I PENSAMENT TERRITORIAL 

 

• Ponència Naturaleza y cultura en la creación y valorización de los paisajes del 

agua, en el V Congreso Ibérico sobre planificación y gestión del agua, celebrat a Faro, 

Portugal, del 4 al 8 de desembre, 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. 

 

• Comunicació Pasture dynamics in mediterranean landscapes. A case study of 

Aiguamolls de l’Empordà, en el  congrés 21 st Annual Symnposium of the United States 

Regional Chapter of the International Association for Landscape Ecology, celebrat a San Diego, 

Califòrnia, del 28 de març a l’u d’abril, a càrrec de Josep Vila, Anna Ribas, Diego Varga i 

Albert Llausàs.  

 

• Comunicació Can humans be a Keystone Species for preservation and 

enchancement of biodiversity?. An approach from mediterranean Landscapes, 

al congrés XIV International conference Society for Human Ecology Interdisciplinary Integration 

and Practice: reconciling Humans and Nature, celebrat  a Bar Harbor, Maine, Estat Units, a 

càrrec de Josep Vila, Anna Ribas, Diego Varga i Albert Llausàs. 

 

• Comunicació Les unitats de paisatge geogràfic a l’entorn de Figueres i els 

reptes de la seva gestió al llindar del segle XXI, al congrés El paisatge element 

vertebrador de la identitat empordanesa, celebrat a Figueres del 20 al 22 d’octubre, a càrrec 

de David Pavón, Anna Ribas i Carolina Martí.  

 

• Comunicació L’evolució recent del paisatge de l’Alt Empordà a partir de 

l’anàlisi en els canvis d’usos i cobertes del sòl (1950-2000), al congrés El paisatge 
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element vertebrador de la identitat empordanesa, celebrat a Figueres del 20 al 22 d’octubre, 

a càrrec de David Pavón, Anna Ribas i altres. 

 

• Comunicació El contrato global de explotación en Cataluña. La comarca del Pla 

de l’Estany como ejemplo, al XIII Coloquio de Geografía Rural, celebrat a Baeza del 4 al 

6 d’octubre, a càrrec d’ Anna Ribas, Anna Roca, Isabel Salamaña i Neus Monllor.  

 

• Comunicació l’Evolució del paisatge de les closes, a la Jornada sobre conservació i 

recuperació de les closes de l’Empordà, celebrada a Figueres el dia 20 d’octubre, a càrrec 

d’Albert Llausàs i Anna Ribas. 

 

• Ponència L’Observatori del Paisatge i els catàlegs de paisatge de Catalunya,  a 

la Jornada sobre el paisatge a les Terres de l’Ebre, celebrada a Amposta el dia 9 d’octubre, a 

càrrec de Joan Nogué. 

 

• Ponència La carta del paisatge del Berguedà i els incendis, a les II Jornades 

d’incendis forestals i recerca, celebrades a Girona, el dia 9 de novembre, a càrrec de Josep 

Gordi. 

 

• Ponència La construcció cultural i social del paisatge, a les Jornades Híbrids 2006. 

Trajeccions. Paisatges en mutació constant, celebrades a Girona els dies  3,4 i 5 de juliol, a 

càrrec de Joan Nogué. 

 

• Conferència Els reptes dels territoris i dels paisatges en transformació,  al cicle 

de conferències El paisatge : preservació o transformació, celebrat a Manlleu, el dia 30 de 

juny, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Ponència El Observatorio del Paisaje de Cataluña, al seminari La conservación del 

paisaje en los parques nacionales, celebrat a Sòria el dia 10 de juliol, a càrrec de Joan 

Nogué. 
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• Comunicació L’evolució del paisatge de les closes: 1957-200, al congrés El paisatge 

element vertebrador de la identitat empordanesa, celebrat a Figueres del 20 al 22 d’octubre, 

a càrrec d’ Albert Llausàs. 

 

• Conferència El paisatge de les closes: una lectura des de la geografia històrica i 

ecologia del paisatge, a la inauguració de l’exposició Mediterrània: territori i paisatge, 

celebrat a Olot el dia 10 de febrer, a càrrec d’Albert Llausàs. 

 

• Comunicació 1850-1980: Els projectes de regadius a la plana de l’Alt Empordà. 

De les propostes a les realitzacions, al Seminari d’Història rural, celebrat a Girona el 

dia 16 de maig, a càrrec de David Pavón. 

 

• Conferència El Observatorio del Paisaje y los catálogos del paisaje de Cataluña 

en el congrés Los paisajes de Eeuskal Hiria, celebrat a Bilbao el dia 20 de novembre, a 

càrrec de Joan Nogué. 

 

• Conferència L’ organització dels actors territorials i l’aprofitament del TAV,  a 

la jornada INTERREG L’impacte social i econòmic del TAV a les ciutats mitjanes, celebrada a 

Figueres el dia 23 de febrer, a càrrec de Jaume Feliu. 

 

• Conferència L’impacte del TAV en el turisme, a la jornada INTERREG l’impacte social 

i econòmic del TAV a les ciutats mitjanes, celebrada a Figueres el dia 23 de febrer, a càrrec 

de José Antonio Donaire. 

 

• Ponència Canvis i permanències en el paisatge de la Costa Brava, a la jornada II 

Carta de Tossa, celebrada a Tossa de Mar el dia 31 de maig, a càrrec de Josep Pintó. 

 

• Ponència L’ús turístic i residencial de les platges de la Costa Brava, a la jornada II 

Carta de Tossa, celebrada a Tossa de Mar el dia 31 de maig, a càrrec de Rosa Mª Fraguell. 
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• Conferència La necessària revisió dels paisatges de referència, a la Jornada La 

Catalunya paisatge. Referents per al Segle XXI, celebrada a Barcelona el dia 5 d’abril, a 

càrrec de Joan Nogué. 

 

• Ponència Paisatge, identitat i territori, al congrés El paisatge element vertebrador de la 

identitat empordanesa, celebrat a Figueres el dia 22 d’octubre, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Ponència A la recerca del discurs territorial i de l’imaginari paisatgístic, al curs 

paisatges en transformació: intervenció i gestió paisatgística en territoris en transformació, 

celebrat a Barcelona el dia 3 de maig, a càrrec de Joan Nogué.  

 

• Conferència Paisaje e identidad territorial, al III Ciclo de conferencias de antropología 

social, celebrat a Albacete el dia 19 d’abril, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Conferència Diàlegs amb el paisatge, en el Cicle de conferències paisatges per emportar, 

celebrades a Barcelona el dia 19 de març, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Xerrada La necessària revisió dels paisatges de referència, a l’exposició La 

Catalunya paisatge, celebrada a Barcelona el dia 6 d’abril, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Comunicació L'Administration Municipale dans les villes du Protectorat 

espagnol au Maroc (1912-1956). Un modèle subordonné aux intérêts de la 

politique coloniale, en el congrés Cities on the Mediterranean: Old World in the New 

Millenium, celebrat a Càdis, a càrrec de José Luís Villanova. 

 

• Conferència Viajeros españoles en el Marruecos colonial: tópicos orientalistas y 

defensa del colonialismo, en les IX Jornadas de Historia de Ceuta, celebrades a Ceuta, a  

càrrec de José Luís Villanova. 

 

• Conferència El papel de los interventores en el Protectorado español en 

Marruecos: ¿impulsar las instituciones marroquíes o asegurar la presencia 
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española?, al seminari Revisión del Protectorado: ¿una memoria compartida?, celebrat a 

Tànger, a  càrrec de José Luís Villanova. 

 

• Conferència L’invisible, l’intangible i l’efímer en geografia, a l’acte d’inauguració 

dels 10 anys de geografia, celebrat el 26 de maig a Girona, a càrrec de Joan Nogué. 

 

• Comunicació Les voyages touristiques des excursionistes catalans au Maghreb 

colonial français, al Colloque International 'Tourisme et fait colonial au Maghreb (XIXe-XXe 

siècles), celebrat a Toulouse, a càrrec de José Luís Villanova. 
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ACTIVITATS VÀRIES 

 

10 anys de geografia, 1995-2006 

 

Edició del Fulletó que vol ser un recull dels 10 anys de geografia a la UdG, on s’inclouen les 

orles de les diferents promocions, els resultats de l’enquesta “ El perfil del llicenciat en 

Geografia per la UdG”, i la conferència que va presentar el Dr. Joan Nogué “L’invisible, 

l’intangible i l’efímer en geografia” en l’acte d’inauguració de la trobada del mateix nom, 

celebrada a la Facultat de Lletres el dia 26 de maig. 

 

Màster en direcció de projectes de Sistemes d’Informació Territorial 

 

Des de la Càtedra s’ha contribuït al disseny de l’estructura i definició dels continguts del 

màster. 

 

  
Disseny i edició de la pàgina web de la Càtedra 
 

Durant aquest any, des de la secretaria de la Càtedra s’han dissenyat i editat els continguts 

de la seva pàgina web.  

 

Augment del fons bibliogràfic de la Càtedra 

 

Continua actiu el centre de documentació de la Càtedra, el qual es nodreix d’aportacions 

cedides a la mateixa Càtedra per part de diferents entitats i administracions, així com de les 

donacions fetes pel professorat vinculat a ella.  

 

I Fira de Mostres Científica 

 

Escola Politècnica II, 29 i 30 de novembre. 
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La Càtedra va participar a la fira, 

per tal de donar a conèixer als 

estudiants de batxillerat el que 

s’està promovent i realitzant des de 

la Càtedra, des dels seminaris i 

jornades organitzats, als previstos, 

així com les línies de recerca en les 

que es treballa. També va 

presentar les activitats de  

 

promoció destinades als estudiants de secundària i al públic en general. 

 

Tallers de geografia per alumnes de batxillerat 

 

Des del curs 200/2001, i en un intent de divulgar la geografia , s’ofereixen una sèrie 

d’activitats als Instituts de Batxillerat, adreçades als professors de secundària i molt 

especialment als alumnes . Així, s’ofereix als instituts la possibilitat de realitzar una jornada 

pràctica, els tallers de geografia,  o bé que un professor es desplaci al seu institut a realitzar 

una xerrada. Els tallers de geografia, es realitzen els divendres al matí, a la Facultat de Lletres 

i és una jornada eminentment pràctica on es dóna a conèixer d’una manera didàctica i amena 

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

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

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

de 6 instituts d’arreu de les comarques gironines, amb uns 120 estudiants. Les xerrades que 

s’ofereixen en els instituts tenen com objectiu donar a conèixer els diferents camps de 

treball de la geografia i en especial la recerca de la Unitat de Geografia de la Universitat de 

Girona. 
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Vies Verdes del Vallès   

 

Presentació del llibre de les Vies verdes del Vallès  les del qual és editor Josep Gordi, el dia 2 

de juny a la Rectoria Vella de Sant Celoni. 
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TESIS I MEMÒRIES DE RECERCA 
 
 
Dirigides per membres de la Càtedra 
 
 

• Presentació de la memòria de recerca Anàlisi de la integració de criteris 

mediambientals en el marc dels sistemes territorials i de desenvolupament 

local. El cas del districte del moble del Baix Maestrat-Montsià, a càrrec d’Òscar 

Falcó i dirigida per Mita Castañer. 

 

• Presentació de la memòria de recerca Evaluación de Reducción de Amenazas del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, a càrrec de Fernando 

Abarquero Zorrilla  i dirigida per Josep Vila. 

 

• Presentació de la memòria de recerca Análisis de los cambios de usos y cubiertas 

del suelo entre los años 1983 y 2002 y escenarios de futuro en el municipio de 

Yecapixtla, Morelos, México. Una interpretación de su incidencia en los 

riesgos ambientales, a càrrec de Rosalba Flores i dirigida per Josep Vila. 
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NOTÍCIES RELACIONADES PUBLICADES EN MITJANS DE COMUNICACIÓ  

 

- El paisatge i el territori mediterrani al Museu de la Garrotxa, El Punt, 09/02/06. 

 

- Figueres acull la quarta jornada del projecte europeu d’estudi d’impacte del TAV, 

Diari de Girona, 15/02/06. 

 

- Els aqüífers del Besòs aportaran el 20% de l’aigua que consumeix l’àrea metropolitana 

en set anys, El Punt, 17/02/06. 

 

- El TGV canviarà la tipologia del turisme a Figueres i només augmentaran les 

pernoctacions si es fan paquets turístics, El Punt, 24/02/06. 

 

- Més de 300 experts europeus debatran a Girona la preservació del paisatge, El Punt, 

03/05/06. 

 

- La Facultat de Lletres celebrarà els 10 anys de llicenciats en geografia, El Punt, 

16/05/06. 

 

- Xarxes globals, sistemes territorials, desenvolupament local i noves formes de 

governar, circular Xarxa temàtica ecologia i ciutat, 17/05/06. 

 

- Deu promocions de geògrafs de la UdG, Diari de Girona, 27/05/06. 

 

- Deu anys de geògrafs a Girona, Diari de Girona, 27/05/06. 

 

- Deu anys de geògrafs a la UdG, El Punt, 29/05/06. 

 

- La Futura llei de Biodiversitat - Patrimoni Natural, Institució Catalana d’Història 

Natural, 01/06/06. 
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- La UdG alerta en una jornada que el creixement urbanístic ha saturat les platges de la 

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

 

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

01/06/06. 

 

- Aquesta tarda es presenta el llibre Les Vies Verdes del Vallès, Ajuntament de Sant 

Celoni, 02/06/06. 

 

- El 43% dels llicenciats en Geografia troba la primera feina vinculada als seus estudis, 

Diari de Girona, 07/06/06. 

 

- Un llibre sobre el Vallès d’un catedràtic de la UdG, Diari de Girona, 07/06/06. 

 

- Vies Verdes del Vallès presenta un llibre que demana la conservació del paisatge, El 

Punt, 15/06/06. 

 

- Un grup d’experts destaquen a Olot la relació entre el paisatge i la salut, El Punt, 

17/06/06. 

 

- La trobada europea sobre paisatge portarà a Girona experts de tot el continent, El 

Punt, 17/07/06. 

 

- Una trobada europea sobre paisatge, el primer congrés a l’Auditori de Girona, El 

Punt, 07/09/06. 

 

- Oriol Nel.lo aposta a Girona perquè el paisatge no perdi els seus valors, El Punt, 

23/09/06. 

 

- La UdG diu que el transport de mercaderies per tren ha disminuït en els darrers 

anys, El Punt, 28/09/06. 
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- El TGV portarà més compradors, El Punt, 28/09/06. 

 

- Girona acull el Saló professional del Vivers i el congrés Europeu del paisage, Diari de 

Girona, 02/10/06. 

 

- El primer congrés de l’auditori, Diari de Girona, 02/10/06. 

 

- Manifest per a una nova cultura del territori, Societat Catalana de Geografia, 

05/10/06. 

 

- Per a una nova cultura del territori, Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya, 

30/10/06. 

 

- L’Estat ha de treure sorra de sa Riera de Begur, perquè la platja es fa massa gran, El 

Punt, 09/11/06. 

 

- La UdG organitza una fira de mostres científica al campus, El periódico de Catalunya, 

29/11/06. 

 

- Primera Fira de Mostres Científica de la UdG a la Politècnica II de Girona, El Punt, 

29/11/06. 

 

- Acostant la ciència als joves, El Punt, 30/11/06. 
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