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1935
1

Pau VILA i DINARÉS: "Allò que s'havia fet en Geografia a
Catalunya des dels temps més reculats fins al moment
present." [25 de novembre]

2

Pau VILA i DINARÉS: "L'itinerari de l'excursió dels
geògrafs francesos a Catalunya."

1949
22 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les comunicacions a
l'època ibèrica." [18 de gener].
23 F. VIDAL BURDILS: "Les possibilitats hidroelèctriques de
Catalunya." [8 de febrer].
24 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Els trets geogràfics de l'agricultura
mediterrània." [8 de març].

1936

25 Antoni BORRÀS i QUADRES: "Consideracions
geogràfiques de la indústria igualadina." [5 d'abril].

3

Josep Ma. BATISTA i ROCA: "El blat i la població de la
Cerdanya el segle XVIII."

26 Lluís GUARDIOLA: "La marina de vela al Maresme durant
el segle XIX." [28 de maig].

4

Fèlix CARDONA i PUIG: "L'expedició a l'Orinoco."

5

Joan COROMINES i VIGNEAUX: "L'Onomasticon
Cataloniae."

27 Josep IGLÉSIES i FORT: "Pere Gil i els manuscrits de la
seva Geografia sis-centista de Catalunya." [8 de novembre].

6

E.H.G. DOBBY: "Visió d'algunes localitats catalanes."

7

Marià FAURA i SANS: "Les sals potàssiques a Catalunya."

8

Eduard FONTSERÈ i RIBA: "Exposició d'un pla d'estudis
geogràfics superiors."

9

Josep PUIG i CADAFALCH: "Estat del mapa de Catalunya
l:100.000 publicat per la Generalitat."

28 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "L'evolució del relleu de Catalunya i
Andorra." [6 de desembre].

1950
29 F. VIDAL BURDILS: "La costa de Llevant de Mallorca." [10
de gener].
30 Esteve ALBERT i CORP: "Geografia llegendària de la
Laietània." [7 de març].

10 Enric RIBAS i VIRGILI: "Reculls de noms de lloc." [20
d'abril].

14 Pau VILA i DINARÉS: "Mapes de ramaderia a Catalunya."

31 Ramon BATALLER i CALATAYUD, Joan SANTAMARIA,
Francesc MASPONS i ANGLASELL, Gabriel CAMPS,
Josep PRATDESABA, Josep GASSIOT, Josep
MALUQUER, Gustau GILI, Joaquim FEBRER, Pius FONT i
QUER, Ramon JARDÍ i BORRÀS, Lluís SOLÉ i SABARÍS,
Pere BLASI i MARANGES: “Homenatge al Dr. Fontserè
amb motiu dels seus 80 anys”. [21 de març].

15 Pau VILA i DINARÈS: "Les condicions geogràfiques de la
indústria tèxtil del Llobregat."

32 Joan GRASES: "Mig segle d'immigració a Catalunya." [9 de
maig].

11 J. ROVIRA i PETIT: "L'expedició transafricana."
12 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "El problema de la desviació o no
desviació del riu Ter."
13 Pau VILA i DINARÉS: "Sant Llorenç de Morunys."

33 Alexandre GALÍ i COLL: "Contribució al mètode per a
l'estudi econòmic i social de la divuitena centúria." [14 de
novembre].

1938

34 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Visió geogràfica de l'illa de
Menorca." [19 de desembre].

16 Gonçal de REPARAZ i RUIZ, Enric RIBAS i VIRGILI i
Pau VILA i DINARÉS : "Debat de l'article d'E.H.G. Dobby
sobre el Delta de l’Ebre." [Març]
17 Gonçal de REPARAZ i RUIZ : "L'interior de l'Àsia als
mapes medievals catalans." [4 d'abril]

1951
35 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Geografia urbana de la ciutat de
Manresa." [23 de gener].

18 Pau VILA i DINARÉS : "Iniciació a l’estudi del poblament
de Catalunya." [Juny]

36 Salvador VILASECA: "Prehistoria tarragonina." [ 6 de març].
37 Josep Ma. FONTBOTÉ i MUSSOLES: "Relacions entre la
tectònica i el relleu." [27 de març].

1947

38 Josep FONT i SOLSONA: "Aspectes humans de Catalunya
en el període de l650-1716." [10 d'abril].

19 Eduard FONTSERÈ i RIBA: "Els vents de tramuntana i de
mestral a Catalunya."

39 Miquel FORNAGUERA i RAMON: "Exposició geogràfica
de Colòmbia." [ 8 de maig].

1948

40 Josep-Joan PIQUER i JOVER: "Immigració parasitària." [29
de maig].

20 Ramon BATALLER i CALATAYUD: "Hidrologia catalana."

41 Agustí DURAN i SANPERE: "Evolució urbana de
Barcelona." [16 d'octubre].

21 Pius FONT i QUER: "La vegetació de Catalunya."
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42 Ramon VIOLANT i SIMORRA: "La vida pallaresa en el
costumari popular." [27 de novembre].

63 Rafael de la TORRE: "L'Alt Urgell." [18 de maig].
64 Oriol de BOLÒS i CAPDEVILA: "Les zones de vegetació de
Catalunya." [12 d'octubre].

43 Pere PERICAY: "El problema actual de la toponomàstica." [5
de desembre].

65 Eufemià FORT i COGUL: "Vida i obra del geògraf siscentista
Onofre Manescal." [16 de novembre].
66 Josep LLADONOSA i PUJOL: "Evolució urbana de la ciutat
de Lleida." [22 de desembre].

1952
44 Joan MERCADER i RIBA: "La geografia política del setcents català." [26 de febrer].

1955

45 Josep FONT i SOLSONA: "Costumari de les vies de
comunicació ferroviària." [11 de març].

67 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "Geomorfologia del Camp de
Tarragona." [25 de gener].

46 Josep Ma. de CASACUBERTA: "Preparació geogràfica de
Mn. Jacint Verdaguer per a escriure el 'Canigó'." [20 de
maig].

68 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Les Landes de Gascunya." [22 de
febrer].

47 Salvador MILLET i BEL: "Història de l'agricultura espanyola
en els segles XIX i XX." [17 de juny].

69 Josep IGLÉSIES i FORT: "El poblament de Catalunya el
primer quart del segle XVIII." [22 de març].

48 Josep IGLÉSIES i FORT: "Toponímia dels termes municipal i
parroquial de la Riba." [11 d'octubre].

70 Josep PERENYA: "Coneixement i assimilació de l'immigrat."
[26 d'abril].

49 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Nous punts de vista sobre el
poblament prehistòric de Catalunya." [4 de novembre].

71 Joaquim MALUQUER i SOSTRES: "Distribució dels ocells a
Catalunya." [31 de maig].
72 Francesc MASCLANS i GIRVÉS: "Vegetació de les
muntanyes de Prades." [8 de novembre].

1953

73 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "El comerç antic a través de
les exploracions submarines." [20 de desembre].

50 Emili GIRALT i RAVENTÓS: "La immigració francesa en
els segles XVI i XVII." [18 de gener].
51 Albert FERRER: "L'acròpolis de Sant Miquel d'Olèrdola." [3
de febrer].

1956

52 Salvador LLOBET i REVERTER: "Vilanova i la Geltrú i la
comarca de Garraf." [14 d'abril].

74 Josep Ma. CASAS i HOMS: "Visió de Barcelona per un
humanista del quatre-cents." [17 de gener].

53 Manuel RIU i RIU: "Sant Llorenç de Morunys o dels Piteus."
[28 d'abril].

75 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Recents descobertes a les
muralles i banys de la Barcelona romana." [14 de febrer].

54 Joan MERCADER i RIBA: "Geografia urbana de la ciutat
d'Igualada." [12 de maig].

76 Francesc GURRI i SERRA: "L'Alta Garrotxa." [21 de març].
77 Antoni BERGÓS i MASSÓ: "Estudi geogràfico-jurídic de les
aigües de l'horta de Lleida." [15 de maig].

55 Joan COROMINES i VIGNEAUX: "Toponímia d'Andorra."
[2 de juny].
56 Eduard FONTSERÈ i RIBA: "La sismicitat a Catalunya." [27
d'octubre].

78 Josep IGLÉSIES i FORT: "Trajectoria urbana de la vila de
Blanes i el seu comerç de cabotatge amb Amèrica." [29 de
maig].

57 Carles MUÑOZ i ESPINALT: "Alguns aspectes psicològics
del poble català." [17 de novembre].

79 Josep Ma. PONS: "Aspecte de la geografia física i urbana de
la Costa Brava a principis de segle." [29 de maig].

58 Jordi NADAL i OLLER: "Mètodes d'estudi de la població
catalana dels segles XVI i XVII." [21 de desembre].

80 Francesc GAS i CARPIO: "La Tortosa del segle XVIII." [15
de juny].
81 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "El glaciarisme al Pirineu Català."
[4 de desembre].

1954
59 Oriol de BOLÒS i CAPDEVILA: "Conservació del patrimoni
forestal." [19 de gener].

1957

60 Ramon VINYETA: "El Collsacabra." [16 de febrer].

82 Pere CATALÀ i ROCA: "La ciutat d'Alguer." [29 de gener].

61 Josep FONT i SOLSONA: "Evolució urbana de Tordera." [16
de març].

83 Carmina VIRGILI i RODON: "Els terrenys triàsics del litoraI
català." [19 de febrer].

62 Joaquima COMAS de CANDEL: "L'illa de Menorca." [29
d'abril].

84 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "La Cova del Toll de Moià."
[26 de març].
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85 Josep PARUNELLA i EULÀLIA: "Crítica de la indústria
catalana." [14 d'abril].

106 Josep PARUNELLA i EULÀLIA: "El profit immediat en els
estudis geogràfics actuals." [30 de març].

86 Josep BONET i MATAS: "Impressions de Nord-amèrica."
[21 de maig].

107 Emili GIRALT i RAVENTÓS: "Tècniques i rendiments
agrícoles al Penedès en el segle XVIII." [20 d'abril].

87 Llorenç GASCON: "Nova York." [4 de juny].

108 Bartomeu OLIVAR: "Catalans a Veneçuela." [18 de maig].

88 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Comentaria a l'Inqua." [25
de setembre].

109 Josep IGLÉSIES i FORT: "L'èxode rural a Catalunya." [12
de juny].

89 Ramon BATALLER i CALATAYUD: "Els Ports de
Tortosa." [26 de novembre].

110 Pau VILA i DINARÉS: "Geografia de Veneçuela." [ 9 de
novembre].

90 Rafael de la TORRE: "Calendari agrícola de la Conca de
Tremp." [19 de desembre].

1961
111 Josep IGLÉSIES i FORT: "Estat actual del poblament
català." [14 de gener].

1958

112 Josep IGLÉSIES i FORT: "Visió de conjunt del poblament
històric." [ 7 de febrer].

91 Jordi NADAL i OLLER: "La població de Catalunya a la
segona meitat del segle XVI." [26 de març].

113 Francesc GURRI i SERRA: "Les serres de Carreu i
Boumort." [22 d'abril].

92 Lluís SOLÉ i SABARÍS, Carmina VIRGILI i RODON: "El
Seminari de Geologia de la Universitat de Barcelona." [30 de
març].

114 Josep IGLÉSIES i FORT: "Geografia urbana de Catalunya."
[27 d'abril].

93 Josep IGLÉSIES i FORT: "El despoblament de la zona
occidental de la Serralada Prelitoral catalana." [12 de maig].

115 Francesc GAS i CARPIO: "Les redaccions de les Costums de
Tortosa." [ 4 de novembre].

94 Fèlix CARDONA i PUIG: "Estat actual dels estudis de l'Alt
Orinoco." [23 de maig].

116 Josep MASSIP: "Vida quotidiana de la Tortosa del segle
XIII." [ 4 de novembre].
117 Pau VILA i DINARÉS: "L'obra dels franciscans catalans a
Veneçuela." [ 2 de desembre].

1959
95 Josep SANABRE i SANROMÀ: "Nova llum sobre el tractat
dels Pirineus i la mutilació de Catalunya." [27 de gener].

1962

96 Manuel BASSA i ARMENGOL: "Historiografia dels castells
catalans." [18 de febrer].

118 Josep de SANS: "Fonaments de la radiostèsia." [ 3 de febrer].
119 Josep IGLÉSIES i FORT: "La redescoberta de Catalunya
l'any 1875 mercès a l'excursionisme." [3 de març].

97 Joan Bta. MANYÀ i ALCOVERRO: "La catalanitat de
Gandesa." [ 6 de març].

120 Pere CATALÀ i ROCA: "Valor geogràfic dels castells." [22
d'abril].

98 Josep IGLÉSIES i FORT: "Visió geogràfica de les
Muntanyes de Prades." [30 de març].

121 Josep IGLÉSIES i FORT, Agustí DURAN i SANPERE,
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: Homenatge a Francesc
Carreras i Candi. [22 de novembre].

99 Pere MIRÓ: "Bielsa i les seves valls." [26 d'abril].
100 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les darreres troballes a les
muralles romanes de Barcelona." [21 de maig].

122 Josep IGLÉSIES i FORT: "Geografia de la Reconquesta
entre els rius Anoia i Francolí." [11 de desembre].

101 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "La comarca d'Olot." [27
de maig].
102 Josep IGLÉSIES i FORT: "Relacions entre l'economia i el
poblament." [1 de juny].

1963

103 Rafael de la TORRE: "Calendari meteorològic de la Conca
de Tremp." [20 de juny].

123 Pau VILA i DINARÉS: "Nova visió de Catalunya." [16 de
gener].
124 Josep IGLÉSIES i FORT, Josep de VILALTA, Pius FONT i
QUER, Lluís VIA i BOADA: Homenatge a Ramon Bataller.
[8 de febrer].

1960
104 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les excavacions de les
muralles romanes de Barcelona." [14 de gener].

125 Francesc GURRI i SERRA: "Les Batueques i les Hurdes."
[17 d'abril].

105 Oriol de BOLÒS i CAPDEVILA: "L'Institut Botànic de
Barcelona." [21 de febrer].

126 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "L'art rupestre del Sàhara
líbic." [25 d'abril].
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127 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "Síntesi de la Garrotxa."
[15 de maig].

1967
148 Ramon TRIAS FARGAS: "Factors econòmics de la
delimitació comarcal." (Cicle: Lleida és part integrant de la
Catalunya estricta) [9 de gener].

128 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "El llac de Banyoles." [18 de maig].
129 Ramon RÀFOLS i CAMÍ: "Les terres pirenenques
mediterrànies." [5 de juny].

149 Antoni BADIA i MARGARIT: "Justificació lingüística del
català occidental." (Cicle: Lleida és part integrant de la
Catalunya estricta) [16 de gener].

1964

150 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "El criteri econòmic en les
divisions administratives." [23 de gener].

130 Pau VILA i DINARÉS: "La hidrografia natural de Barcelona
i el Barcelonès i les seves derivacions." [27 de novembre].

151 Joan AINAUD de LASARTE: "Geografia artística de
Catalunya." (Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta) [30 de gener].
152 Josep VALLVERDÚ i AIXALÀ: "Lleida i l'esperit." (Cicle:
Lleida és part integrant de la Catalunya estricta) [6 de febrer].

1965
131 Pau VILA i DINARÉS: "Origen i evolució de la Rambla de
Barcelona." [13 de gener].

153 Joan COROMINES i VIGNEAUX: "El català, llengua de la
Ribagorça." (Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta) [13 de febrer].

132 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Darreres descobertes
romanes a Barcelona." [18 de febrer].

154 Josep LLADONOSA i PUJOL: "Integració històrica de
Lleida en l'economia catalana." (Cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta) [18 de febrer].

133 Jaume CODINA i VILÀ: "Unes constants històriques i
socials del delta del Llobregat." [18 de març].

155 Josep IGLÉSIES i FORT: "L'encaix espacial del cercle
econòmic del Segre." (Cicle: Lleida és part integrant de la
Catalunya estricta) [20 de febrer].

134 Pere CATALÀ i ROCA: "L'Alguer, avui." [27 d'abril].
135 Oriol de BOLÒS i CAPDEVILA: "El Dr. Pius Font i Quer,
gran botànic i excursionista." [20 de maig].

156 Pierre DEFFONTAINES: "La progressió de Lleida en
l'economia catalana." (Cicle: Lleida és part integrant de la
Catalunya estricta) [27 de febrer].

136 Ignasi Ma. COLOMER i PRESES: "El litoral català abans
del segle XX." [23 de juny].
137 Josep IGLÉSIES i FORT: "El moviment demogràfic de
Catalunya entre 1950 i 1960." [18 de novembre].

157 Ramon Ma. ROCA i SASTRE: "El dret civil català com a
expressió de la unitat territorial de Catalunya." (Cicle: Lleida
és part integrant de la Catalunya estricta) [6 de març].

138 J. PONS i GARRIGA: "El Berguedà." [20 de desembre].

158 Josep Ma. MUNTANER i PASCUAL: "Catalunya, Lleida i
les regions econòmiques espanyoles." (Cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta) [13 de març].

1966
139 E. VILANOVA SAURINA: "Orígens del calendari." [25 de
gener].

159 Domènec GARROVÉ i VIOLA: "Presència de Balaguer en
la Història de Catalunya." (Cicle: Lleida és part integrant de
la Catalunya estricta) [18 de març].

140 Josep SANABRE i SANROMÀ: "Una visió geogràfica del
segle XVII i una altra visió geogràficostòrica del Rosselló en
el segle XVII." [17 de febrer].

160 Ignasi Ma. COLOMER i PRESES: "Les fronteres catalanes a
les terres de Lleida." (Cicle: Lleida és part integrant de la
Catalunya estricta) [20 de març].

141 Agustí DURAN i SANPERE: "L'art antic a la Segarra." [17
de març].

161 Joan MALUQUER de MOTES: "Les comunitats
prehistòriques lleidatanes i la seva orientació mediterrània."
(Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya estricta) [6
d'abril].

142 Agustí DURAN i SANPERE, Joan TOUS i CASALS:
"Il·lustracions i comentaris sobre l'art antic a la Segarra." [20
d'abril].
143 Francesc GURRI i SERRA: "Un món a l'extrem del camió de
la llet." [18 de maig].

162 Joan Bta. MANYÀ i ALCOVERRO: "Lleida i la Catalunya
ibèrica." (Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta) [10 d'abril].

144 Pau VILA i DINARÉS: "Consideracions geo-humanes sobre
la vida i l'obra de Joan Orpí, fundador de la Barcelona
veneçolana." [22 de juny].

163 Simeó MIQUEL i PEGUERA: "Lleida i el factor humà."
(Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya estricta) [17
d'abril].

145 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Present i futur de la ciència
geogràfica a Catalunya." [ 3 de novembre].

164 José Manuel CASAS TORRES: "Lleida en l'economia
catalana." (Cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta) [24 d'abril].

146 Pau VILA i DINARÉS: "Noves descobertes sobre la vida i
les conquestes de Joan Orpí a Amèrica." [ l de desembre].

165 Josep RIBA i GABARRÓ: "Observacions fonològiques de la
comarca igualadina." [29 de maig].

147 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "L'estructura geològica de
Catalunya i les terres lleidatanes." (Cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta) [19 de desembre].

166 Ernest LLUCH i MARTÍN: "L'economia de la regió de
l'Ebre." [26 de juny].
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1971

167 Miquel CRUSAFONT i PAIRÓ: "Evolució i Geografia." [27
d'octubre].

184 Salvador LLOBET i REVERTER: "Nova aportació a l'estudi
del Montseny: el periglacial." [12 de gener].

168 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Capitalitat i Urbanisme."
[17 de novembre].

185 Josep Ma. PUCHADES i BENITO: "La industrialització de
la vall de Torelló." [4 de febrer].

169 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "Les regions naturals, econòmiques
i geogràfiques aplicades a Catalunya." [1 de desembre].

186 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "El mas català i la seva
evolució recent." [3 de març].

170 Francesc GURRI i SERRA, Joan LLUÍS: "Polèmica del Parc
Natural d'Aigües Tortes." [12 de desembre].

187 Francesc GURRI i SERRA, Joan TOUS i CASALS: "Les
valls de la capçalera de la Noguera Pallaresa." [16 d'abril].
1968

188 Ramon SERÓ: "La regió fruitera de Lleida." [14 de maig].
189 Eugeni GIRAL i QUINTANA: "La llet a Catalunya." [4 de
juny].

171 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "Olot, centre industrial
pre-pirinenc." [26 de gener].

190 Agustí DURAN i SANPERE, Marià RIBAS i BERTRAN,
Josep IGLÉSIES i FORT: Homenatge a Josep de C. Serra i
Ràfols. [18 de juny].

172 Joan BOLEDA i CASES: "La vila de Verdú." [26 de febrer].
173 Eugeni GIRAL i QUINTANA, Pilar RIERA i FIGUERAS:
"Evolució de les àrees de circulació d'automnibus a
Catalunya." [26 de març].

191 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: "Les àrees suburbanes de
Barcelona." [5 de novembre].

174 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "L'expansió geogràfica dels
negres." [26 d'abril].

192 Enric LLUCH i MARTÍN: "El pensament geogràfic de Pau
Vila. Homenatge a Pau Vila amb motiu dels seus noranta
anys." [10 de desembre].

175 Jaume CODINA i VILÀ: "Aspecte humà del segle XVIII al
Prat de Llobregat." [19 de maig].
176 Josep IGLÉSIES i FORT: "Evolució agrícola en el Baix Ebre
i el Montsià en el present segle." [31 de maig].

1972

177 Josep BONET i MATAS: "Impressió d'un viatge a Rússia."
[21 de juny].

193 Tomàs VIDAL i BENDITO: "Aspectes de la despoblació del
camp a Catalunya." [10 de febrer].

178 Josep IGLÉSIES i FORT: "Les tendències en l'agricultura a
les comarques del Camp, el Priorat i la Conca de Barberà."
[29 d'octubre].

194 Ramon SERÓ: "La transformació econòmica del Delta de
l'Ebre." [3 de març].
195 Josep IGLÉSIES i FORT: "El moviment demogràfic de
Catalunya entre 1960 i 1970 i la seva distribució comarcal."
[17 de març].

179 Francesc GURRI i SERRA: "La ruta de l'Àrtic." [27 de
novembre].
180 Enric MOREU-REY: "Visió geogràfico-històrica del poblet
de l'Albiol." [11 de desembre].

196 Jaume CODINA i VILÀ: "Problemàtica actual del Delta del
Llobregat." [21 d'abril].
197 Josep Ma. PUCHADES i BENITO: "El Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona." [5 de maig].

1969

198 Oriol RIBA i ARDERIU: "Sobre el descobriment del petroli
a la plataforma continental del Baix Ebre." [26 de maig].

181 Josep Ma. PUCHADES i BENITO 1969"La cartografia a
Catalunya des de l'Eduard Brossa als nostres dies." [29 de
gener].

199 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Organització del territori de l'illa
d'Eivissa." [2 de juny].
200 Francesc GURRI i SERRA: "Sant Llorenç del Munt i els seus
parcs provincials." [9 de juny].

1970

201 Pau VILA i DINARÉS: "Sobre la hidrografia urbana de
Barcelona." [16 de juny].

182 Pere DOMINGO i SANJUÁN, Lluís SOLÉ i SABARÍS,
Josep IGLÉSIES i FORT, Josep de C. SERRA i RÀFOLS:
Homenatge pòstum al Dr. Eduard Fontserè. [ 4 de novembre].

202 Bartomeu BARCELÓ i PONS: "Els canvis recents en el
paisatge i la societat de les Illes Balears." [3 de novembre].

183 Pau VILA i DINARÉS: "Barcelona, de llanera a cotonera."
[10 de desembre].

203 Tomàs VIDAL i BENDITO: "Tipologia de la casa rural i
arquitectura tradicional menorquina." [29 de novembre].
204 Pierre DEFFONTAINES: "Els problemes del tipus de
l'habitació a les Illes Balears." [13 de desembre].
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1973
205 Jean TRICART: "Problemes geogràfics de la teledectecció
mitjançant satèl·lits artificials." [31 de gener].

222 Oriol de BOLÒS i CAPDEVILA: "El medi físic. La
vegetació i els sòls. Problemes cartogràfics de la vegetació a
Catalunya." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [25 de
gener].

206 Jean BISSON: "Menorca i Eivissa. Estudi geògrafic rural
comparat." [9 de març].

223 Jaume BECH i BORRÀS: "Cartografia dels sòls." (Cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya) [25 de gener].

207 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Atlas regionals i atlas urbans." [4
de maig].

224 Gérard HERAIL: "Representació cartogràfica del paisatge
integrat." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [25 de
gener].

208 Francesc GURRI i SERRA: "Les dues cares i la creu de la
República de Sudàfrica." [16 de maig].

225 Tomàs VIDAL i BENDITO: "La població. Problemes
cartogràfics. Problemàtica general dels mapes de població a
Catalunya." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [8 de
febrer].

209 Pau VILA i DINARÉS: "Els plantejaments dels estudis de
geohistòria urbana de Barcelona. Dels temps més remots a
començaments del segle XVIII" (Seminari : Geografia urbana
de Barcelona I) [3 d'octubre].

226 Isabel PUJADAS i RUBIES: "El poblament actual a
Catalunya i la seva traducció cartogràfica." (Cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya) [8 de febrer].

210 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "L'evolució de Barcelona de
finals del segle XVIII fins els nostres dies" (Seminari :
Geografia urbana de Barcelona I)

227 Santiago ROQUER i SOLER: "La cartografia de les formes
de poblament rural." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [8
de febrer].

211 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "El medi físic, la morfologia.
Problemes generals de la cartografia geo-morfològica."
(Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [14 de novembre].

228 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Agricultura i activitats
econòmiques primàries. Aspectes històrics, modes de cultiu i
plans de millora agrícola i ramadera, explotació forestal i
pesca." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [1 de març].

212 Jaume CALVET i PORTA: "Presentació d'un assaig de mapa
geomorfològic de Catalunya." (Cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya) [14 de novembre].

229 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "Potencialitat agrícola.
Utilització de la terra i paisatges agrícoles." (Cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya) [1 de març].

213 David SERRAT i CONGOST: "Problemes cartogràfics del
glaciarisme i del periglaciarisme en el Pirineu." (Cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya) [14 de novembre].
214 Oriol RIBA i ARDERIU: "El mapa litològic de Catalunya."
(Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [14 de novembre].

230 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Anàlisi de la localització
de cultius." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [1 de
març].

215 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "El medi físic. El clima i les
aigües." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [10 de
desembre].

231 Roser MAJORAL i MOLINÉ: "Població agrícola i aspectes
socio-econòmics." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [1
de març].

216 Valentí MASACHS i ALAVEDRA: "Problemes cartogràfics
dels rius." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [10 de
desembre].

232 Josep OLIVERAS i SAMITIER: "Problemes cartogràfics de
la indústria a Catalunya. Introducció a la problemàtica dels
mapes industrials." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [5
d'abril].

217 Josep Ma. PUCHADES i BENITO: "Cartografia de les
modificacions de la xarxa fluvial." (Cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya) [10 de desembre].

233 Narcisa SALVADOR: "La informació disponible per
realitzar mapes industrials." (Cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya) [5 d'abril].

218 Lluís M. ALBENTOSA i SÀNCHEZ: "Aspectes cartogràfics
del clima." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [10 de
desembre].

234 Antoni MONTSERRAT i SOLÉ, Josep ARTELLS: "Els
mapes sectorials." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [5
d'abril].
235 Eugeni GIRAL i QUINTANA: "Altres aspectes a considerar
sobre els mapes industrials." (Cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya) [5 d'abril].

1974
219 Carles CARRERAS i VERDAGUER: "El medi físic. El
clima." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [9 de gener].

236 Josep Ma. OBIOLS i GERMÀ: "Tractament cartogràfic de la
informació industrial." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya)
[5 d'abril].

220 J. PEREZ i PEREZ, J. NUÑEZ i ESPALLARGUES:
"Problemes cartogràfics de la radiació solar." (Cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya) [9 de gener].

237 Antoni MONTSERRAT i SOLÉ: "Problemes cartogràfics
dels equipaments. Introducció. Proposta de mapes de
l'avantprojecte de l'Atlas i problemes cartogràfics dels
equipaments." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [3
d'abril].

221 Tomàs QUEVEDO: "Aspectes diversos de cartografia
climàtica." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [9 de
gener].

238 Narcisa SALVADOR: "Problemes d'informació per a la
mapificació dels equipaments a Catalunya." (Cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya) [3 d'abril].
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239 Emili GASCH i GRAU: "La cartografia en el procés de
planificació i equipament." (Cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya) [3 d'abril].

256 Eugeni GIRAL i QUINTANA, Francesc ROCA i ROSSELL:
"Nacionalitat i Regionalisme als Països Catalans: estructures
territorials i ideologies." [21 de juny].

240 Carles CARRERAS i VERDAGUER: "La ciutat i els
problemes generals de l'urbanisme. El cadastre de finques
urbanes com a font d'informació cartogràfica." (Cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya) [21 de juny].

257 Pau VILA i DINARÉS: "Progressió demogràfica de
Catalunya i despoblament de comarques." [26 de desembre].

1977

241 Josep Ma. PUCHADES i BENITO: "La utilització de la
fotografia aèria en la cartografia urbana. Aspectes generals de
l'urbanisme." (Cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya) [21 de
juny].

258 Andreu MALDONADO, Xavier FOLCH: "Aspectes físics i
ecològics del delta de l'Ebre." [11 de març].

242 Rafael PUJOL i MARIGOT: "Barcelona i el futur de
Catalunya. Plantejament del problema." [29 de novembre].

259 Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA: "Els deltes
veneçolans." [18 d'octubre].

243 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "El port de Barcelona. Evolució
recent i perspectives" (Seminari: La geografia urbana de
Barcelona II)

260 Joan Bta. PUIG DE LA PARRA: "Cartografia integrada:
l'experiència de DETENAL." [16 de novembre].
261 Joan VILÀ i VALENTÍ: "El paper de Pierre Deffontaines en
la geografia catalana vist per un universitari. Homenatge al
Professor Pierre Deffontaines." [30 de desembre].

244 Francesc ROCA i ROSSELL: "L'urbanisme a Barcelona el
primer terç del segle XX" (Seminari: La geografia urbana de
Barcelona II)

262 Jaume CALVET i PORTA: "La fotointerpretació i els estudis
geogràfics" (Curset d'introducció a la fotointerpretació en
diverses sessions) [Desembre].

1975
245 Francesc VILARÓ: "El per què, com i quan del
transvasament de l'Ebre al Pirineu Oriental." [7 de febrer].

1978
263 Enric LLUCH i MARTÍN, Carles CARRERAS i
VERDAGUER: "Els vint-i-cinc anys de la Geografia de
Catalunya de l'editorial AEDOS: un assaig d'anàlisi critica."
[21 d'abril].

246 JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS, David PEREZ:
"Aspectes econòmics i socials del transvasament de l'Ebre al
Pirineu Oriental." [7 de març].
247 Rosa CASTEJÓN i ARQUED, Santiago HERNÀNDEZ i
YZAL: "Estudis sobre el port de Barcelona i la seva àrea
d'influència." [21 de març].

264 Joaquim CABEZA i VALLS, Agustí JOLÍS, Andreu ROMÀ
i ESPÍ: "Mapes moderns de Catalunya: cap a uns mapes amb
la toponímia correcta." [5 de maig].

248 Josep MIRÓ i ARDÈVOL: "La Catalunya pobra." [ 9 de
maig].

265 R. RAYNAL: "Enfocament global d'alguns tipus de medis
naturals del domini mediterrani." [12 de maig].

249 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Estudis biogràfics i bibliografies de
geògrafs catalans a partir de la segona meitat del segle
dinou." [5 de desembre].

266 Albert SERRATOSA i PALET: "Competències públiques i
delimitacions territorials." [9 de juny].
267 Pau VILA i DINARÉS: "Marià Martí bisbe de Caracas
(Veneçuela), geògraf sense saber-ho." [10 de novembre].

250 Gérard HERAIL : "Els estudis de paisatge integrat: l'exemple
de la Serralada de Marina" (Curset en diverses sessions).
251 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Geògrafs catalans dels segles XIX i
XX" (Curset: El pensament geogràfic a Catalunya; en
diverses sessions fins al 1976).

1979
268 Alexandre CIRICI i PELLICER, Joan VILÀ i VALENTÍ,
Lluís SOLÉ i SABARÍS: "Homenatge pòstum a Pierre
Deffontaines." [26 de gener].

1976

269 Bartomeu BARCELÓ i PONS: "Regió i Geografia, avui." [23
de febrer].

252 Ramon MARGALEF i LÓPEZ: "Ecologia i Geografia." [30
de gener].

270 Dolors COMAS, Josefina ROMA, Jesús CONTRERAS,
Ignasi TERRADAS i Joan FRIGOLÉ: "Migracions rurals a
Catalunya i antropologia de les àrees de muntanya" (Curset
sobre antropologia i geografia en diverses sessions) [Febrer i
març].

253 Josep IGLÉSIES i FORT: "Quaranta anys de la Societat
Catalana de Geografia." [20 de febrer].
254 Pierre VILAR: "L'ambient cultural i social de Catalunya a
l'època de la creació de la Societat Catalana de Geografia."
[20 de febrer].

271 Josep Ma. PUCHADES i BENITO: "La nova Revista
Catalana de Geografia." [30 de març].

255 Lluís CARREÑO i PIERA: "La informació i la documentació
en l'ordenació de l'espai geogràfic." [26 de març].

272 Manuel RIBAS i PIERA: "Divisió «urbanística» del territori
català." [30 de març].
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273 Ludwik STRASZEWICZ: "Ciutat i regió a Polònia, avui."
[20 d'abril].

293 Manuel RIBAS i PIERA: "Reflexions, des de l'arquitectura,
sobre l'espai geogràfic." (Curs del Centenari de Pau Vila) [13
de març].

274 Eugenio L. BURRIEL de ORUETA: "Agricultura tradicional
i desenvolupament capitalista: l'exemple de Canàries." [11 de
maig].

294 Georges BERTRAND: "La Geógraphie physique entre les
sciences de la Societé et les sciences de la Nature." (Curs del
Centenari de Pau Vila) [27 de març].

275 Tomàs VIDAL i BENDITO: "L'illa de Menorca." [10 de
maig].

295 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Els problemes i els continguts
de la divisió territorial actual de Catalunya." (Curs del
Centenari de Pau Vila) [24 d'abril].

276 Salvador LLOBET i REVERTER: "El 'Glaciaico' de l'Almera
al Montseny, singularment al sector de Samalús." [7 de
novembre].

296 Eraldo LEARDI: "L'organizazione territoriale delle regione
litoranee: la nuova geografia del Mediterraneo occidentale."
(Curs del Centenari de Pau Vila) [ 8 de maig].

277 Francesc ROCA i ROSSELL: "Política urbana a Catalunya
entre 1900 i 1988." [10 de desembre].

297 Paul CLAVAL: "La Géographie face au monde en crise."
(Curs del Centenari de Pau Vila) [29 de maig].
1980

298 Josep IGLÉSIES i FORT: "La geografia i l'ensenyament de
Pau Vila." (Curs del Centenari de Pau Vila) [12 de juny].

278 Lluís ARTAL: "El Planejament a Catalunya de l'any 1940
fins a l'actualitat." [30 d'abril].

299 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Projecció de Pau Vila més enllà de
les nostres fronteres." (Curs del Centenari de Pau Vila) [26 de
juny].

279 Josep IGLÉSIES i FORT: "Parunella, l'home i el geògraf.
Homenatge pòstum a Josep Parunella i Eulàlia." [abril].

300 Josep TORRELLA: "L'obra de Pau Vila a Sabadell a través
de la Fundació Bosch i Cardellach." (Curs del Centenari de
Pau Vila) [26 de juny].

280 Carles TEIXIDOR: "Visió urbanística de Lleida i el seu nou
pla d'ordenació urbana." [28 de maig].
281 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Pau Vila, el geògraf." [7 de
juny].

301 Miquel SIGUAN: "Paper de Pau Vila en la reforma de
l'ensenyament a Catalunya." (Curs del Centenari de Pau Vila)
[26 de juny].

282 Miquel SIGUAN: "Pau Vila, ciutadà." [7 de juny].

302 Antoni FARRÉS i SABATER: "Pau Vila i la seva visió del
futur de Sabadell." (Curs del Centenari de Pau Vila) [26 de
juny].

283 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "Pau Vila, l'home." [7 de juny].
284 Marta MATA i GARRIGA: "Pau Vila, l'educador." [7 de
juny].

303 Moshe INBAR: "Noves tendències en el camp de la
investigació geomorfològica" (Curset: La geomorfologia
fluvial I; en diverses sessions) [Octubre].

285 Lluís SOLÉ i SABARÍS: "La raó d'un homenatge." (Curs del
Centenari de Pau Vila) [17 d'octubre].
286 Pierre VILAR: "Geografia humana i la història: la lliçó de
Pau Vila." (Curs del Centenari de Pau Vila) [17 d'octubre].

304 Janusz PASZYNSKI: "Le Climat et la ville: l'influence de
l'urbanisation et de l'industrialisation sur le climat." [29
d'octubre].

287 Albert SERRATOSA i PALET: "L'evolució geogràfica del
centre urbà de Barcelona." (Curs del Centenari de Pau Vila) [
7 de novembre].

305 Janusz PASZYNSKI: "El clima i la ciutat" (Curset en
diverses sessions) [Desembre].

288 Bartomeu BARCELÓ i PONS, Vicenç M. ROSSELLÓ i
VERGER: "Problemes moderns de la Geografia vistos des de
Balears i de València." (Curs del Centenari de Pau Vila) [28
de novembre].

306 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Estructuras y estrategias
comerciales urbanas." [17 de desembre].

289 José Manuel CASAS TORRES: "Países industriales y tercer
mundo en el año 2000." (Curs del Centenari de Pau Vila) [19
de desembre].

1982
307 Pilar BENEJAM i ARQUIMBAU: "Didàctica de la geografia
i els seus problemes." [28 de gener].
308 Antonio GOMEZ ORTIZ: "La geografía en las Escuelas
Normales." [11 de març].

1981

309 Maria SALA i SANJAUME i Carles SUMSI: "Tècniques de
camp en geomorfologia fluvial" (Curset: La geomorfologia
fluvial II; en diverses sessions) [Juny].

290 Joan VILÀ i VALENTÍ: "La Geografia a Catalunya abans de
Pau Vila (de finals del segle passat a principis de l'actual)."
(Curs del Centenari de Pau Vila) [23 de gener].

310 Anna ALABART i VILÀ: "Barris de Barcelona i moviments
associatius veïnals." [17 de juny].

291 Pere de PALOL i SALELLAS: "Bases geogràfiques del
poblament antic a Catalunya." (Curs del Centenari de Pau
Vila) [11 de febrer].

311 Cosme AGUILÓ i ADROVER: "La problemàtica de les illes
petites: Cabrera, Dragonera i els Columbrets." [2 de
novembre].

292 Bernard KAYSER: "Problemes de l'urbanisation dans
l'espace rural a la péripherie des villes." (Curs del Centenari
de Pau Vila) [27 de febrer].

312 Joan MALUQUER de MOTES: "Els fonaments ibèrics de
l'urbanisme a Catalunya." [11 de novembre].
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313 Jaume TERRADES i SERRA: "Perspectives sobre els estudis
d'ecologia terrestre." [3 de desembre].

332 Josep BAYERRI i RAGA: "Les Terres de l'Ebre, un país
sense futur?." [24 de febrer].

314 Jaume CALVET i PORTA: "La fotointerpretació i els estudis
geogràfics" (Curset d'introducció a la fotointerpretació en
diverses sessions) [Desembre].

333 Pedro CLAVERO PARICIO, Javier MARTÍN VIDE i Josep
Miquel RASO i NADAL: "Introducció a l'estadística" (Curset
d'introducció a l'estadística i la geografia en diverses
sessions) [Març].
334 Tomàs VIDAL i BENDITO: "Menorca: tres-cents anys de
demografia tradicional." [30 de març].

1983

335 Xavier BADIA i CARDÚS: "L'evolució recent de la ciutat
d'Igualada." [27 d'abril].

315 Josep TRILLA: "Els coneixements de base per a l'ordenació
territorial." [21 de gener].

336 Antoni FARRÉS i SABATER: "Crisi industrial, integració
urbana i projecció comarcal: una visió de futur." [ 8 de juny].

316 Joaquim ROVIRA i GUÀRDIA : "Introducció a la
topografia" (curset en diverses sessions) [Febrer].

337 Jordi PARPAL i MARFÀ: "Barcelona i l'estructuració
territorial de Catalunya." (Curs del Cinquantè Aniversari) [26
d'octubre].

317 JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS: "La urbanització del
territori català." [25 de febrer].
318 Rafael PUJOL i MARIGOT: "Ordenació del territori i
economia: el model català." [25 de març].

338 Adalberto VALLEGA: "Els ports de la Mediterrània nordoccidental" (Curset d'introducció a la geografia portuària en
diverses sessions) [Novembre].

319 Jaume SOLÀ i CAMMANY: "El fet metropolità vist des de
la seva globalitat i des d'un municipi." [29 d'abril].

339 Adalberto VALLEGA: "La mar Mediterrània: uns espais
litorals i portuaris en transformació." (Curs del Cinquantè
Aniversari) [30 de novembre].

320 Manuel HERCE: "La xarxa viària de Catalunya i el sistema
de ciutats." [27 de maig].
321 Michel BATTIAU: "Recherches méthodologiques en
géographie industrielle et la crise textile." [3 de juny].

340 Joan ALEMANY i LLOVERA: "El port de Barcelona i la
seva àrea d'influència." (Curs del Cinquantè Aniversari) [14
de desembre].

322 Michel BATTIAU : "Indústria i comerç tèxtil" (Curset
introductori a l'estudi de la geografia industrial dels tèxtils en
diverses sessions).

1985

323 Maria SALA i SANJAUME i Carles SUMSI: "Tècniques de
camp en l'estudi dels rius" (Curset: La geomorfologia fluvial
III; en diverses sessions) [Juny].

341 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: "Balanç de les transformacions
territorials i institucionals locals a Europa." (Curs del
Cinquantè Aniversari) [25 de gener].

324 Jean TRICART: "El estudio de las cuencas hidrográficas en
la planificación del territorio." [7 d'octubre].

342 Joaquim NADAL i FARRERAS: "Problemes de
l'organització territorial actual de Catalunya." (Curs del
Cinquantè Aniversari) [22 de febrer].

325 Jean TRICART : "Manejament de conques hidrogràfiques en
l'ordenació del medi natural" (curset en diverses sessions)
[Octubre].

343 Josep Ma. RABELLA i VIVES, Carles CARRERAS i
VERDAGUER, David SERRAT i CONGOST i Antoni
FARRÀS i de BLAS: "La fotointerpretació i la Geografia"
(Curset en diverses sessions) [Febrer].

326 Ewan ANDERSON: "Estudi dels processos d'erosió lents als
vessants, aplicat a l'economia i a la seguretat nacional"
(Curset: Geomorfologia i erosió; en diverses sessions)
[Octubre].

344 Enric LLUCH i MARTÍN: "El debat sobre la divisió
territorial." (Curs del Cinquantè Aniversari) [22 de març].

327 Pere A. SALVÀ i TOMÀS: "Turisme i canvi a l'espai a les
Illes Balears." [28 d'octubre].

345 Javier MARTÍN VIDE: "Els núvols i la previsió del temps"
(Curset introductori als estudis de climatologia en diverses
sessions) [Abril].

328 Joan BECAT: "Els riscos naturals i l'ordenament del
territori." [25 de novembre].
329 Josep OLIVERAS i SAMITIER: "El Bages: un territori en
crisi." [16 de desembre].

346 Fabià ESTAPÉ i RODRÍGUEZ: "De la Barcelona vella a la
Barcelona nova: política, forces econòmiques i socials i
l'acció individual d'un català, Ildefons Cerdà." (Curs del
Cinquantè Aniversari) [10 de maig].

1984

347 Jesús Ma. RODÉS i GRÀCIA: "La geografia i els poders
polítics." (Curs del Cinquantè Aniversari) [24 de maig].

330 Isabel PUJADAS i RUBIES: "Tendències actuals
demogràfiques i territorials de la població de Catalunya." [27
de gener].

348 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Cinquanta anys de geografia a
Catalunya." (Curs del Cinquantè Aniversari) [7 de juny].

331 Jaume CALVET i PORTA: "La fotointerpretació. Noves
tècniques" (Curset d'introducció a la fotointerpretació en
diverses sessions) [Febrer].

349 Ludwik STRASZEWICZ: "La geografia de la indústria tèxtil:
El paper de les matèries primeres." (III Sessió Plenària del
Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels
Tèxtils) [3 de juny].
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350 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Fibres tradicionals i
emplaçaments industrials a la regió de Barcelona." (III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de
Geografia dels Tèxtils) [3 de juny].

Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels
Tèxtils) [5 de juny].
365 Bernard DEZERT: "Le rôle des matières premières
chimiques dans la conversion industrielle." (III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de
Geografia dels Tèxtils) [5 de juny].

351 Enric MENDIZÀBAL i RIERA, Ignasi OLÓNDRIZ i
RIERA: "L'evolució de les fibres tèxtils i els inicis de la
Colonia Sedó." (III Sessió Plenària del Grup Permanent de
Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils) [3 de juny].

366 Michel LAFERRÈRE: "La production des matières
premières chimiques dans la Région Rhône-Alpes." (III
Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional
de Geografia dels Tèxtils) [5 de juny]. Va ser publicada a
Treballs de la SCdG, 4.

352 Vicent ORTUÑO i GINESTAR: "La sederia valenciana: un
auge sobretot agrícola." (III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils)
[ 3 de juny].

367 D.N. BAJPAI, P.N. SHUKLA: "The of sericulture on Silk
Industry in U.P. [Uttar Pradesh] India." (III Sessió Plenària
del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia
dels Tèxtils) [6 de juny].

353 Jacques PINARD: "Les vestiges des anciennes productions
textiles en France." (III Sessió Plenària del Grup Permanent
de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils) [3 de
juny].

368 Philip SCRANTON: "Grow Raw Material Crises in America
Textile History." (III Sessió Plenària del Grup Permanent de
Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils) [6 de juny].

354 Miroslav STRIDA: "The influence of flax production in the
Giant Mountains (Bohemia)." (III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils)
[3 de juny].

369 Josep IGLÉSIES i FORT: "Lluís Solé vist des de la
geografia." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i
Sabarís) [5 de novembre].

355 Michel BATTIAU: "Les principaux traits du negoce
international de la laine." (III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils)
[4 de juny].

370 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Lluís Solé, un difícil magisteri."
(Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís) [5 de
novembre].

356 Kanchan SINGH: "Role of raw material in planning of the
textile industries in India." (III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils)
[4 de juny].

371 Salvador LLOBET i REVERTER: "Lluís Solé i la geografia
catalana de la immediata postguerra." (Curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís) [5 de novembre].
372 Josep Ma. BRICALL i MASIP: "Notes sobre l'economia i el
territori." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i
Sabarís) [22 de novembre].

357 Tadeusz MARSZAL: "Changes in Spatial Relations
bethween Fibres Production in the World." (III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de
Geografia dels Tèxtils) [4 de juny].

373 Ann BUTTIMER: "Le Phénix, le Faust et le Narcisse en
Géographie." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i
Sabarís) [28 de novembre].

358 Solange MONTAGNÉ VILLETTE: "A propos de la
localisation des industries de l'habillement." (III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de
Geografia dels Tèxtils) [4 de juny].

374 David SERRAT i CONGOST: "El quaternari glacial del
Pirineu." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i
Sabarís) [13 de desembre].

359 Jayalaxmi J. SHAH: "A comparative analysis of two major
cotton textile centres in India." (III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils)
[4 de juny].

375 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "La vida a muntanya, riscs
naturals i ordenació del territori" (Seminari : L'acció humana
i els riscs naturals a la muntanya)

360 Lal Keshwar PRASAD SINGH: "Raw material base of jute
industry in India." (III Sessió Plenària del Grup Permanent de
Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils) [4 de juny].

376 Josep Ma. PANAREDA i CLOPÉS: "Evolució de la
vegetació a muntanya" (Seminari : L'acció humana i els riscs
naturals a la muntanya)

361 Ludwik STRASZEWICZ: "Les problemes fondamentaux des
matières premières de l'industrie polonaise." (III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de
Geografia dels Tèxtils) [5 de juny].

377 Jordi COROMINAS i DULCET: "Riuades i aiguats: el
modelatge dels vessants" (Seminari : L'acció humana i els
riscs naturals a la muntanya)
378 Maria de BOLÒS i CAPDEVILA: "Riscs i vegetació"
(Seminari : L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya)

362 Stanislav PACZKA: "Spatial distribution of the textile
industry in the CMEA countries." (III Sessió Plenària del
Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels
Tèxtils) [5 de juny].

379 "L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya", taula
rodona amb Josep Ma. CAMARASA i CASTILLO, Carles
CARRERAS i VERDAGUER, Joan M. VILAPLANA i
Albert SERRATOSA i PALET moderats per Joan BECAT
(Seminari : L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya)

363 Benoît BOUSSEMART: "La localisation des industries des
textiles artificielles et syntéthiques." (III Sessió Plenària del
Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels
Tèxtils) [5 de juny].

380 Gary W. MCDONOGH : "Antropologia urbana" (curset en
diverses sessions).

364 Carles CARRERAS i VERDAGUER: "El cotó, una antiga
fibra nova en la indústria occidental." (III Sessió Plenària del
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381 Ian HAMILTON: Trends in industrial reestructuring and its
consequences" (Curset sobre aspectes de la geografia
industrial en diverses sessions).

399 Attilio CELANT: "I nuovi correnti della geografia italiana gli
ultimi venti anni." (Curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia; cicle: El pensament
geogràfic actual) [17 de desembre].

382 Aaron YAIR: "Processos geomorfològics actuals en medis
àrids" (Curset sobre la geografia dels espais àrids en diverses
sessions).

400 Attilio CELANT: "Evolució de les diferències territorials a
Itàlia" (Cicle: El pensament geogràfic actual) [Desembre].
401 Attilio CELANT: "Evolució recent de la xarxa urbana a
Itàlia" (Cicle: El pensament geogràfic actual) [Desembre].

1986

402 Josepa BRU i BISTUER: "Glacialisme i glaceres : l'anàlisi
morfogenètica i sedimentològica" (Curset introductori a
l'estudi del glacialisme en diverses sessions).

383 Jaume CALVET i PORTA: "Alguns aspectes de teledetecció
a l'estudi dels processos naturals." (Curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís) [31 de gener].

403 Javier MARTÍN VIDE: "Introducció a la pluviometria de
Catalunya" (Curset introductori als estudis de climatologia en
diverses sessions).

384 Ramon MARGALEF i LÓPEZ: "Principis d'una limnologia
regional de Catalunya." (Curs 1985-1986: D'homenatge a
Lluís Solé i Sabarís) [14 de febrer].

404 Josep M. PANAREDA i CLOPÉS: "La teoria i la
metodologia en els estudis de paisatge" (Curset sobre la
ciència del paisatge en diverses sessions).

385 Milton SANTOS: "Crecimento, crise e desintegraçao de
metropole no Brasil." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís
Solé i Sabarís; cicle sobre geografia urbana i
desenvolupament) [21 de febrer].

1987

386 Milton SANTOS: "Processos de urbanizaçao na America
Latina" "Crecimiento, crise e desintegraçao de metrole no
Brasil" (Cicle sobre geografia urbana i desenvolupament)
[Febrer].

405 Aurora GARCIA BALLESTEROS: "Tradición y modernidad
en la geografía española de los años ochenta." (Curs 19861987: La geografia catalana i els corrents actuals de la
geografia) [30 de gener].

387 Milton SANTOS: "Perspectivas da Geografia nos fines de s.
XX" (Cicle sobre geografia urbana i desenvolupament) (Cicle
sobre geografia urbana i desenvolupament) [Febrer].

406 Roger BRUNET: "La nova dinàmica del territori a França"
(Cicle: Estudis sobre la producció de l'espai) [Febrer]

388 Paul CLAVAL: "Les jardins et la ville: une étude
géographique." (Curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís Solé i
Sabarís; cicle: La morfologia urbana) [18 d'abril].

407 Roger BRUNET: "La nouvelle Géographie régionale et les
modèles spatiaux." (Curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia; cicle: Estudis sobre la
producció de l'espai) [27 de febrer].

389 Paul CLAVAL: "Espais verds i creixença urbana" (Cicle: La
morfologia urbana) [Abril].

408 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "La semblança de Josep Iglésies."
(Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents actuals
de la geografia) [20 de març].

390 Paul CLAVAL: "Espais verds, jardins públics i qualitat de
vida" (Cicle: La morfologia urbana) [Abril].

409 Eleanor KOFMAN: "Géographie et genre dans la Géographie
britannique." (Curs 1986-1987: La geografia catalana i els
corrents actuals de la geografia; cicle sobre la geografia del
gènere) [27 de març].

391 Josep Ma. CAMARASA i CASTILLO: "El sistema
d'informació territorial de Catalunya." (Curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís) [23 de maig].
392 Emilio MURCIA NAVARRO: "La planificació territorial.
Informació i anàlisi" (Cicle: Geografia i planificació) [Juny].

410 Eleanor KOFMAN: "Geografia i relacions socials del sexe"
(Cicle sobre la geografia del gènere) [Març].

393 Emilio MURCIA NAVARRO: "Teoria de la planificació"
(Cicle: Geografia i planificació) [Juny].

411 Eleanor KOFMAN: "A propòsit de la geografia cultural"
(Cicle sobre la geografia del gènere) [Març].

394 Emilio MURCIA NAVARRO: "Metodologia de l'anàlisi
territorial: Sistemes d'informació territorial" (Cicle: Geografia
i planificació) [Juny].

412 Eleanor KOFMAN: "Les dones i l'accés als serveis" (Cicle
sobre la geografia del gènere) [Març].
413 Giuseppe DEMATTEIS: "Diferències de la xarxa urbana
italiana" (Cicle: L'espai i el territori, avui) [Abril].

395 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Les influències
estrangeres a la geografia espanyola (1940-1985) : el paper de
la geografia catalana." (Curs 1986-1987: La geografia
catalana i els corrents actuals de la geografia) [31 d'octubre].

414 Giuseppe DEMATTEIS: "I significati dello spazio fisico
nella geografia umana." (Curs 1986-1987: La geografia
catalana i els corrents actuals de la geografia; cicle: L'espai i
el territori, avui) [29 d'abril].

396 Jacques LEVY: "Tendances récentes de la géographie
politique." (Curs 1986-1987: La geografia catalana i els
corrents actuals de la geografia; cicle: La moderna geografia
política) [26 de novembre].

415 Joaquín BOSQUE MAUREL: "Rehabilitación urbana: el
caso de Madrid" (Cicle: Aspectes de la geografia espanyola)
[Maig].

397 Jacques LEVY: "Geografia política i participació política"
(Cicle: La moderna geografia política) [Novembre].

416 Joaquín BOSQUE MAUREL: "La geografía como
aplicación" (Cicle: Aspectes de la geografia espanyola)
[Maig].

398 Jacques LEVY: "La geografia política a França" (Cicle: La
moderna geografia política) [Novembre].

11

Societat Catalana de Geografia / Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Relació de les sessions d’estudi celebrades des de l’any 1935 fins al 2009

417 Joaquín BOSQUE MAUREL: "La estructura académica
interna de la geografía española actual." (Curs 1986-1987: La
geografia catalana i els corrents actuals de la geografia; cicle:
Aspectes de la geografia espanyola) [29 de maig].

434 Tomàs POU i VIVER: "Els canvis jurídics del territori urbà
en el període 1950-1975." (Curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà) [25 de març].
435 Joan Antoni SOLANS i HUGUET: "L'eclosió del procés
urbanístic l'any 1975." (Curs 1987-1988: Anàlisi comparativa
de l'organització de l'espai urbà) [22 d'abril].

418 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Anàlisi del territori i qualitat de
vida." (Curs 1986-1987: La geografia catalana i els corrents
actuals de la geografia) [5 de juny].

436 Joan BUSQUETS i GRAU: "Repercussió dels problemes
urbanístics de 1950-1975 en el fet urbà d'avui." (Curs 19871988: Anàlisi comparativa de l'organització de l'espai urbà)
[20 de maig].

419 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: "Barcelona: la ciutat com a
anàlisi i com a projecte." (Curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà) [30 d'octubre].
420 Manuel RIBAS i PIERA: "L'urbanisme a Barcelona en el
període d'«entre-plans»: 1950-1975." (Curs 1987-1988:
Anàlisi comparativa de l'organització de l'espai urbà) [20 de
novembre].

437 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Barcelona en els intents
d'ordenació territorial." (Curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà) [ 3 de juny].
438 JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS: "La unitat de
Catalunya vista des de Barcelona (1900-1923)." (Curs 19881989: Aproximació a la realitat geopolítica de Catalunya) [11
de novembre].

421 Juli GARCIA i RAMON: "Passat, present i futur de
l'ordenament del trànsit urbà a Barcelona." (Curs 1987-1988:
Anàlisi comparativa de l'organització de l'espai urbà) [18 de
desembre].

439 Dolores BRANDIS: "Política municipal i dinámica urbana
recientes en Madrid" (Cicle: Anàlisi del creixement recent de
l'aglomeració madrilenya).

422 Manuel LARROSA i PADRÓ: Plantejament urbanístic,
gestió del sòl i inversió pública" (Cicle: L'administració de
l'urbanisme).

440 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Las grandes operaciones de
remodelación, los equipamentos, etc. en el último decenio"
(Cicle: Anàlisi del creixement recent de l'aglomeració
madrilenya).

423 Manuel LARROSA i PADRÓ: La política de l'habitatge"
(Cicle: L'administració de l'urbanisme).
424 Manuel LARROSA i PADRÓ: L'actuació urbanística recent
a Sabadell" (Cicle: L'administració de l'urbanisme).

441 Rafael MAS: "Evolución reciente de la aglomeración
madrileña" (Cicle: Anàlisi del creixement recent de
l'aglomeració madrilenya).

425 Antoni MONTSERRAT i SOLÉ: "Anàlisi de la inversió
pública a Catalunya per comarques" (Cicle: Les inversions a
Catalunya).
426 Antoni MONTSERRAT i SOLÉ: "La inversió perifèrica"
(Cicle: Les inversions a Catalunya).

1989

427 Antoni MONTSERRAT i SOLÉ: "La inversió autonòmica.
Conclusions" (Cicle: Les inversions a Catalunya).

442 Josep TERMES i ARDÈVOL: "Jaume Vicens i Vives:
història i territori." (Curs 1988-1989: Aproximació a la
realitat geopolítica de Catalunya) [27 de gener].

428 Anna Ma. CABRÉ i PLA, Isabel PUJADAS i RUBIES i
Enric MENDIZÀBAL i RIERA: "Estudi de la població a la
muntanya de Catalunya" (Seminari en diverses sessions).

443 Josepa BRU i BISTUER: "Ecologia i Geografia" (Curset en
diverses sessions) [Febrer].
444 Vicente CASALS: "Passat, present i futur de la Serra de
Collserola." (Curs 1988-1989: Aproximació a la realitat
geopolítica de Catalunya) [24 de febrer].

1988
429 Jeanne FAGNANI: "Le refus du troisième enfant: contrainte,
arbitrage et compromis" (Cicle: Des del punt de vista de la
geografia del gènere) [Gener].

445 Andreu MAYAYO i ARTAL: "Una visió de la Conca de
Barberà." (Curs 1988-1989: Aproximació a la realitat
geopolítica de Catalunya) [10 de març].

430 Jeanne FAGNANI: "Fecondité et urbanisation" (Cicle: Des
del punt de vista de la geografia del gènere) [Gener].

446 Matias VIVES i MARCH: "Notes de l'economia actual de la
Conca de Barberà." (Curs 1988-1989: Aproximació a la
realitat geopolítica de Catalunya) [10 de març].

431 Jeanne FAGNANI: "Trajets domicile-travail et modes de vie
des meres actives en France: l'agglomération parisienne."
(Curs 1987-1988: Anàlisi comparativa de l'organització de
l'espai urbà; cicle: Des del punt de vista de la geografia del
gènere) [29 de gener].

447 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Els ens intermedis: la
descentralització inacabada." (Jornades sobre Els Ens
Intermedis) [19 d'abril].
448 Robert FERRAS: "Division territoriale et idéologie."
(Jornades sobre Els Ens Intermedis) [20 d'abril].

432 Paul CLAVAL: "Les grands problèmes de l'agglomeration
parisienne, circulation, inmigration, insécurité, et les
tentatives pour les resoudre." (Curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà) [12 de febrer].

449 Giuseppe DEMATTEIS: "Le divisione regionali in un mondo
di reti: esplorazione di un paradosso." (Jornades sobre Els
Ens Intermedis) [20 d'abril].

433 Paul CLAVAL: "Problèmes de la croissance urbaine" (Curset
en diverses sessions) [Febrer]

450 Claude RAFFESTIN: "La pratique politique et le découpage
territorial." (Jornades sobre Els Ens Intermedis) [20 d'abril].
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1990

451 Antoni F. TULLA i PUJOL: "Divisió territorial i repartiment
de poder." (Jornades sobre Els Ens Intermedis) [20 d'abril].

469 Conxa AGUIRRE: "Aspectes jurídics i territorials del fet
metropolità." (Curs 1989-1990: La diversitat dels paisatges,
dels emplaçaments i de les activitats econòmiques) [12 de
gener].

452 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Evolució de les grans unitats
territorials de Catalunya." (Jornades sobre Els Ens
Intermedis) [20 d'abril
453 Francisco QUIRÓS LINARES: "Bases teóricas y
compromiso político en la división provincial de 1833."
(Jornades sobre Els Ens Intermedis) [20 d'abril].

470 Alain METTON: "Commerce et unité urbaine." (Curs 19891990: La diversitat dels paisatges, dels emplaçaments i de les
activitats econòmiques) [16 de febrer].

454 Oriol NEL·LO i COLOM: "El debat de l'organització
territorial: Del passat, fem-ne taula rasa?." (Jornades sobre
Els Ens Intermedis) [20 d'abril].

471 David SAURÍ i PUJOL: "El paper dels recursos hídrics
subterranis en la planificació territorial." (Curs 1989-1990: La
diversitat dels paisatges, dels emplaçaments i de les activitats
econòmiques) [16 de març].

455 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "Societat, espai i organització
territorial." (Jornades sobre Els Ens Intermedis) [21 d'abril].

472 Sarah WHATMORE: "Gender and the study of localities."
(Curs 1989-1990: La diversitat dels paisatges, dels
emplaçaments i de les activitats econòmiques) [maig].

456 Bartomeu BARCELÓ i PONS: "Territori i administració."
(Jornades sobre Els Ens Intermedis) [21 d'abril].
457 Roger BRUNET: "Le fondement territorial de
l'administration et les solidarités réelles." (Jornades sobre Els
Ens Intermedis) [21 d'abril].

473 Lourdes BENERÍA: "La internalització de l'economia i la mà
d'obra femenina." (Curs 1989-1990: La diversitat dels
paisatges, dels emplaçaments i de les activitats econòmiques)
[25 de maig].

458 Francesc NADAL i PIQUÉ: "Particularització i fragmentació
de l'administració territorial." (Jornades sobre Els Ens
Intermedis) [21 d'abril].

474 Jorge GASPAR: "Etapas de crecimiento de una ciudad
europea en China: Macau." (Curs 1989-1990: La diversitat
dels paisatges, dels emplaçaments i de les activitats
econòmiques) [1 de juny].

459 JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS: "Actualitat de la
divisió territorial." (Jornades sobre Els Ens Intermedis) [21
d'abril].

475 Javier MARTÍN VIDE: "Iniciació a l'anàlisi d'imatges de
Meteosat" (Curset d'iniciació a la climatologia en diverses
sessions) [Novembre].

460 Valentín CABERO DIÉGUEZ: "Región y provincia, hoy,
frente a los desequilibrios territoriales." (Jornades sobre Els
Ens Intermedis) [21 d'abril].

476 Ricard PIÉ i NINOT: "Barcelona dintre del sistema de ciutats
catalanes." (Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés) [14
de desembre].

461 Josep OLIVERAS i SAMITIER: "Sobre la vigència i la
realitat de la divisió territorial." (Jornades sobre Els Ens
Intermedis) [21 d'abril].
462 Paul CLAVAL: "La région nouvelle a la fin du XXe siècle."
(Jornades sobre Els Ens Intermedis) [21 d'abril].

1991
477 Josepa BRU i BISTUER: "Desenvolupament urbà i creació
del paisatge" (Cicle: El paisatge i la ciutat) [Gener].

463 Pilar RIERA i FIGUERAS: "Les àrees funcionals a
Catalunya." (Curs 1988-1989: Aproximació a la realitat
geopolítica de Catalunya) [26 de maig].

478 Josepa BRU i BISTUER: "El metabolisme urbà i els
paisatges amagats" (Cicle: El paisatge i la ciutat) [Gener].

464 Raquel SOEIRO de BRITO: "O desenvolvimento de Lisboa e
da sua área metropolitana." (Curs 1989-1990: La diversitat
dels paisatges, dels emplaçaments i de les activitats
econòmiques) [ 1 de desembre].

479 Josepa BRU i BISTUER: "El buit urbà; paisatge residual i
paisatge construït" (Cicle: El paisatge i la ciutat) [Gener].
480 Montserrat GALERA i MONEGAL: "La imatge de
Catalunya a través de la cartografia: segles XVII i XVIII."
(Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés) [20 de febrer].

465 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Les noves temàtiques i els
nous enfocaments : La introducció de l'anàlisi del gènere en
geografia i la seva evolució" (Curset de divulgació sobre la
geografia anglosaxona dels anys vuitanta).

481 Lluís CASASSAS i SIMÓ: "La continuïtat de la geografia
catalana" (Primer Congrés Català de Geografia : Conferència
inaugural) [Barcelona, 11 de març].

466 David SAURÍ i PUJOL: "El debat marxista en la geografia
dels riscs naturals" (Curset de divulgació sobre la geografia
anglosaxona dels anys vuitanta).

482 Joan VILÀ i VALENTÍ: "El pensament geogràfic a
Catalunya" (Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències) [Manresa, 12 de març].

467 Abel ALBET i MAS: "Valoració dels lligams entre la
geografia radical i la geografia humanística" (Curset de
divulgació sobre la geografia anglosaxona dels anys
vuitanta).
468 Rosa ASCON i BORRÀS i Pilar COMES i SOLÉ: "La
reforma de l'ensenyament de la geografia" (Curset en diverses
sessions).

483 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: "La política i l'ordenament del
territori" (Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències) [Girona, 12 de març].
484 Vicenç M. ROSSELLÓ i VERGER: "El component físic en
l'ús de l'espai als Països Catalans" (Primer Congrés Català de
Geografia : Conferències) [Tarragona, 12 de març].
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485 Anna Ma. CABRÉ i PLA: "Població i poblament" (Primer
Congrés Català de Geografia : Conferències) [Vic, 12 de
març].

502 Pilar COMES i SOLÉ: "La reforma educativa i la geografia a
l'ensenyament obligatori (6 a 16 anys). Precedents i situació
actual." (Primer Congrés Català de Geografia: Ponències) [13
de març].

486 Bartomeu BARCELÓ i PONS: "L'economia i el territori"
(Primer Congrés Català de Geografia : Conferències)
[Sabadell, 12 de març].

503 Rosa ASCON i BORRÀS, Helena ESTALELLA i
BOADELLA: "La reforma educativa i la geografia a
l'ensenyament postobligatori (16 a 18 anys). Realitat i
perspectives." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [13 de març].

487 Miquel de MORAGAS i SPA: "Tecnologia de la
comunicació i la creació d'espais: dels satèl·lits a les
televisions locals" (Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències) [Vilanova i la Geltrú, 12 de març].

504 Tomàs VIDAL i BENDITO: "La urbanització del territori i
de la societat a Catalunya." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [14 de març].

488 Juli ESTEBAN i NOGUERA: "El fet metropolità" (Primer
Congrés Català de Geografia : Conferències) [Terrassa, 12 de
març].

505 Isabel PUJADAS i RUBIES: "Població i demografia a
Catalunya." (Primer Congrés Català de Geografia: Ponències)
[14 de març].

489 JMa. CARRERAS i PUIGDENGOLAS: "Les relacions de
Catalunya amb l'exterior" (Primer Congrés Català de
Geografia : Conferències) [Lleida, 12 de març].

506 Enric MENDIZÀBAL i RIERA: "Les noves tendencies del
poblament." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [14 de març].

490 Pilar BENEJAM i ARQUIMBAU: "Les teories
constructivistes i la didàctica de la geografia" (Primer
Congrés Català de Geografia : Conferències) [Cerdanyola del
Vallès, 12 de març].

507 Roser MAJORAL i MOLINÉ: "Variacions i canvis recents
de l'agricultura catalana." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [14 de març].

491 Nicolás ORTEGA CANTERO: "Reflexiones sobre la
geografía española contemporánea" (Primer Congrés Català
de Geografia : Conferències extraordinàries) [Barcelona, 13
de març].

508 Mireia BELIL i BOLADERAS: "Les transformacions de la
indústria catalana després de la crisi." (Primer Congrés Català
de Geografia: Ponències) [14 de març].

492 Paul CLAVAL: "La géographie au temps de la chute des
murs" (Primer Congrés Català de Geografia : Conferències
extraordinàries) [Barcelona, 14 de març].

509 Francesc LOPEZ i PALOMEQUE: "Turisme i territori: El
model geo-turístic català." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [14 de març].

493 Peter GOULD: "Helping Others to be Geographers" (Primer
Congrés Català de Geografia : Conferències extraordinàries)
[Barcelona, 15 de març].

510 Pilar RIERA i FIGUERAS: "Les ciutats i el territori."
(Primer Congrés Català de Geografia: Ponències) [14 de
març].

494 Francesc NADAL i PIQUÉ: "El pensament geogràfic
contemporani a Catalunya fins els anys quaranta." (Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències) [13 de març].

511 Josep SERRA i BATISTE: "La ciutat metropolitana."
(Primer Congrés Català de Geografia: Ponències) [14 de
març].

495 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Tendències recents del
pensament geogràfic a Catalunya." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [13 de març].

512 Manuel RIBAS i PIERA: "La regió metropolitana de
Catalunya." (Primer Congrés Català de Geografia: Ponències)
[14 de març].

496 Joan Eugeni SANCHEZ i PÉREZ: "La política i
l'administració del territori." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [13 de març].

513 Antonio GOMEZ ORTIZ: "Fonaments físics en l'ordenament
del territori." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [15 de març].

497 Oriol NEL·LO i COLOM: "Les teories sobre l'ordenament
del territori a Catalunya. Els precedents." (Primer Congrés
Català de Geografia: Ponències) [13 de març].

514 Joan BECAT: "L'anàlisi ecològica, els recursos naturals: ús i
malgastament." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [15 de març].

498 Antoni F. TULLA i PUJOL: "El pensament sobre
l'ordenament del territori i la legislació actuals." (Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències) [13 de març].

515 Pau ALEGRE i NADAL: "Les bases de dades i la
cartografia." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [15 de març].

499 Josep OLIVERAS i SAMITIER: "El paper del territori en
l'activitat del sector financer a Catalunya: 1970-1990."
(Primer Congrés Català de Geografia: Ponències) [13 de
març].

516 Martí PARELLADA i SABATA: "Catalunya i l'Estat de les
Autonomies." (Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències) [15 de març].
517 Josep ROIG i MARTÍ: "Catalunya i la construcció d'Europa."
(Primer Congrés Català de Geografia: Ponències) [15 de
març].

500 Rafael GIMÉNEZ i CAPDEVILA: "Les comunicacions i els
transports." (Primer Congrés Català de Geografia: Ponències)
[13 de març].

518 Antonio GOMEZ ORTIZ i Agustí ESTEBAN i BORRÀS:
"La coneixença geogràfica de la muntanya mediterrània (I)"
(Curset en diverses sessions) [Maig].

501 Agustín HERNANDO RICA: "Fonaments teòrics de la
didàctica de la geografia." (Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències) [13 de març].
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519 Oriol RIBA i ARDERIU: "Actuació antròpica i dinàmica de
les costes." (Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés) [12
de juny].

535 Josep Ma. BRICALL i MASIP: "Dr. Lluís Casassas i Simó,
primer síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona."
(Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al Saló de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de novembre].

520 Paola VINAY: "Donne e 'flessibilita' del lavoro: dalla
economia formale alla reorganizzacione del tempo." (Curs
1991-1992: El curs de després del Congrés) [25 d'octubre].

536 Pasqual MARAGALL i MIRA: "La qualitat ciutadana del
Lluís Casassas." (Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó,
al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de
novembre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 33-34.

521 Paola VINAY: "La diferenza di genere dell'attivita scientifica
universitaria" (Curset en diverses sessions) [Octubre].

537 M. ROSSLER: "Walter Christaller and central place theory
(1922-1945)." (Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís
Casassas i Simó) [27 de novembre].

522 Joan MATEU i BELLÉS: "El reconeixement de la natura:
l'exemple dels viatgers il·lustrats" (Cicle: El reconeixement
de la natura) [Novembre].
523 Joan MATEU i BELLÉS: "Un cas d'anàlisi: El botànic
Antoni-Josep Cabanilles (1745-l804)" (Cicle: El
reconeixement de la natura) [Novembre].

538 M. ROSSLER: "The secret plans of nazis for Eastern Europe.
Geography and areal planning during the time of III Reich."
(Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó) [27
de novembre].

524 Joan MATEU i BELLÉS: "El risc d'inundació a les àrees
mediterrànies" (Cicle: El reconeixement de la natura)
[Novembre].

539 Joan NOGUÉ i FONT: "La dimensió territorial del
nacionalisme." (Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís
Casassas i Simó) [17 de desembre].

1992

1993

525 Anna ALABART i VILÀ, Josep Ma. ARAGAY i
BARBANY, Juli SABATÉ i DELGADO: "Marginació,
victimització i delinqüencia a l'Àrea metropolitana de
Barcelona." (Curs 1991-1992: El curs de després del
Congrés) [29 de gener].

540 Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA: "El poblament en
relació als rius de Sudamèrica." (Curs 1992-1993:
D'homenatge a Lluís Casassas i Simó) [28 de gener].
541 Antoni FARRÉS i SABATER, Joan GANYET, Juli
SANCLIMENS i GENESCÀ, Josep OLIVERAS i
SAMITIER: Taula rodona sobre "La Catalunya
Postolímpica." (Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís
Casassas i Simó) [23 de febrer].

526 Jordi CASASSAS i YMBERT: "Desenvolupament, territori i
nacionalisme." (Curs 1991-1992: El curs de després del
Congrés) [27 de febrer].
527 Georges BERTRAND: "Urbanitzar la vida?." (Curs 19911992: El curs de després del Congrés) [22 de maig].

542 Martí BOADA i JUNCÀ: "Aproximació als paisatges i al
medi ambient del Vallès Oriental" (Seminari: Paisatge i
Societat a Catalunya) [Febrer].

528 Georges BERTRAND: "És urbana la urbanitat?" (Curset en
diverses sessions) [Maig].

543 Rufí CERDAN i HEREDIA: "Implicacions socials dels
incendis forestals" (Seminari: Paisatge i Societat a Catalunya)
[Febrer].

529 Antonio GOMEZ ORTIZ, Agustí ESTEBAN i BORRÀS i
Ferran SALVADOR i FRANCH: "La coneixença geogràfica
de la muntanya mediterrània (II)" (Curset en diverses
sessions) [Maig].
530 Montserrat GALERA i MONEGAL: "La cartografia de les
ciutats catalanes: 1563-1800." (Curs 1991-1992: El curs de
després del Congrés) [12 de juny].

544 Soledad NOGUÉS: "Una nueva división en la organización
territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco: la
comarca, posibilidades y perspectivas." (Sessió Tercera de la
III Trobada de Geògrafs d'Euskal-Herria i Catalunya) [23 de
març].

531 Enric BERTRAN i GONZÀLEZ: "Lluís Casassas i Simó,
mestre." (Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al Saló
de Cent de l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de novembre].

545 Jaume BUSQUÉ i BARCELÓ: "División y organización
territorial de Catalunya." (Sessió Tercera de la III Trobada de
Geògrafs d'Euskal-Herria i Catalunya) [23 de març].

532 Vicenç BIETE i FARRÉ: "La vocació geogràfica de Lluís
Casassas i la seva pregona dedicació a la Societat Catalana de
Geografia." (Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al
Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de
novembre].

546 Francisco J. GOMEZ PIÑEIRO: "Geografía, actividad
empresarial y medio ambiente." (Sessió Tercera de la III
Trobada de Geògrafs d'Euskal-Herria i Catalunya) [23 de
març].
547 Agustí ARANA, Genís CARBÓ: "El Pla Territorial General
de Catalunya." (Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís
Casassas i Simó) [17 d'abril].

533 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Lluís Casassas, universitari." (Acte
d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de novembre].

548 Agustí ARANA, Genís CARBÓ, Manuel HERCE, Ricard
PIÉ i NINOT, Manuel RIBAS i PIERA, Isabel RUEDA i
MÀRQUEZ, Albert SERRATOSA i PALET, Marçal
TARRAGÓ, Enric ARGULLOL i MURGADES: Taula
rodona sobre el "Pla Territorial General de Catalunya." (Curs
1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó) [17
d'abril].

534 Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA: "L'afany geogràfic de
Lluís Casassas." (Acte d'homenatge a Lluís Casassas i Simó,
al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona) [ 4 de
novembre].
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549 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "La pràctica de la
geografia: entrevista a Lluís Casassas i Simó (filmació)."
(Curs 1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó) [22
d'abril].

565 Ramon AMIGÓ i ANGLÈS: "El recull dels noms de lloc:
notes metodològiques" (Cicle: Introducció a la toponímia)
[Abril]
566 Anna BORBONET i MACIÀ: "Aproximació filològica i
dialectològica a la toponímia catalana" (Cicle: Introducció a
la toponímia) [Abril]

550 Jaume FONT i GAROLERA: "Els condicionants geografics
de la formació de la xarxa viària a Catalunya." (Curs 19921993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó) [27 de maig].

567 Vicenç BIETE i FARRÉ: Estudi d'un territori concret a partir
dels seus topònims. El cas de Cabacés (Priorat) (Cicle:
Introducció a la toponímia) [Abril]

551 Tomàs POU i VIVER: "Lluís Casassas en l'ordenació
territorial de Catalunya." (Sessió de l'Institut d'Estudis
Catalans en memòria de Lluís Casassas) [11 de juny].

568 Masaru ITO: "Lo que el Japón contribuye al mundo actual."
(Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I)) [28 d'abril].

552 Georges BERTRAND: "Lluís Casassas et sa projection
scientifique vers l'extérieur." (Sessió de l'Institut d'Estudis
Catalans en memòria de Lluís Casassas) [11 de juny].

569 David SERRAT i CONGOST: "L'Antàrtida: un paradís?"
(Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I)) [ 5 de maig].

553 Joan VILÀ i VALENTÍ: "La personalitat humana i científica
de Lluís Casassas." (Sessió de l'Institut d'Estudis Catalans en
memòria de Lluís Casassas) [11 de juny].

570 Pau ALEGRE i NADAL: "La documentació geogràfica de
Catalunya al segle XX" (Seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX) [Maig].

554 Ignasi RIERA i GASSIOT: "Catalunya també és..." (Curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant (I))
[25 d'octubre].

571 Xavier BAULIES: "Aplicacions temàtiques actuals de la
teledetecció" (Seminari: L'evolució de la cartografia a
Catalunya al segle XX) [Maig].

555 Francesc GURRI i SERRA: "Alaska, l'última frontera." (Curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant (I))
[ 9 de novembre].

572 Josep Ma. CAMARASA i CASTILLO: "La introducció dels
sistemes d'informació geogràfica i la teledetecció" (Seminari:
L'evolució de la cartografia a Catalunya al segle XX) [Maig].

556 Antonio J CAMPESINO FERNÁNDEZ: "La planificación
regional transfronteriza luso-española." (Curs 1994-1995:
Països, regions, fronteres en un món canviant (I)) [l0 de
desembre].

573 Lluís GELPÍ: "Desenvolupament de la producció cartogràfica
de base als anys seixanta i setanta" (Seminari: L'evolució de
la cartografia a Catalunya al segle XX) [Maig].
574 Jaume MASSÓ i CARTAGENA: "Les tendències de la
producció cartogràfica de base" (Seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX) [Maig].

1994
557 Ramon VILARÓ: "El repte del Japó, una potència per al
segle XXI." (Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un
món canviant (I)) [20 de gener].

575 Ma. Carme MONTANER i GARCIA: "La cartografia de
base de la primera meitat del segle XX" (Seminari:
L'evolució de la cartografia a Catalunya al segle XX) [Maig].

558 Jordi PAGÈS: "El Japó o les paradoxes del budisme Zen."
(Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I)) [20 de gener].

576 Enric LLUCH i MARTÍN: "Els pobles iugoslaus." (Curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant (I))
[ 9 de juny].

559 Ko TAZAWA: "La vida quotidiana del Japó." (Curs 19941995: Països, regions, fronteres en un món canviant (I)) [20
de gener].

577 Georges BERTRAND: "Espaces Geographiques: L'istme
pyrénéen." (Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un
món canviant (II)) [14 de setembre].

560 Joan REBAGLIATO i FONT: "Canvis de fronteres a Europa
durant eI segle XX." (Curs 1994-1995: Països, regions,
fronteres en un món canviant (I)) [17 de febrer].

578 José Luis LUZON: "La Cuba de fin de siglo." (Curs 19941995: Països, regions, fronteres en un món canviant (II)) [26
d'octubre].

561 Jean BISSON: "Mutation au Sahara maghrébin." (Curs 19941995: Països, regions, fronteres en un món canviant (I)) [ 1 de
març].

579 Sergei THARKOV: "Les problemes ethniques a la Russie
actuelle." (Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un
món canviant (II)) [29 de novembre].

562 György ENYEDI: "Les capitales centro-européennes dans
l'integration métropolitainne européenne." (Curs 1994-1995:
Països, regions, fronteres en un món canviant (I)) [ 8 de
març].

581 Joan REBAGLIATO i FONT: "Procés de formació de les
dues Europes" (Cicle: Aspectes de l'Europa actual)
[Desembre].

563 John NAYLON: "La reanudación de la historia:
repercusiones mundiales del colapso del Imperio soviético."
(Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I)) [12 d'abril].

582 Joan REBAGLIATO i FONT: "Geografia lingüística de
l'Europa actual" (Cicle: Aspectes de l'Europa actual)
[Desembre].

564 Joan TORT i DONADA: "La toponímia com a instrument
d'anàlisi i descripció del territori" (Cicle: Introducció a la
toponímia) [Abril]
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1995

599 Ma. Teresa VICENTE MOSQUETE: "Las tradiciones
geográficas en la obra de Elisée Reclus." (Curs 1995-1996:
Espais polítics i culturals en transformació) [18 d'abril].

583 Jiri BLAZEK: "Break up Czechoslovakia." (Curs 1994-1995:
Països, regions, fronteres en un món canviant (II)) [18 de
gener].

600 José Luis OYÓN, Manuel GUÀRDIA: "L'Atlas històric de
ciutats europees en el context dels atles urbans." (Curs 19951996: Espais polítics i culturals en transformació) [ 2 de
maig].

584 Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER: "Projet politique et projet
territorial en France au XIXeme siècle: La naissance du
régionalisme 1869-1900." (Curs 1994-1995: Països, regions,
fronteres en un món canviant (II)) [20 de febrer].

601 Lluís MALLART i CASAMAJOR: "Geografia del microstat"
(Curset en diverses sessions) [Maig].

585 Dolors FOLCH: "La mala terra: perspectives sobre la Xina
contemporània." (Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres
en un món canviant (II)) [15 de març].

602 Mercè TATJER i MIR: "Els orígens de l'oci litoral a
Catalunya: el front marítim barceloní (segle XVIII-1930)."
(Curs 1995-1996: Espais polítics i culturals en transformació)
[13 de juny].

586 Joao Carlos GARCIA: "La representación de la frontera
portuguesa en los mapas antiguos." (Curs 1994-1995: Països,
regions, fronteres en un món canviant (II)) [19 d'abril].

603 Josefina GOMEZ MENDOZA: "La contribución de los
geógrafos catalanes a la formación de la Escuela Regional
Española." [17 d'octubre].

587 Javier MARTÍN VIDE: "Presentació del cicle 'Tres figures
eminents de la meteorologia i la climatologia catalanes'"
[Abril].

604 Josepa BRU i BISTUER, Margarida CASTAÑER i VIVAS,
Joan VICENTE: "El «Plan integral de desarrollo del
municipio de Quiyalí (Nicaragua)»: La geografia i la
cooperació pel desenvolupament." [19 de novembre].

588 Alberto LINÉS ESCARDÓ: "El Pare Benet Viñes (18371893)" (Cicle: Tres figures eminents de la meteorologia i la
climatologia catalanes) [Abril].

605 Jordi BLAY i BOQUÉ: "El canvi en els usos del sòl com a
factor de canvi hidrològic. La Conca de Barberà, 1956-1983."
[18 de desembre].

589 Mariano BARRIENDOS VALLVÉ: "Francesc Salvà i
Campillo (1751-1828)" (Cicle: Tres figures eminents de la
meteorologia i la climatologia catalanes) [Abril].
590 Josep Miquel RASO i NADAL: "Eduard Fontsere (18701970)" (Cicle: Tres figures eminents de la meteorologia i la
climatologia catalanes) [Abril].

1997
606 Béatrice GIBLIN, Barbara LAYER: "Géopolitique et
démocratie." [ 5 de febrer].

591 Jesús BURGUEÑO i RIVERO: "La gestació de la divisió
provincial (1820-1833): entre el pacte i la imposició." (Curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant
(II)) [17 de maig].

607Isabel PUJADAS i RUBIES i Arlinda GARCIA i COLL: "Les
migracions interiors a Espanya : tendències recents i
perspectives de futur" (Curset en diverses sessions) [Febrer].

592 Joan VILAGRASA i IBARZ: "El concepte de segregació
social urbana." (Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en
un món canviant (II)) [ 8 de juny].

608 Roser MAJORAL i MOLINÉ: "Estructuració social i sistema
de castes a l'Índia." [18 de febrer].

593 Ángel CABO ALONSO: "Dinámica de las relaciones
transfronterizas hispano-portuguesas en la meseta i territorio
portugués inmediato." (Curs 1995-1996: Espais polítics i
culturals en transformació) [ 9 d'octubre].

609 Josep Vicent BOIRA i MAIQUES: "Port i espai urbà;
conflictes i solucions per a la façana marítima d'algunes
ciutats mediterrànies." [20 de març].
610 José Luis URTEAGA GONZÁLEZ: "La contribución de
Edward W. Fox a la geografia histórica." [17 d'abril].

594 Joan BECAT: "Emergència i reconeixement d'Andorra com a
Estat." (Curs 1995-1996: Espais polítics i culturals en
transformació) [30 de novembre].

611 Paul André LINTEAU: "Montréal, métropole du Québec
francophone et ville multiculturelle." [ 8 de maig].

595 Francesc GARRIDO i GONZÀLEZ: "Territoris i fronteres a
l'ex-Iugoslàvia." (Curs 1995-1996: Espais polítics i culturals
en transformació) [13 de desembre].

612 Tim UNWIN: "Terroir and geography of wine." [15 de
maig].
613 Albert CARRERAS: "Xarxes de transports i fronteres a
l'Europa contemporània." [11 de juny].
614 Eduardo MARTÍNEZ de PISÓN: "La imágen del paisaje en
la generación del 98." [23 d'octubre].

1996
596 Yulia SOLOVIOVA: "La desintegración de la URSS y sus
consecuencias económicas." (Curs 1995-1996: Espais polítics
i culturals en transformació) [17 de gener].

615 Joan CALS: "Paisatge i turisme: perspectives de futur." [28
de novembre].
616 Francesc LLEAL i GALCERAN: "Els catalans i el transport
d'esclaus per via marítima durant el segle XIX." [11 de
desembre].

597 Rosa CASTEJÓN i ARQUED: "Les relacions entre ciutat i
port: el cas de Sevilla." (Curs 1995-1996: Espais polítics i
culturals en transformació) [28 de febrer].

617 Joan TORT i DONADA: "El medi i el paisatge a Catalunya,
criteris i prioritats per a conservar-los." (Les xarxes
ecològiques i la conservació de la diversitat biològica i
paisatgística de Catalunya) [16 de desembre].

598 Walter LEIMGRUBER: "Limites et frontières: themes
permanents en Suisse." (Curs 1995-1996: Espais polítics i
culturals en transformació) [20 de març].
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1998

1999

618 Xavier MATEU i LLEVADOT: "El Pla d'Espais d'Interès
Natural de Catalunya." [15 de gener].

637 Rafael PUJOL i MARIGOT: "L'administració local a
Catalunya. Proposta de model d'organització territorial." [20
de gener].

619 Albert SERRATOSA i PALET: "Justificació de les propostes
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona." [ 4 de febrer].

638 Mireia BAYLINA i FERRÉ: "Precarització i feminització: el
treball a domicili." [17 de febrer].

620 Gita KEWALRAMANI: "Bombai/Mumbai, una metròpolis
en creixement i motor de l'Índia." [26 de març].

639 Carlos NUNEZ SILVA: "As Regioes Administrativas em
Portugal: reforço da desentralizaçao ou fragmentaçao do
Estado." [ 9 de març].

621 Salvador ANTON i CLAVÉ: "L'impacte geogràfic dels parcs
temàtics: l'exemple de Port Aventura." [21 d'abril].

640 Cindi KATZ: "Desintegrating Developments: Excavating
Historical Geographies of Change in Rural Sudan and New
York City." [28 d'abril].

622 Joan PUJADAS, Josep FERRER: "Aproximació biogràfica i
bibliogràfica a Joan Coromines." (Joan Coromines: l'home i
el territori) [ 4 de maig].

641 Joan GANAU i CASAS: "El naixement de les polítiques
conservacionistes en els centres històrics de les ciutats
catalanes, 1900-1930." [19 de maig].

623 Xavier TERRADO: "Joan Coromines i l'arrelament de la
llengua a la terra." (Joan Coromines: l'home i el territori) [ 4
de maig].

642 Vicenç M. ROSSELLÓ i VERGER: "Les cartes portolanes
medievals: una glòria catalana?." [ 2 de juny].

624 Àlvar MADUELL: "La geografia en l'excursionista Joan
Coromines." (Joan Coromines: l'home i el territori) [ 4 de
maig].

643 Jaume CODINA i VILÀ: "'Catalans de segona'. Contribució
a l'estudi de la immigració francesa durant l'Edat Moderna."
[21 d'octubre].

625 Marie-Claire ROBIC: "L'identité nationale et ses enjeux: à
propos du 'Tableau de la géographie de la France' (Vidal de la
Blache)." [14 de maig].

644 Florencio ZOIDO NARANJO: "Cohesión y desarrollo
territorial." [11 de novembre].

626 Joan VILÀ i VALENTÍ: "La reconstrucció dels estudis
geogràfics a Catalunya després de la Guerra Civil." [10 de
juny].

645 Gemma CANOVES VALIENTE: "Desenvolupament del
turisme rural a Catalunya, Espanya i Portugal." [16 de
desembre].

627 Antoni SOROLLA: "Lluís Casassas: un geògraf compromés
amb les transformacions de la ciutat de Sabadell." (Acte
d'inauguració oficial de la Plaça Lluís Casassas i Simó)
[Sabadell, 13 de juny].

2000

628 Vicenç BIETE i FARRÉ: "Les relacions de Lluís Casassas i
Simó amb Sabadell." (Acte d'inauguració oficial de la Plaça
Lluís Casassas i Simó) [Sabadell, 13 de juny].

646 Jordi SARGATAL i VICENS: "La protecció de la natura a
Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge." [27 de gener].
647 Jordi SABATER i PI: "Etoecologia de la selva equatorial
africana." [23 de febrer].

629 Jordi CASASSAS i YMBERT: "Parlament a la Plaça Lluís
Casassas." (Acte d'inauguració oficial de la Plaça Lluís
Casassas i Simó) [Sabadell, 13 de juny].

648 Sandra BALCELLS i CUBELLS: "La desintegració de
Iugoslàvia; els casos de Croàcia i Bòsnia" (Cicle: Una mirada
sobre els Balcans) [Març].

630 Joan VILÀ i VALENTÍ: "Presentació del llibre Aportació a
la terminologia geogràfica catalana de Marc-Aureli Vila."
[13 d'octubre].

649 Sandra BALCELLS i CUBELLS: "Les conseqüències del
conflicte iugoslau a Sèrbia -Montenegro i Kosovo" (Cicle:
Una mirada sobre els Balcans) [Març].

631 Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA: "Formació de la
terminologia geogràfica." [13 d'octubre].

650 Pedro GONZALEZ-ARROYO ESPAÑA: "Bajo el recuerdo
de Saladino. Los curdos: ¿un pueblo sin estado?." [23 de
març].

632 Serge COURVILLE: "Du pays perçu au pays vécu: la
campagne québequoise au XIXe siècle." [20 d'octubre].
633 Joan Eugeni SANCHEZ i PÉREZ: "Dependència i
concentració de la gran empresa a Espanya." [18 de
novembre].

651 Philippe ROUDIÉ: "Viticulture mondiale au début du 21ème.
siècle." [27 d'abril].
652 Joandomènec ROS i ARAGONÈS: "Per què ens cal una
concepció galileana i 'consilient' del món?." (La geografia i
els reptes del present) [ 3 de maig].

634 Enric BERTRAN i GONZÀLEZ, Enric MENDIZÀBAL i
RIERA, Montserrat CUXART i TREMPS: "La Societat
Catalana de Geografia, una història que comença el 1935."
(L'aportació cultural i científica de l'Institut d'Estudis
Catalans, 1907-1997) [10 de desembre].

653 Norbert BILBENY i GARCIA: "Vers la integració del
coneixement. Una perpectiva filosòfica." (La geografia i els
reptes del present) [10 de maig].

635 Joan TORT i DONADA: "Notes sobre l'aportació de la
Societat Catalana de Geografia a la geografia catalana (19351991)." (L'aportació cultural i científica de l'Institut d'Estudis
Catalans, 1907-1997) [10 de desembre].

654 Jordi MARTÍ i HENNEBERG, Francesc NADAL i PIQUÉ:
"Expansió vitivinícola i colonització: el cas de Raïmat (19141939)." [17 de maig].

636 Jordi OLIVERAS i SAMITIER: "Les noves poblacions de la
Il·lustració." [15 de desembre].
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655 Joan Pere GENSANE: "Perspectives aplicades de la
geografia. Una visió pluridisciplinària." (La geografia i els
reptes del present) [24 de maig].

673 Concepción CAMARERO BULLÓN: "Conflictividad y
fiabilidad geográfica y fiscal del Catastro de Ensenada." [16
de maig].

656 Fermín RODRÍGUEZ: "Explorando nuevas posibilidades en
planificación y desarrollo territorial." (La geografia i els
reptes del present) [31 de maig].

674 David SAURÍ i PUJOL: "Natura, cultura i geografia del món
de les rieres mediterrànies" (Jornades IEC sobre l'Aigua i el
Medi) [31 de maig].

657 Tomàs VIDAL i BENDITO: "La rica cartografia de l'illa de
Menorca." [1 de juny].

675 Jordi BORJA i SEBASTIÀ: "Espai públic i fer ciutat." [13 de
juny].

658 Jacqueline BONNAMOUR: "Au soleil et à l'ombre de la
Politique Agricole Commune. La France rurale." [28 de
setembre].

676 Josep OLIVERAS i SAMITIER: "Dividir, organitzar i
administrar el territori." [10 d'octubre].
677 Joan VILAGRASA i IBARZ i Joan NOGUÉ i FONT:
"Presentació del llibre Transformacions territorials a
Catalunya (segles XIX i XX)." [7 de novembre].

659 Antonio GOMEZ ORTIZ, Jaume LLOBET i BACH, Enric
LLUCH i MARTÍN, Francesc ROMA i CASANOVAS:
"Presentació del llibre Salvador Llobet i Reverter: la
geografia, entre ciència i passió." [24 d'octubre].

678 Dina VAIOU: "Milestones in the urban history of Athens."
[21 de novembre].

660 Pau ALEGRE i NADAL, Jaume MIRANDA i CANALS,
Antoni ROCA i ROSSELL, Ma. Carme MONTANER i
GARCIA: "Presentació del llibre Mapes i cartògrafs a la
Catalunya contemporània (1833-1941)." [ 9 de novembre].

679 Joan NOGUÉ i FONT, Ma. Dolors GARCIA i RAMON:
"Presentació del seminari Geografies dissidents." [Girona, 30
de novembre].

661 Joaquim Ma. PUIGVERT i SOLÀ: "Església i territori a la
Catalunya contemporània." [22 de novembre].

680 Perla B. ZUSMAN: "Geografies dissidents. L'estat de la
qüestió." (Geografies dissidents: seminari) [Girona, 30 de
novembre].

662 Alain ALCOUFFE: "Cultura occitana e devolopament
economic." (Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans)
[13 de desembre].

681 Claudio MINCA: "Més enllà del postmodernisme: Viatges a
través de la paradoxa moderna." (Geografies dissidents:
seminari) [Girona, 30 de novembre].

663 Jordi SABATER i PI: "L'Àfrica subsahariana. L'entorn i els
homes" (Curset en diverses sessions) [Desembre i gener
2001].

682 James SIDAWAY: "L'emergència de la geografia del
desenvolupament en l'època postcolonial." (Geografies
dissidents: seminari) [Girona, 30 de novembre].
683 Janet TOWNSEND: "Feminismes, geògrafes feministes i la
revifalla de la geografia crítica." (Geografies dissidents:
seminari) [Girona, 30 de novembre].

2001
664 Jean-Claude JUAN: "L'Occitaine, territoire écartelé par les
stratégies des grandes métropoles sud-éuropéennes."
(Eurocongrés 2000 dels espais occitans i catalans) [24 de
gener].

684 Xosé SANTOS: "Espais dissidents en els processos
d'organització territorial: Globalització o antiglobalització?."
(Geografies dissidents: seminari) [Girona, 30 de novembre].
685 José Antonio SEGRELLES: "Luces y sombras de la
geografia aplicada." (Geografies dissidents: seminari)
[Girona, 1 de desembre].

665 Rubén C. LOIS GONZÁLEZ: "Nuevas realidades
territoriales en Galicia." [21 de febrer].
666 Miquel ROCA i JUNYENT: "Informe sobre la revisió del
model d'organització territorial de Catalunya." [16 de març].

686 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Disidencia y geografía en
España." (Geografies dissidents: seminari) [Girona, 1 de
desembre].

667 Janice MONK: "Teaching the 'Other': linking knowledge,
emotion and action in geographic education." [26 de març].

687 Ma. Dolors GARCIA i RAMON, Joan NOGUÉ i FONT,
Josepa BRU i BISTUER, Abel ALBET i MAS, Claudio
MINCA, Enric MENDIZÀBAL i RIERA: Taula rodona,
"Dissidències, dissidents." (Geografies dissidents: seminari)
[Girona, 1 de desembre].

668 Francesc RELAÑO: "Mapamundis Catalans: una tradició
cartogràfica desapercebuda." [25 d'abril].
669 Alba CABALLÉ i RIVERA: "L'oferta de turisme rural a la
Catalunya del segle XXI. Antecedents, situació actual i reptes
de futur" (Turisme rural i desenvolupament local a
Catalunya) [Abril].

688 Ramon J. BATALLA i VILLANUEVA: "Reptes actuals de
la recerca i de la gestió fluvial a Catalunya." [4 de desembre].
689 Jordi MARTÍ i HENNEBERG: "Cinquantè aniversari del
traspàs d'Emili Huguet del Villar (1871-1951)." [11 de
desembre].

670 Montserrat FERRER: "Propostes turístiques a la Seu
d'Urgell" (Turisme rural i desenvolupament local a
Catalunya) [Abril].
671 Marta PALLARÈS i BLANC: "Projectes de dinamització
turística a la Vall de Tuixen-La Vansa (Alt Urgell)" (Turisme
rural i desenvolupament local a Catalunya) [Abril].
672 Alba CABALLÉ i RIVERA: "La gestió del turisme rural en
l'àmbit provincial: el Programa Barcelona Agroturisme Total"
(Turisme rural i desenvolupament local a Catalunya) [Abril].
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2002

2003

690 Wolfgang SCHARFE: "The Deutsche Heereskarte von
Spanien (1940-1944)." [23 de gener].

708 Salvador TARRAGÓ, Ma. Carme MONTANER i GARCIA,
Jesús BURGUEÑO i RIVERO: "Presentació del llibre Atles
de les viles, ciutats i territoris de Lleida." [15 de gener].

691 Marc LORCA, Marc CASTELLNOU, Xavier CASTRO i
Xavier UBEDA i CARTAÑÀ: "Els incendis forestals a
Catalunya. Prevenció i recerca" (Curset en diverses sessions)
[Febrer].

709 Montserrat SALVÀ i CATARINEU: "La biodiversitat a la
vall de Fuirosos (Montnegre-Corredor)." [22 de gener].
710 Juan PIQUERAS HABA: "Evolución reciente del sector
vitivinícola en España: 1990-2002." [20 de febrer].

692 Gema MARTÍN MUÑOZ: "Estado-nación e identidad en el
mundo musulmán." [26 de febrer].
693 Joaquim SOLÉ i VILANOVA: "Mobilitat geogràfica dels
ciutadans i finances locals." [13 de març].

711 Salvador TARRAGÓ : "Ciutat i territori: entorn del
pensament geografic d'Ildefons Cerdà" (Curset en diverses
sessions) [Febrer i març].

694 Katsuyuki TAKENAKA: "Lenguas y dialectos en la
institucionalización del japonés moderno." [20 de març].

712 Jean-Robert PITTE: "Bordeaux- Bourgogne: deux
civilisations du vin." [19 de març].

695 Carles CARRERAS i VERDAGUER: "Sao Paulo,
metròpolis fragmentada." [18 d'abril].

713 Pilar RIERA i FIGUERAS: "Dakar: el creixement fragmentat
d'una metròpolis." [10 d'abril].

696 Jordi SABATER i PI: "Apunts sobre la singularitat
geogràfica dels continent africà" (Cicle : Interrogants sobre
l'Àfrica) [Abril]

714 Tovi FENSTER: "Separated space-shared spaces in
Jerusalem today." [7 de maig].
715 Oriol NEL·LO i COLOM: "Els conflictes territorials a
Catalunya. Llocs, oportunitats i polítiques." [17 de juny].

697 Bru ROVIRA: "El negoci de la guerra" (Cicle : Interrogants
sobre l'Àfrica) [Abril]
698 Ferran INIESTA: "Tradició i modernitat a l'Àfrica" (Cicle :
Interrogants sobre l'Àfrica) [Abril]

716 Doreen MASSEY: "Lugar, identidad y geografías de
responsabilidad en un mundo en proceso de globalización."
[26 de setembre].

699 Alfred BOSCH: "Àfrica, pobra o empobrida?" (Cicle :
Interrogants sobre l'Àfrica) [Abril]

717 Josep Ma. RABELLA i VIVES: "Mapes i teoria de la
comunicació" (Curset en diverses sessions) [Octubre].

700 Edmundo SEPA: "La diversitat d'espais i territoris africans"
(Cicle : Interrogants sobre l'Àfrica) [Abril].

718 Daniel W. GADE: "Geografía histórica de la vitivinicultura
andina." [12 de novembre].

701 Andrew M. KIRBY: "The social and political outcomes of a
globalized property market." [16 de maig].

719 Jaume FONT i GAROLERA: "El col·lapse infraestructural
de Catalunya: causes i conseqüències." [10 de desembre].

702 Ramon GRAU i FERNÁNDEZ: "L'autognosi catalana i els
projectes per a Barcelona. Una crònica d'esperances i de
temors." [12 de juny].

2004

703 Jesús BURGUEÑO i RIVERO, Francesc NADAL i PIQUÉ,
Joaquim CLUSA i ORIACH, Montserrat CUXART i
TREMPS: "Recordança de Lluís Casassas en motiu del desè
aniversari del seu traspàs." [9 d'octubre].

720 Rafael GIMÉNEZ i CAPDEVILA: "Els Pirineus: geografia
de la circulació i política de transports." [14 de gener].
721 Pilar BENEJAM i ARQUIMBAU i Roser BATLLORI i
OBIOLS: "La renovació didàctica de la Geografia a
l'ensenyament secundari" (Curset en diverses sessions)
[Gener].

704 Joan Manuel SORIANO i LÓPEZ, David MOLINA i
GALLART: "Resposta dels sòls a l'abandonament de la
muntanya: el Pirineu català" (Jornades IEC sobre La terra i el
Medi) [10 d'octubre].

722 Enric MENDIZÀBAL i RIERA, José Luis URTEAGA
GONZÁLEZ, Jordi NADAL i OLLER, Josep Ma. BENAÜL
i BERENGUER: "Presentació del llibre Atlas de la
industrialización de España (1750-2000)." [18 de febrer].

705 Claudia PEDONE: "Les migracions internacionals des de la
perspectiva d'Amèrica Llatina" (Curset en diverses sessions)
[Novembre].

723 Ana OLIVERA POLL: "Barreras urbanísticas y
arquitectónicas: una perspectiva desde la geografía social
urbana." [26 de febrer].

706 Ricardo MÉNDEZ GUTIÉRREZ: "Innovación y redes de
cooperación para el desarrollo territorial." [21 de novembre].
707 Carme BELLET i SANFELIU: "Dinàmiques urbanes i espais
comercials. El cas de Lleida." [11 de desembre].

724 Rufí CERDAN i HEREDIA: "Endreçar el territori per
combatre els incendis" (Jornades IEC sobre el foc i el medi)
[1 de març].
725 Onofre RULLAN: "La construcció territorial de Mallorca."
[24 de març].
726 David SLATER: "Euroamericanismo y cuestiones
postcoloniales." [29 d'abril].
727 Joan F. MATEU i BELLÉS: "Un segle de projectes de
transvasament de l'Ebre al País Valencià." [22 de juny].
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728 Lluís RIUDOR i GORGAS: "De la Rambla al Nil : els
viatgers catalans." [19 d'octubre].

747 Eduard MASJUAN: "Elisée Reclus i la nova cultura de la
Naturalesa en els medis obrers de 1900 a 1936" (Cicle :
Ciència i compromís social: Elisée Reclus (1830- 1905) i la
geografia de la llibertat) [Novembre].

729 Joan TORT i DONADA, Jaume BUSQUETS i FÀBREGAS,
Jordi UBEDA, Ernest COSTA, Teresa FRANQUESA, Narcís
CASTANYER: "Presentació de la col·lecció Descoberta."
[28 d'octubre].

748 Philippe PELLETIER: "Orient-Occident, la grande
séparation vue pas Elisée Reclus" (Cicle : Ciència i
compromís social: Elisée Reclus (1830- 1905) i la geografia
de la llibertat) [Novembre].

730 Conxa ADELL, Josep Ma. DOMÈNECH i FARGAS: "Visita
a la Biblioteca Josep Ma. Domènech". [Terrassa, 6 de
novembre].

749 Álvaro GIRÓN: "Elisée Reclus y Piotr Kropotkin: amistad,
ciencia y anarquía" (Cicle : Ciència i compromís social:
Elisée Reclus (1830- 1905) i la geografia de la llibertat)
[Novembre].

731 Carlos TAIBO: "Europa Central y Oriental: conflictos
olvidados y tercermundización" (Curset en diverses sessions)
[Novembre].

750 Jordi BORJA, Josep Ma. MONTANER i Horacio CAPEL:
"Presentació del llibre El modelo Barcelona: un examen
crítico." [14 de desembre].

732 Michael SOLEM: "Internationalization in Geography
Education." [10 de novembre].
733 Antonio GOMEZ ORTIZ: "El paisaje glacial de Sierra
Nevada." [17 de novembre].

751 Brad EPPS: "Els llocs d'enlloc: aspiracions utòpiques i
limitacions materials del Pla Cerdà.". [15 de desembre].

734 Mike A. CRANG: "World wide cities: information, space
and urban life." [16 de desembre].
2006
2005

752 Pedro REQUES VELASCO: "Universidad y territorio en
España." [26 de gener].

735 Ma. Àngels ALIÓ i TORRES: "Una altra visió sobre les
relacions entre la societat i la natura. Resultats i perspectives
des d'una recerca participativa sobre el planejament
ambiental" [25 de gener].

753 Lourdes BENERÍA: "Globalització, mercats de treball i la
transformació del rol de les dones". Conferència inaugural del
seminari internacional Geografia i gènere al món: qüestionant
l'hegemonia angloamericana. [22 de febrer].

736 Javier MARTIN VIDE: "Aproximaciones transversales sobre
el cambio climático." En el marc de les Jornades IEC : l'Aire i
el Medi. [23 de febrer].

754 Mariama AWMBILA: "Developments in Gender and
Geography in Africa" (Seminari: Geografia i gènere al món :
qüestionant l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

737 Carme MIRALLES i GUASCH: "Mobilitat i ciutat." [24 de
febrer].

739 Ninna Gunnerud BERG: "Norwegian countrysides." [14
d'abril].

755 Elisabeth BUEHLER: "From 'Migration of the Women from
Mountain Areas' to 'Gender and Sustainable Development':
Dinamics in the Field of Gender and Geography in
Switzerland and in the German-speaking Context" (Seminari:
Geografia i gènere al món : qüestionant l'hegemonia
angloamericana) [Febrer].

740 Carles CARRERAS i VERDAGUER, Elisabet ROSA i
TRIAS i Isabel TICÓ i DURAN: “Presentació de l’Atles
comercial de Barcelona” [2 de maig].

756 Altha CRAVEY: "Investigaciones feministas recientes en la
geografía estadounidense" (Seminari: Geografia i gènere al
món : qüestionant l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

741 Jaume MATEU i GIRAL: "La creativitat des de la perpectiva
de la Geografia. La creativa construcció del territori regat pels
canals d'Urgell" (Curset en diverses sessions) [maig].

757 Dominique CRETON: "Gender Issues in French Geography :
Trendy Phenomenon or Real Change?" (Seminari: Geografia
i gènere al món : qüestionant l'hegemonia angloamericana)
[Febrer].

738 Anna RIBAS i PALOM: "Natura i història en la creació dels
"Paisatges de l'aigua" a l'Alt Empordà." [14 de març].

742 Sessió d'homenatge a Pierre VILAR de comú amb la Societat
Catalana d'Estudis Històrics, amb Helena ESTALELLA i
Jaume TORRAS [19 de maig].

758 Shirlena HUANG i Brenda YEOH: "Placing 'Gender' in
'Geography' across Southeast Asia" (Seminari: Geografia i
gènere al món : qüestionant l'hegemonia angloamericana)
[Febrer].

743 Girolamo CUSIMANO: "Le nuove geografie della vite e del
vino in Sicilia." [16 de juny].

759 Diana LAN i Susana María VELEDA DA SILVA: "La
geografía del género en América Latina, un estado de la
cuestión" (Seminari: Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

744 Joan NOGUÉ: "Paisatge i identitat territorial en un context de
globalització." [5 d'octubre].
745 Diana LIVERMAN: "Critical Geographies of the New
Carbon Industry". [10 de novembre].

760 Jo LITTLE: "Gender and Geography: developments in the
UK 1980-2006" (Seminari: Geografia i gènere al món :
qüestionant l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

746 Teresa VICENTE : "Eliseo Reclus: compromiso social y
libertad científica en el siglo XIX para el siglo XXI" (Cicle :
Ciència i compromís social: Elisée Reclus (1830- 1905) i la
geografia de la llibertat) [Novembre].

761 Janice MONK: "Engendering geographies: connecting
People, places and Ideas"(Seminari: Geografia i gènere al
món : qüestionant l'hegemonia angloamericana) [Febrer].
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762 Nazmiye ÖZGÜç: "Gender representation in academic
geography in Turkey" (Seminari: Geografia i gènere al món :
qüestionant l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

776 Céline ROZEMBLAT: "La position des villes
méditerranéennes dans les villes européennes et dans les
villes mondiales." [14 de desembre].

763 Anna ORTIZ i GUITART, Ma. Dolors GARCIA i RAMON,
Mireia BAYLINA i FERRÉ, Maria PRATS i Antoni F.
TULLA i PUJOL: "'Generizando' la geografía española: un
balance con más luces que sombras" (Seminari: Geografia i
gènere al món : qüestionant l'hegemonia angloamericana)
[Febrer].

2007
777 Santiago ROQUER i SOLER: "Els programes de
desenvolupament rural a Catalunya: la iniciativa LEADER i
el programa PRODER." [20 de febrer].

764 Joos DROOGLEEVER, Tovi FENSTER, Janet MOMSEN,
Saraswati RAJU, Ana SABATÉ i Dina VAIOU: "Sharing
Experiences and designing Future Strategies" (Taula rodona
del seminari: Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana) [Febrer].

778 Montserrat TURA, Ma. Dolors GARCIA RAMON, Salvador
VIVES, Joan NOGUÉ i Joan ROMERO: "Presentació del
llibre Las otras geografías" [21 de febrer].
779 Ma. Carme MONTANER, Francesc NADAL i Luis
URTEAGA: "Els mapes en la guerra civil 1936-1939." Visita
guiada a l'exposició instal·lada a l'ICC [Barcelona, 10 de
març].

765 Jaume MIRANDA i CANALS i Oriol NEL·LO i COLOM:
"Presentació de la nova Llei de la Informació Geogràfica i de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya", en sessió coorganitzada
amb la Societat Catalana d'Ordenació del Territori [14 de
març].

780 Fernando ARROYO ILERA: "La regulación hidrológica de
la Península Ibérica: capital, tecnología y territorio." [14 de
març].

766 Josep Ma. PANAREDA i CLOPÉS: "Canvis en els rius
mediterranis de Catalunya en els darrers segles." [22 de
març].

781 Francesc LOPEZ PALOMEQUE: "L’expansió del turisme
urbà: Barcelona com paradigma." [19 d'abril].

767 Eugenio L. BURRIEL de ORUETA: "La geografía
universitaria española ante el reto del Espacio Europeo de
Educación Superior." [27 d'abril].

782 Rafael ARGULLOL:"El viatge com a vida multiplicada"
(Cicle: La Geografia i la història dels viatges) [abril - maig].

768 125è aniversari del naixement de Pau Vila. Acte de
recordança amb les intervencions de Bru ROVIRA i
JARQUE: "Uns apunts biogràfics de Pau Vila", Enric
LLUCH i MARTÍN: "Pau Vila, geògraf", Montserrat
SUNYER i GASPAR: "Pau Vila al cor", Montserrat
GALERA i MONEGAL: "Llegat bibliogràfic de Pau Vila" i
Ignasi RIERA i GASSIOT: "Pau Vila, memòria viva de la
terra", introduïts per Joan TORT i DONADA [11 de maig].

783 Rafael M. MÉRIDA: "Geografías sexuales de un Nuevo
Mundo" (Cicle: La Geografia i la història dels viatges) [abril maig].
784 Isabel SOLER: "Una forma de pera molt cristiana o dos
viatges a Orient" (Cicle: La Geografia i la història dels
viatges) [abril - maig].
785 Juan PIMENTEL: "Testimonio y autoría del mundo: viajeros,
poetas y ladrones" (Cicle: La Geografia i la història dels
viatges) [abril - maig].

769 Ignasi ALDOMÀ i BUIXADÉ: "El regadiu davant la nova
cultura de l'aigua. El cas del canal Segarra-Garrigues." [17 de
maig].

786 Pep BERNADAS: "Viatges per a la gent que viatja a partir de
la Llibreria Altaïr" (Cicle: La Geografia i la història dels
viatges) [abril - maig].

770 Àngels PASCUAL i DE SANS: "Mobilitat i permanència: un
binomi universal vist i viscut des de Catalunya." [14 de juny].

787 Enric MENDIZÀBAL i RIERA: "Paisatges culturals de
Catalunya." [23 de maig].

771 Sergi CANTÓ, Mita CASTAÑER i VIVAS, Jordi
LUDEVID, Carme MIRALLES i GUASCH, Joan NOGUÉ i
FONT i Pilar RIERA i FIGUERAS sota la presidència de Ma.
Dolors GARCIA i RAMON: “Acte de presentació del
Manifest per a una nova cultura del territori” [5 d'octubre].

788 Francesc NADAL i PIQUÉ, Joan VILÀ-VALENTÍ, Ma.
Dolors GARCIA i RAMON, Oriol NEL·LO i COLOM, Abel
ALBET i MAS i Enric LLUCH: "Presentació del llibre Enric
Lluch i Martín : l'obra escrita" [28 de maig].

772 Matthew H. EDNEY: "Mapping Empires, Mapping Bodies:
Reflections on the Uses and Abuses of Cartography." [17
d'octubre].

789 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Presentació de l'opuscle Pau Vila i
Dinarès. Semblança biogràfica" [6 de juny, sessió de cloenda
del 125 aniversari del naixement de Pau Vila].

773 Francesc NADAL i PIQUÉ, Jaume VALLET, Vicenç
CAPDEVILA, Joan TORT i DONADA i Albert
SERRATOSA i PALET: Presentació del llibre Més enllà de
l’urbanisme” [26 d'octubre].

790 Joan ROMERO GONZÁLEZ: "Sobre la eficacia de un
estado compuesto y plurinacional. Agenda (im)posible desde
la geografia política." [14 de juny].

774 Isabel PUJADAS i RUBIES: "Mobilitat residencial i
expansió de l’urbanisme dispers a la Regió Metropolitana de
Barcelona: de l’anàlisi macro a l’anàlisi micro." [15 de
novembre].

791 Enric ARGULLOL i MURGADAS: "Vers un nou model
d'organització territorial de Catalunya. L'encaix jurídic de les
vegueries." [3 d'octubre].
792 Mariano BARRIENDOS VALLVÉ: "Els riscos climàtics en
perspectiva històrica. Singularitat i aplicabilitat de la
informació climàtica continguda en arxius històrics." [6 de
novembre].

775 Joan TORT i DONADA: "Presentació de la projecció de la
pel·lícula The three burials of Melquiades Estrada" dirigida
per Tommy LEE JONES (2005) (Cicle de Cinema i
Geografia) [23 de novembre].
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793 Ma. Carme MONTANER i GARCIA, Francesc NADAL i
PIQUÉ, Josep OLIVERAS i SAMITIER i José Luis
URTEAGA GONZÁLEZ: "Presentació del llibre Vigilia
colonial. Cartógrafos militares españoles en Marruecos
(1882-1912)" [20 de novembre].

811 Acte de recordança del centenari del naixement de Lluís Solé
Sabarís. David SERRAT: "La geomorfologia dels Pirineus:
aportacions del Dr. Solé i la seva escola"; Joan VILÀVALENTÍ: "La personalitat humana i científica de Lluís Solé
Sabarís"; Carmina VIRGILI va pronunciar unes paraules de
record [25 de setembre].

794 Llorenç FERRER i ALÒS: "El paisatge rural del Bages." [11
de desembre].

812 Fiona McKENZIE, F.: "Ambiguous geographies of
Australia". [9 d'octubre].
813 Joan VILÀ-VALENTÍ, Joaquim ALBAREDA, Joan
NOGUÉ i Ma. Dolors GARCIA RAMON: "Presentació del
llibre Una mirada catalana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres
dels segles XIX i XX (1859-1936)" [15 d'octubre].

2008
795 Anna CABRÉ: "El sistema català de reproducció: nova
temporada." [16 de gener].
796 Ma. Jesús LLUELLES: "La transformació econòmica
d’Andorra durant el segle XX." [27 de febrer].

814 Linda PEAKE: "Feminist and quantitative? Measuring the
extent of domestic violence in Georgetown, Guyana". [11 de
novembre].

797 Gabriel BORRÀS i Ignasi ALDOMÀ: "Presentació del llibre
La lluita per l’aigua a Catalunya. De l’ús i l’abús a la gestió
integral (1900-2007)" [20 de febrer].

815 Oriol NEL·LO, Francesc NADAL, Jaume MIRANDA,
l'Hble. Sr. Cònsul General del Perú a Barcelona i els
realitzadors del documental La mirada d'un geògraf. Vida i
viatges de Gonçal de Reparaz i Ruiz (1901-1984):
Presentació celebrada a la seu de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC) coorganitzat amb l'ICC i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya [27 de novembre].

798 Nacima BARON-YELLES i Salvador ANTON: "Presentació
del llibre The Global Theme Park Industry" [5 de març].
799 Judit TIMAR: "Geographical scales of uneven development
in post-socialist Hungary." [26 de març].
800 Salvador GINER, Francesc NADAL, Josep GONZÀLEZAGÀPITO i Oriol NEL·LO: "Sessió inaugural del Segon
Congrés Català de Geografia" [29 de maig].

816 Acte de recordança de Marc-Aureli Vila. Juliette VILA
SINCLAIR-SPENCE: "La dimensió humana"; Joan VILÀVALENTÍ: "La dimensió científica"; Josep-Lluís CARODROVIRA: "La dimensió cívica de M-A. Vila" [2 de
desembre].

801 Vicenç M. ROSSELLÓ : "Cartografia, paisatge i territori"
(Segon Congrés Català de Geografia : ponències) [29 de
maig].
802 Josep Ma. RABELLA : "Cartografia, cultura i societat"
(Segon Congrés Català de Geografia : ponències) [29 de
maig].

2009
817 Antoni F. TULLA: "Els estudis de Geografia a Catalunya en
el marc de l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació
Superior." [28 de gener].

803 Luis URTEAGA : "Història de la cartografia" (Segon
Congrés Català de Geografia : ponències) [30 de maig].
804 Xavier PONS : "Cartografia i innovació" (Segon Congrés
Català de Geografia : ponències) [30 de maig].

818 Francesc NADAL, Jordi MONER, Stephen JACOBSON,
Raquel LACUESTA, Joaquim NADAL i Joaquim M.
PUIGVERT: "Presentació del llibre Josep Danés i Torras.
Noucentisme i regionalisme arquitectònics" [18 de febrer].

805 Jaume MIRANDA i Oriol NEL·LO : "El marc institucional
de la producció cartogràfica a Catalunya" (Segon Congrés
Català de Geografia : conferència corporativa) [30 de maig].

819 Assumpta LLEONART: "Toponímia recreativa: una visió
diferent dels noms de lloc de Catalunya." [24 de febrer].

806 Mark MONMONIER: "Persuasive cartography in the era of
Internet" (Segon Congrés Català de Geografia : conferència
de clausura) [30 de maig].

820 José Ignacio MURO: "Mediciones de fincas, planos
geométricos y evaluación de la riqueza territorial en la
provincia de Tarragona (1846-1892)." [17 de març].

807 Francesc NADAL, Joan VILÀ-VALENTÍ, Vicenç BIETE i
Ma. Dolors GARCIA-RAMON: "Sessió de clausura del
Segon Congrés Català de Geografia" [30 de maig].

821 Joan Pere GENSANE: "Cap al sud amb el TGV. Nous reptes
per a la Catalunya del Nord." [21 d'abril].

808 Núria BENACH: "La ciutat representada: de la Barcelona
olímpica a la Barcelona turística." [16 d'abril]

822 Luís OUTEIRO: "Directiva marc de l'aigua, nova cultura de
l'aigua i participació social. Quin és el paper dels geògrafs?"
(Curset: Estudis recents en hidrologia fluvial i transport de
sediment) [7 de maig].

809 Rafael MATA: "Conservación de la naturaleza, desarrollo
territorial y campesinado en Bolívia. Estudio de casos". [17
de juny].

823 Joaquim FARGUELL: "El treball de camp en l’estudi del
transport de sediment" (Curset: Estudis recents en hidrologia
fluvial i transport de sediment) [7 de maig].

810 Juli ESTEBAN, Robert CASADEVALL, Rafael GIMÉNEZ i
CAPDEVILA, Pilar RIERA, Montserrat MERCADÉ i Carme
MONTANER: "El paper de la geografia en el Pla Territorial
Metropolità", taula rodona coorganitzada amb la Delegació a
Catalunya del Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya [19 de juny].

824 Joan ESTRANY: "Els balanços de sediment com a eines de
gestió integral de les conques de drenatge" (Curset: Estudis
recents en hidrologia fluvial i transport de sediment) [14 de
maig].
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825 Damià VERICAT: "Rius i preses: una relació complexa"
(Curset: Estudis recents en hidrologia fluvial i transport de
sediment) [14 de maig].
826 Enric MENDIZÀBAL, Joan Manuel SORIANO i Georges
BERTRAND: "Presentació del llibre Geografía del Medio
Ambiente. El sistema GTP: Geosistema, Territorio y Paisaje"
[26 de maig].
827 Josefina GÓMEZ: "Lluís Solé i Sabarís y la geografía
española." [18 de juny].
828 Ramon GRAU: "Contra l'esperit utòpic : Cerdà i el cas de
Barcelona." [29 de setembre].
829 José Antonio RODRÍGUEZ: "El estudio del desierto: la
cartografía del Sáhara Occidental." [22 d'octubre].
830 Ma. Carme MONTANER, Francesc NADAL, Antoni FURIÓ
i Vicenç M. ROSSELLÓ i VERGER: "Presentació del llibre
Cartografia històrica dels Països Catalans" [27 d'octubre].
831 Francesc NADAL, Antoni F. TULLA, Carme TRILLA i
Mariàngels TRÈMOLS: "Presentació del llibre Guia per a la
redacció d'una memòria social" [3 de novembre].
832 Ray HUDSON: "The cost of globalization: producing new
forms of risk to health and well-being." [19 de novembre].
833 José L. VILLANOVA: "La Sociedad Geográfica Comercial
de Barcelona." [17 de desembre].
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