Societat Catalana de Geografia

Relació cronològica de les dissertacions exposades en
el transcurs de les sessions d’estudi murals i
extramurals obertes a tots els socis i sòcies,
organitzades per la SCG des de l’any de la seva
fundació fins a l’any 2020.
Les mil cent sis dissertacions registrades van ser
efectuades en modalitat de conferència, o com
intervenció en cursets, seminaris, jornades temàtiques,
homenatges, taules rodones, debats, presentacions de
llibres. També inclouen les dissertacions pronunciades
en les sessions de mitja jornada a peu dret, com poden
ser les visites a exposicions o centres de documentació,
i en les passejades de reconeixement i descoberta
d’indrets diversos.
Les dissertacions efectuades en el transcurs de les
sortides d’estudi, les quals tenen com a objectiu la
coneixença d’una ciutat o contrada de les terres
catalanes al llarg d’una o diverses jornades, s’han
agrupat per cadascuna de les noranta-quatre sortides
celebrades des de 1973 fins a 2020. Sense perdre el fil
cronològic, les sortides reben una numeració i un
tractament tipogràfic diferenciat de la resta de
dissertacions.

Pau Alegre, compilador
Barcelona, maig de 2020.
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Pau VILA: "Allò que s'havia fet en Geografia a
Catalunya des dels temps més reculats fins al
moment present" [25 de novembre].
Pau VILA: "L'itinerari de l'excursió dels geògrafs
francesos a Catalunya" [9 de desembre].
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Eduard FONTSERÈ: "Els vents de tramuntana i de
mestral a Catalunya" [22 de desembre].
1948

Marià FAURA: "Les sals potàssiques a Catalunya"
[13 de gener].
Pau VILA: "Sant Llorenç de Morunys" [13 de
gener].
Fèlix CARDONA: "L'expedició a l'Orinoco" [3 de
febrer].
Lluís SOLÉ: "El problema de la desviació o no
desviació del riu Ter" [3 de febrer i 2 de març].
Josep PUIG i CADAFALCH: "Estat del mapa de
Catalunya l:100.000 publicat per la Generalitat"
[2 de març].
Pau VILA: "Mapes de ramaderia a Catalunya" [2
de març].
J. ROVIRA i PETIT: "L'expedició transafricana"
[16 de març].
Eduard FONTSERÈ: "Exposició d'un pla d'estudis
geogràfics superiors" [s.d.].
Enric RIBAS: "Reculls de noms de lloc" [20
d'abril].
Joan COROMINES: "L'Onomasticon Cataloniae"
[20 d’abril].
Josep Ma. BATISTA i ROCA: "El blat i la
població de la Cerdanya el segle XVIII" [4 de
maig].
Pierre VILAR: "Les condicions geogràfiques de
la indústria tèxtil del Llobregat" [juny].
E.H.G. DOBBY: "Visió d'algunes localitats
catalanes" [s.d.].
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Ramon BATALLER: "Hidrologia catalana" [14 de
maig].
Pius FONT i QUER: "La vegetació de Catalunya"
[16 de desembre].
1949
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Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les
comunicacions a l'època ibèrica" [18 de gener].
Francesc VIDAL BURDILS: "Les possibilitats
hidroelèctriques de Catalunya" [8 de febrer].
Joan VILÀ-VALENTÍ: "Els trets geogràfics de
l'agricultura mediterrània" [8 de març].
Antoni BORRÀS i QUADRES: "Consideracions
geogràfiques de la indústria igualadina" [5
d'abril].
Lluís GUARDIOLA: "La marina de vela al
Maresme durant el segle XIX" [23 de maig].
Josep IGLÉSIES: "Pere Gil i els manuscrits de la
seva Geografia sis-centista de Catalunya" [8 de
novembre].
Lluís SOLÉ: "L'evolució del relleu de Cerdanya i
Andorra" [6 de desembre].
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Pau VILA: "Iniciació a l’estudi del poblament de
Catalunya" [Juny].

31

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

32

2

Francesc MASPONS i ANGLASELL: "La
geografia en la vida del dret català" [10 de gener].
Francesc VIDAL BURDILS: "La costa de Llevant
de Mallorca" [10 de gener].
Esteve ALBERT: "Geografia llegendària de la
Laietània" [7 de març].
Ramon BATALLER, Joan SANTAMARIA,
Francesc MASPONS i ANGLASELL, Gabriel
CAMPS, Josep PRATDESABA, Josep GASSIOT,
Josep MALUQUER, Gustau GILI, Joaquim
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FEBRER, Pius FONT i QUER, Ramon JARDÍ,
Lluís SOLÉ i Pere BLASI: "Homenatge al Dr.
Fontserè amb motiu dels seus 80 anys" [21 de
març].
Joan GRASES: "Mig segle d'immigració a
Catalunya" [9 de maig].
Alexandre GALÍ: "Contribució al mètode per a
l'estudi econòmic i social de la divuitena centúria"
[14 de novembre].
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Visió geogràfica
de l'illa de Menorca" [19 de desembre].
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Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Nous punts de
vista sobre el poblament prehistòric de Catalunya"
[4 de novembre].
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54

Joan VILÀ-VALENTÍ: "Geografia urbana de la
ciutat de Manresa" [23 de gener].
Salvador VILASECA: "Prehistòria tarragonina" [6
de març].
Josep Ma. FONTBOTÉ: "Relacions entre la
tectònica i el relleu" [27 de març].
Josep FONT i SOLSONA: "Aspectes humans de
Catalunya en el període de 1650-1716" [10
d'abril].
Miquel FORNAGUERA: "Exposició geogràfica de
Colòmbia" [8 de maig].
Josep-Joan PIQUER i JOVER: "Immigració
parasitària" [29 de maig].
Agustí DURAN i SANPERE: "Evolució urbana de
Barcelona" [16 d'octubre].
Ramon VIOLANT i SIMORRA: "La vida pallaresa
en el costumari popular" [27 de novembre].
Pere PERICAY: "El problema actual de la
toponomàstica" [5 de desembre].
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Emili GIRALT: "La immigració francesa en els
segles XVI i XVII" [18 de gener].
Albert FERRER: "L'acròpolis de Sant Miquel
d'Olèrdola" [3 de febrer].
Salvador LLOBET: "Vilanova i la Geltrú i la
comarca de Garraf" [14 d'abril].
Manuel RIU: "Sant Llorenç de Morunys o dels
Piteus" [28 d'abril].
Joan MERCADER: "Geografia urbana de la ciutat
d'Igualada" [26 de maig].
Joan COROMINES: "Toponímia d'Andorra" [2 de
juny].
Eduard FONTSERÈ: "La sismicitat a Catalunya"
[27 d'octubre].
Carles MUÑOZ i ESPINALT: "Alguns aspectes
psicològics del poble català" [17 de novembre].
Jordi NADAL: "Mètodes d'estudi de la població
catalana dels segles XVI i XVII" [21 de
desembre].
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Joan MERCADER: "La geografia política del setcents català" [26 de febrer].
Josep FONT i SOLSONA: "Comentaris a les vies
de comunicació ferroviària" [11 de març].
Josep Ma. de CASACUBERTA: "Preparació
geogràfica de Mn. Jacint Verdaguer per a escriure
el Canigó" [20 de maig].
Salvador MILLET i BEL: "Història de l'agricultura
espanyola en els segles XIX i XX" [17 de juny].
Josep IGLÉSIES: "Toponímia dels termes
municipal i parroquial de la Riba" [11 d'octubre].
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66
67
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Oriol de BOLÒS: "Conservació del patrimoni
forestal" [19 de gener].
Ramon VINYETA: "El Collsacabra" [16 de
febrer].
Josep FONT i SOLSONA: "La vila de Pineda" [16
de març].
Joaquima COMAS: "L'illa de Menorca" [29
d'abril].
Rafael de la TORRE: "L'Alt Urgell" [18 de maig].
Oriol de BOLÒS: "Les zones de vegetació de
Catalunya" [12 d'octubre].
Eufemià FORT i COGUL: "Vida i obra del geògraf
siscentista Onofre Manescal" [16 de novembre].
Josep LLADONOSA: "Evolució urbana de la
ciutat de Lleida" [22 de desembre].
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1955

85

68

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

86

69

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

87

70

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

88
89

71

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

90

72

Joaquim MALUQUER: "Distribució dels ocells a
Catalunya" [31 de maig].

91

73

Francesc MASCLANS: "Vegetació de les
muntanyes de Prades" [8 de novembre].

74

Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "El comerç antic a
través de les exploracions submarines" [20 de
desembre].
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1956
75
76

77
78
79

80

81
82

94

Josep Ma. CASAS i HOMS: "Visió de Barcelona
per un humanista del quatre-cents" [17 de gener].
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Recents
descobertes a les muralles i banys de la Barcelona
romana" [14 de febrer].
Francesc GURRI: "L'Alta Garrotxa" [21 de març].
Antoni BERGÓS: "Estudi geogràfico-jurídic de les
aigües de l'horta de Lleida" [15 de maig].
Josep IGLÉSIES: "Trajectoria urbana de la vila de
Blanes i el seu comerç de cabotatge amb
Amèrica" [29 de maig].
Josep Ma. PONS: "Aspecte de la geografia física i
urbana de la Costa Brava a principis de segle" [29
de maig].
Francesc GAS i CARPIO: "La Tortosa del segle
XVIII" [15 de juny].
Lluís SOLÉ: "El glaciarisme al Pirineu Català" [4
de desembre].

95

Jordi NADAL: "La població de Catalunya a la
segona meitat del segle XVI." [26 de març].
Lluís SOLÉ i Carmina VIRGILI: "El Seminari de
Geologia de la Universitat de Barcelona" [30 de
març].
Josep IGLÉSIES: "El despoblament de la zona
occidental de la Serralada Prelitoral catalana" [12
de maig].
Fèlix CARDONA: "Estat actual dels estudis de l'Alt
Orinoco" [23 de maig].

1959
96

97
98
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1957
83
84

Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "La Cova del Toll
de Moià" [26 de març].
Josep PARUNELLA: "Crítica de la indústria
catalana" [14 d'abril].
Josep BONET i MATAS: "Impressions de Nordamèrica" [21 de maig].
Llorenç GASCON: "Nova York" [4 de juny].
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Comentaria a
l'INQUA" [25 de setembre].
Ramon BATALLER: "Els Ports de Tortosa" [26 de
novembre].
Rafael de la TORRE: "Calendari agrícola de la
Conca de Tremp" [19 de desembre].

102

Pere CATALÀ: "La ciutat d'Alguer" [29 de gener].
Carmina VIRGILI: "Els terrenys triàsics del litoral
català" [19 de febrer].

103
4

Josep SANABRE: "Nova llum sobre el tractat dels
Pirineus i la mutilació de Catalunya" [27 de
gener].
Manuel BASSA: "Historiografia dels castells
catalans" [18 de febrer].
Joan B. MANYÀ: "La catalanitat de Gandesa" [6
de març].
Josep IGLÉSIES: "Visió geogràfica de les
Muntanyes de Prades" [30 de març].
Pere MIRÓ: "Bielsa i les seves valls" [26 d'abril].
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les darreres
troballes a les muralles romanes de Barcelona"
[21 de maig].
Maria de BOLÒS: "La comarca d'Olot" [27 de
maig].
Josep IGLÉSIES: "Relacions entre l'economia i el
poblament" [1 de juny].
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104 Rafael de la TORRE: "Calendari meteorològic de
la Conca de Tremp" [20 de juny].

122 Josep IGLÉSIES, Agustí DURAN i SANPERE i
Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Homenatge a
Francesc Carreras i Candi" [22 de novembre].
123 Josep IGLÉSIES: "Geografia de la Reconquesta
entre els rius Anoia i Francolí" [11 de desembre].

1960
105 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Les excavacions
de les muralles romanes de Barcelona" [14 de
gener].
106 Oriol de BOLÒS: "L'Institut Botànic de
Barcelona" [21 de febrer].
107 Josep PARUNELLA: "El profit immediat en els
estudis geogràfics actuals" [30 de març].
108 Emili GIRALT: "Tècniques i rendiments agrícoles
al Penedès en el segle XVIII" [20 d'abril].
109 Bartomeu OLIVAR: "Catalans a Veneçuela" [18
de maig].
110 Josep IGLÉSIES: "L'èxode rural a Catalunya" [12
de juny].
111 Pau VILA: "Geografia de Veneçuela" [ 9 de
novembre].

1963
124 Pau VILA: "Nova visió de Catalunya" [16
degener].
125 Josep IGLÉSIES, Josep de VILALTA, Pius FONT i
QUER i Lluís VIA: "Homenatge a Ramon
Bataller" [8 de febrer].
126 Francesc GURRI: "Les Batueques i les Hurdes"
[17 d'abril].
127 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "L'art rupestre del
Sàhara líbic" [25 d'abril].
128 Maria de BOLÒS: "Síntesi de la Garrotxa" [15 de
maig].
129 Lluís SOLÉ: "El llac de Banyoles" [18 de maig].
130 Ramon RÀFOLS i CAMÍ: "Les terres pirinenques
mediterrànies" [5 de juny].

1961
112 Josep IGLÉSIES: "Estat actual del poblament
català" [14 de gener].
113 Josep IGLÉSIES: "Visió de conjunt del poblament
històric" [ 7 de febrer].
114 Francesc GURRI: "Les serres de Carreu i
Boumort" [22 d'abril].
115 Josep IGLÉSIES: "Geografia urbana de
Catalunya" [27 d'abril].
116 Francesc GAS i CARPIO: "Les redaccions de les
Costums de Tortosa" [4 de novembre].
117 Josep MASSIP: "Vida quotidiana de la Tortosa del
segle XIII" [4 de novembre].
118 Pau VILA: "L'obra dels franciscans catalans a
Veneçuela" [2 de desembre].

1964
131 Pau VILA: "La hidrografia natural de Barcelona i
el Barcelonès i les seves derivacions" [27 de
novembre].
1965
132 Pau VILA: "Origen i evolució de la Rambla de
Barcelona" [13 de gener].
133 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Darreres
descobertes romanes a Barcelona" [18 de febrer].
134 Jaume CODINA: "Unes constants històriques i
socials del delta del Llobregat" [18 de març].
135 Pere CATALÀ: "L'Alguer, avui" [27 d'abril].
136 Oriol de BOLÒS: "El Dr. Pius Font i Quer, gran
botànic i excursionista." [20 de maig].
137 Ignasi Ma. COLOMER i PRESES: "El litoral
català abans del segle XX." [23 de juny].
138 Josep IGLÉSIES: "El moviment demogràfic de
Catalunya entre 1950 i 1960." [18 de novembre].

1962
119 Josep de SANS: "Fonaments de la radiostèsia" [3
de febrer].
120 Josep IGLÉSIES: "La redescoberta de Catalunya
l'any 1875 mercès a l'excursionisme." [3 de març].
121 Pere CATALÀ: "Valor geogràfic dels castells" [22
d'abril].
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139 J. PONS i GARRIGA: "El Berguedà" [20 de
desembre].

153 Josep VALLVERDÚ: "Lleida i l'esperit", del cicle:
Lleida és part integrant de la Catalunya estricta [6
de febrer].
154 Joan COROMINES: "El català, llengua de la
Ribagorça", del cicle: Lleida és part integrant de
la Catalunya estricta [13 de febrer].
155 Josep LLADONOSA: "Integració històrica de
Lleida en l'economia catalana", del cicle: Lleida
és part integrant de la Catalunya estricta [18 de
febrer].
156 Josep IGLÉSIES: "L'encaix espacial del cercle
econòmic del Segre", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [20 de febrer].
157 Pierre DEFFONTAINES: "La progressió de Lleida
en l'economia catalana", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [27 de febrer].
158 Ramon Ma. ROCA i SASTRE: "El dret civil català
com a expressió de la unitat territorial de
Catalunya", del cicle: Lleida és part integrant de
la Catalunya estricta [6 de març].
159 Josep Ma. MUNTANER i PASCUAL: "Catalunya,
Lleida i les regions econòmiques espanyoles", del
cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta [13 de març].
160 Domènec GARROVÉ: "Presència de Balaguer en
la Història de Catalunya", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [18 de març].
161 Ignasi Ma. COLOMER: "Les fronteres catalanes a
segle XVII a les terres de Lleida", del cicle:
Lleida és part integrant de la Catalunya estricta
[20 de març].
162 Joan MALUQUER de MOTES: "Les comunitats
prehistòriques lleidatanes i la seva orientació
mediterrània", del cicle: Lleida és part integrant
de la Catalunya estricta [6 d'abril].
163 Joan B. MANYÀ: "Lleida i la Catalunya ibèrica",
del cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta [10 d'abril].
164 Simeó MIQUEL: "Lleida i el factor humà", del
cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta [17 d'abril].
165 José Manuel CASAS TORRES: "Lleida en
l'economia catalana", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [24 d'abril].
166 Josep RIBA i GABARRÓ: "Observacions
fonològiques de la comarca igualadina" [29 de
maig].
167 Ernest LLUCH: "L'economia de la regió de l'Ebre"
[26 de juny].

1966
140 E. VILANOVA SAURINA: "Orígens del calendari"
[25 de gener].
141 Josep SANABRE: "Una visió geogràfica del segle
XVII i una altra visió geogràficohistòrica del
Rosselló en el segle XVII" [17 de febrer].
142 Agustí DURAN i SANPERE: "L'art antic a la
Segarra" [17 de març].
143 Agustí DURAN i SANPERE, Joan TOUS i
CASALS: "Il·lustracions i comentaris sobre l'art
antic a la Segarra" [20 d'abril].
144 Francesc GURRI: "Un món a l'extrem del camió
de la llet" [18 de maig].
145 Pau VILA: "Consideracions geo-humanes sobre la
vida i l'obra de Joan Orpí, fundador de la
Barcelona veneçolana" [22 de juny].
146 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Present i futur de la
ciència geogràfica a Catalunya" [3 de novembre].
147 Pau VILA: "Noves descobertes sobre la vida i les
conquestes de Joan Orpí a Amèrica" [1 de
desembre].
148 Lluís SOLÉ: "L'estructura geològica de Catalunya
i les terres lleidatanes", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [19 de
desembre].
1967
149 Ramon TRIAS FARGAS: "Factors econòmics de
la delimitació comarcal", del cicle: Lleida és part
integrant de la Catalunya estricta [9 de gener].
150 Antoni BADIA i MARGARIT: "Justificació
lingüística del català occidental", del cicle: Lleida
és part integrant de la Catalunya estricta [16 de
gener].
151 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "El criteri
econòmic en les divisions administratives", del
cicle: Lleida és part integrant de la Catalunya
estricta [23 de gener].
152 Joan AINAUD de LASARTE: "Geografia artística
de Catalunya", del cicle: Lleida és part integrant
de la Catalunya estricta [30 de gener].
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168 Miquel CRUSAFONT: "Evolució i Geografia" [27
d'octubre].
169 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "Capitalitat i
Urbanisme" [17 de novembre].
170 Lluís SOLÉ: "Les regions naturals, econòmiques i
geogràfiques aplicades a Catalunya" [1 de
desembre].
171 Francesc GURRI i Joan LLUÍS: "Polèmica del
Parc Natural d'Aigües Tortes" [12 de desembre].

"Homenatge pòstum al Dr. Eduard Fontserè" [4
de novembre].
184 Pau VILA: "Barcelona, de llanera a cotonera." [10
de desembre].
1971
185 Salvador LLOBET: "Nova aportació a l'estudi del
Montseny: el periglacial" [12 de gener].
186 Josep Ma. PUCHADES: "La industrialització de la
vall de Torelló" [4 de febrer].
187 Maria de BOLÒS: "El mas català i la seva
evolució recent" [3 de març].
188 Francesc GURRI, Joan TOUS: "Les valls de la
capçalera de la Noguera Pallaresa" [16 d'abril].
189 Ramon SERÓ: "La regió fruitera de Lleida" [14 de
maig].
190 Eugeni GIRAL: "La llet a Catalunya" [4 de juny].
191 Agustí DURAN i SANPERE, Marià RIBAS i
BERTRAN, Josep IGLÉSIES: "Homenatge a Josep
de C. Serra i Ràfols" [18 de juny].
192 Jordi BORJA: "Les àrees suburbanes de
Barcelona" [5 de novembre].
193 Enric LLUCH: "El pensament geogràfic de Pau
Vila. Homenatge a Pau Vila amb motiu dels seus
noranta anys" [10 de desembre].

1968
172 Maria de BOLÒS: "Olot, centre industrial prepirinenc" [26 de gener].
173 Joan BOLEDA i CASES: "La vila de Verdú" [26
de febrer].
174 Eugeni GIRAL i Pilar RIERA: "Evolució de les
àrees de circulació d'autòmnibus a Catalunya" [26
de març].
175 Josep de C. SERRA i RÀFOLS: "L'expansió
geogràfica dels negres" [26 d'abril].
176 Jaume CODINA: "Aspecte humà del segle XVIII
al Prat de Llobregat" [19 de maig].
177 Josep IGLÉSIES: "Evolució agrícola en el Baix
Ebre i el Montsià en el present segle" [31 de
maig].
178 Josep BONET i MATAS: "Impressió d'un viatge a
Rússia" [21 de juny].
179 Josep IGLÉSIES: "Les tendències en l'agricultura a
les comarques del Camp, el Priorat i la Conca de
Barberà" [29 d'octubre].
180 Francesc GURRI: "La ruta de l'Àrtic" [27 de
novembre].
181 Enric MOREU-REY: "Visió geogràfico-històrica
del poblet de l'Albiol" [11 de desembre].

1972
194 Tomàs VIDAL: "Aspectes de la despoblació del
camp a Catalunya" [10 de febrer].
195 Ramon SERÓ: "La transformació econòmica del
Delta de l'Ebre" [3 de març].
196 Josep IGLÉSIES: "El moviment demogràfic de
Catalunya entre 1960 i 1970 i la seva distribució
comarcal" [17 de març].
197 Jaume CODINA: "Problemàtica actual del Delta
del Llobregat" [21 d'abril].
198 Josep Ma. PUCHADES: "El Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona" [5 de maig].
199 Oriol RIBA: "Sobre el descobriment del petroli a
la plataforma continental del Baix Ebre" [26 de
maig].
200 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Organització del territori
de l'illa d'Eivissa" [2 de juny].
201 Francesc GURRI: "Sant Llorenç del Munt i els
seus parcs provincials" [9 de juny].

1969
182 Josep Ma. PUCHADES: "La cartografia a
Catalunya des de l'Eduard Brossa als nostres dies"
[29 de gener].
1970
183 Pere DOMINGO i SANJUÁN, Lluís SOLÉ, Josep
IGLÉSIES, Josep de C. SERRA i RÀFOLS:
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202 Pau VILA: "Sobre la hidrografia urbana de
Barcelona" [16 de juny].
203 Bartomeu BARCELÓ: "Els canvis recents en el
paisatge i la societat de les Illes Balears" [3 de
novembre].
204 Tomàs VIDAL: "Tipologia de la casa rural i
arquitectura tradicional menorquina" [29 de
novembre].
205 Pierre DEFFONTAINES: "Els problemes del tipus
de l'habitació a les Illes Balears" [13 de
desembre].

214 David SERRAT: "Problemes cartogràfics del
glaciarisme i del periglaciarisme en el Pirineu",
del cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [14 de
novembre].
215 Oriol RIBA: "El mapa litològic de Catalunya";
cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [14 de
novembre].
Sortides · 2

Manresa
Valentí MASACHS: Aspectes morfològics de la
comarca de Bages · Lluís MARTÍ: Panoràmica de
l'agricultura al Bages i tendències actuals · Ma.
Teresa CODINACHS: Estudi de la vila d'Avinyó ·
Ma. Teresa TORRA, Miquel Jordi FORNELLS:
Sant Salvador de Guardiola, zona suburbana ·
Josep OLIVERAS: L'evolució de Manresa al segle
XIX · Pau ALEGRE: Plànols i projectes de
Manresa al segle XX.
[1973 · 24 de novembre]

1973
206 Jean TRICART: "Problemes geogràfics de la
teledetecció mitjançant satèl·lits artificials." [31
de gener].
207 Jean BISSON: "Menorca i Eivissa. Estudi
geogràfic rural comparat." [9 de març].
208 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Atlas regionals i atlas
urbans." [4 de maig].
209 Francesc GURRI: "Les dues cares i la creu de la
República de Sudàfrica." [16 de maig].

216 Lluís CASASSAS: "El medi físic. El clima i les
aigües"; cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [10
de desembre].
217 Valentí MASACHS: "Problemes cartogràfics dels
rius"; cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [10 de
desembre].
218 Josep Ma. PUCHADES: "Cartografia de les
modificacions de la xarxa fluvial"; cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya [10 de desembre].
219 Lluís M. ALBENTOSA: "Aspectes cartogràfics del
clima"; cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [10
de desembre].

Sortides · 1

Girona
Pere CAMPISTOL: L'economia de la Costa Brava ·
Jaume SOBREQUÉS: Aspectes de geografia urbana
de Girona. Evolució urbanística de la ciutat de
Girona.
[1973 · 16 de juny]

210 Pau VILA: "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].
211 Lluís CASASSAS: "L'evolució de Barcelona de
finals del segle XVIII fins els nostres dies";
seminari : Geografia urbana de Barcelona, I [3
d'octubre].
212 Lluís SOLÉ: "El medi físic, la morfologia.
Problemes generals de la cartografia geomorfològica", del cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [14 de novembre].
213 Jaume CALVET: "Presentació d'un assaig de
mapa geomorfològic de Catalunya", del cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya [14 de novembre].

1974
220 Carles CARRERAS: "El medi físic. El clima";
cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [9 de gener].
221 J. PEREZ i PEREZ, J. NUÑEZ i ESPALLARGUES:
"Problemes cartogràfics de la radiació solar";
cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [9 de gener].
222 Tomàs QUEVEDO: "Aspectes diversos de
cartografia climàtica"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [9 de gener].
223 Oriol de BOLÒS: "El medi físic. La vegetació i els
sòls. Problemes cartogràfics de la vegetació a
Catalunya"; cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya
[25 de gener].
224 Jaume BECH i BORRÀS: "Cartografia dels sòls";
cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya [25 de gener].
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239 Narcisa SALVADOR: "Problemes d'informació
per a la mapificació dels equipaments a
Catalunya"; cicle: L'Atlas Temàtic de Catalunya
[3 de maig].
240 Emili GASCH: "La cartografia en el procés de
planificació i equipament"; cicle: L'Atlas Temàtic
de Catalunya [3 de maig].
241 Carles CARRERAS: "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 [3 de
maig].La dissertació va ser completada amb una
visita a Hostafrancs [4 de maig] guiada per
Carreras mateix.
242 Josep Ma. PUCHADES: "La utilització de la
fotografia aèria en la cartografia urbana. Aspectes
generals de l'urbanisme"; cicle: L'Atlas Temàtic
de Catalunya [3 de maig].
243 Rafael PUJOL i MARIGOT: "Barcelona i el futur
de Catalunya. Plantejament del problema." [29 de
novembre].
244 Lluís CASASSAS: "El port de Barcelona.
Evolució recent i perspectives"; seminari: La
geografia urbana de Barcelona, II.
245 Francesc ROCA: "L'urbanisme a Barcelona el
primer terç del segle XX" (Seminari: La geografia
urbana de Barcelona, II.

225 Gérard HERAIL: "Representació cartogràfica del
paisatge integrat"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [25 de gener].
226 Tomàs VIDAL: "La població. Problemes
cartogràfics. Problemàtica general dels mapes de
població a Catalunya"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [8 de febrer].
227 Isabel PUJADAS: "El poblament actual a
Catalunya i la seva traducció cartogràfica"; cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya [8 de febrer].
228 Santiago ROQUER: "La cartografia de les formes
de poblament rural"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [8 de febrer].
229 Joan VILÀ-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].
230 Maria de BOLÒS: "Potencialitat agrícola.
Utilització de la terra i paisatges agrícoles"; cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya [1 de març].
231 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Anàlisi de la
localització de cultius"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [1 de març].
232 Roser MAJORAL: "Població agrícola i aspectes
socio-econòmics"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [1 de març].
233 Josep OLIVERAS: "Problemes cartogràfics de la
indústria a Catalunya. Introducció a la
problemàtica dels mapes industrials"; cicle:
L'Atlas Temàtic de Catalunya [5 d'abril].
234 Narcisa SALVADOR: "La informació disponible
per realitzar mapes industrials"; cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya [5 d'abril].
235 Antoni MONTSERRAT, Josep ARTELLS: "Els
mapes sectorials"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [5 d'abril].
236 Eugeni GIRAL: "Altres aspectes a considerar
sobre els mapes industrials"; cicle: L'Atlas
Temàtic de Catalunya [5 d'abril].
237 Josep Ma. OBIOLS: "Tractament cartogràfic de la
informació industrial"; cicle: L'Atlas Temàtic de
Catalunya [5 d'abril].
238 Antoni MONTSERRAT: "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 de maig].

1975
246 Francesc VILARÓ: "El per què, com i quan del
transvasament de l'Ebre al Pirineu Oriental" [7 de
febrer].
247 Josep Ma. CARRERAS, David PEREZ: "Aspectes
econòmics i socials del transvasament de l'Ebre al
Pirineu Oriental" [7 de març].
248 Rosa CASTEJÓN, Santiago HERNÀNDEZ:
"Estudis sobre el port de Barcelona i la seva àrea
d'influència" [21 de març].
249 Josep MIRÓ i ARDÈVOL, Frederic MIRALLES:
"La Catalunya pobra" [9 de maig].
250 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Estudis biogràfics i
bibliografies de geògrafs catalans a partir de la
segona meitat del segle dinou" [5 de desembre].
251 Gérard HERAIL : "Els estudis de paisatge
integrat: l'exemple de la Serralada de Marina";
curset en diverses sessions [s.d.].
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252 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Geògrafs catalans dels
segles XIX i XX"; curset: El pensament geogràfic
a Catalunya, en diverses sessions fins al 1976.

258 Pau VILA: "Progressió demogràfica de Catalunya
i despoblament de comarques" [26 de desembre].
1977

Sortides · 3

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

Igualada
Jaume CALVET: Relleu i mapa geomorfològic de
la Conca d'Òdena · Josep RIBA: Visió de la Igualada actual · Jordi ENRIC: El poblament ibèric a la
comarca de l'Anoia · Josep Ma. TORRAS: El procés
d'industrialització d'Igualada.
[1975 · 14 de juny]

Sortides · 6

Vilafranca del Penedès
Carles LOPEZ: Alguns aspectes de la investigació
micropaleontològica al Penedès · Maria de BOLÒS:
Anàlisi dels principals tipus de vegetació al Penedès
· Lluís CASASSAS: El doctor Josep Estalella en la
geografia catalana · Emili GIRALT: La recent evolució dels conreus al Penedès · Josep IGLÉSIES:
Estudis pel coneixement de la realitat comarcal.

1976
253 Ramon MARGALEF: "Ecologia i geografia" [30
de gener].
254 Josep IGLÉSIES: "Quaranta anys de la Societat
Catalana de Geografia" [20 de febrer].
255 Pierre VILAR: "L'ambient cultural i social de
Catalunya a l'època de la creació de la Societat
Catalana de Geografia" [20 de febrer].
256 Lluís CARREÑO: "La informació i la
documentació en l'ordenació de l'espai geogràfic"
[26 de març].
257 Eugeni GIRAL i Francesc ROCA: "Nacionalitat i
Regionalisme als Països Catalans: estructures
territorials i ideologies" [21 de juny].

[1977 · 29 de maig]

260 Marc-Aureli VILA: "Els deltes veneçolans" [18
d'octubre].
261 Joan B. PUIG de la PARRA: "Cartografia
integrada: l'experiència de DETENAL (Mèxic)" [16
de novembre].
262 Joan VILÀ-VALENTÍ: "El paper de Pierre
Deffontaines en la geografia catalana vist per un
universitari. Homenatge al Professor Pierre
Deffontaines" [30 de desembre].
263 Jaume CALVET: "La fotointerpretació i els
estudis geogràfics"; curset d'introducció a la
fotointerpretació en diverses sessions [Desembre].

Sortides · 4

Puigcerdà
Cinquantenari de La Cerdanya de Pau Vila ·
Pere VERDAGUER: Cerdanya dintre del complex
regional català · Joan BECAT: Problemes de la
regionalització de la Catalunya Nord · David
SERRAT: Glacialisme i periglacialisme de Cerdanya i massís del Puigmal · Lluís SOLÉ: La Cerdanya de Pau Vila i els estudis comarcals a Catalunya
· Pau VILA: Records de Cerdanya mig segle enrere.

1978
Sortides · 7

Granollers
Lluís CASASSAS: Els centres urbans del Vallès
occidental · Joaquim CLUSA: Els problemes urbànístics recents al Vallès · Daniel de MAS: Notes
sobre la geomorfologia del Vallès Oriental · J. ESTRADA: El poblament èctic al Vallès · Josep Ma.
PUCHADES: Un fenomen vallesà típic: la urbànització · Salvador LLOBET: L'actual procés industrial al Vallès Oriental.
[1978 · 4 de febrer]

[1976 · 3 i 4 de juliol]
Sortides · 5

Montblanc
Jaume CALVET: Aspectes geològics de la Conca
de Barberà · Francesc MASALLES: Biogeografia
de les terres de la Conca · Josep IGLÉSIES: Despoblament i canvis de conreus · L. PARÍS: L'evolució
urbana de Montblanc · Joan FUGUET: La conservació de les riqueses arqueològiques.

264 Enric LLUCH, Carles CARRERAS: "Els vint-icinc anys de la Geografia de Catalunya de
l'editorial AEDOS: un assaig d'anàlisi crítica" [21
d'abril].

[1976 · 27 de novembre]
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278 Francesc ROCA: "Política urbana a Catalunya
entre 1900 i 1988" [10 de desembre].

265 Joaquim CABEZA, Agustí JOLÍS, Andreu ROMÀ:
"Mapes moderns de Catalunya: cap a uns mapes
amb la toponímia correcta" [5 de maig].
266 R. RAYNAL: "Enfocament global d'alguns tipus
de medis naturals del domini mediterrani" [12 de
maig].
267 Albert SERRATOSA: "Competències públiques i
delimitacions territorials" [9 de juny].
268 Pau VILA: "Marià Martí bisbe de Caracas
(Veneçuela), geògraf sense saber-ho" [10 de
novembre].

1980
279 Lluís ARTAL: "El Planejament a Catalunya de
l'any 1940 fins a l'actualitat" [30 d'abril].
280 Josep IGLÉSIES: "Parunella, l'home i el geògraf.
Homenatge pòstum a Josep Parunella i Eulàlia"
[abril].
281 Carles TEIXIDOR: "Visió urbanística de Lleida i
el seu nou pla d'ordenació urbana" [28 de maig].
282 Lluís CASASSAS: "Pau Vila, el geògraf" [7 de
juny].
283 Miquel SIGUAN: "Pau Vila, ciutadà" [7 de juny].
284 Lluís SOLÉ: "Pau Vila, l'home" [7 de juny].
285 Marta MATA: "Pau Vila, l'educador" [7 de juny].

1979
269 Alexandre CIRICI i PELLICER, Joan VILÀVALENTÍ, Lluís SOLÉ: "Homenatge pòstum a
Pierre Deffontaines" [26 de gener].
270 Bartomeu BARCELÓ: "Regió i Geografia, avui"
[23 de febrer].
271 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].
272 Josep Ma. PUCHADES: "La nova Revista
Catalana de Geografia" [30 de març].
273 Manuel RIBAS i PIERA: "Divisió «urbanística»
del territori català" [30 de març].
274 Ludwik STRASZEWICZ: "Ciutat i regió a Polònia,
avui" [20 d'abril].
275 Eugenio L. BURRIEL: "Agricultura tradicional i
desenvolupament capitalista: l'exemple de
Canàries" [11 de maig].
276 Tomàs VIDAL: "L'illa de Menorca" [10 de maig].

Sortides · 9

Figueres
Enriqueta PONS: Les arrels del poblament a l'Alt
Empordà · Juli ESTEBAN: Les perspectives urbànístiques i d'ordenació territorial · Joan FALGUERAS: El patrimoni arquitectònic de Figueres: el seu
marc social · Albert COMPTE: L'emplaçament de
Figueres i els aspectes de la morfologia urbana ·
Carles TEIXIDOR: Visió urbanística de Figueres i
el seu pla d'ordenació urbana.
[1980 · 14 de juny]

286 Lluís SOLÉ: "La raó d'un homenatge"; curs del
Centenari de Pau Vila [17 d'octubre].
287 Pierre VILAR: "Geografia humana i la història: la
lliçó de Pau Vila"; curs del Centenari de Pau Vila
[17 d'octubre].
288 Albert SERRATOSA: "L'evolució geogràfica del
centre urbà de Barcelona"; curs del Centenari de
Pau Vila [ 7 de novembre].
289 Bartomeu BARCELÓ i Vicenç M. ROSSELLÓ:
"Problemes moderns de la Geografia vistos des de
Balears i de València"; curs del Centenari de Pau
Vila [28 de novembre].
290 José Manuel CASAS TORRES: "Países
industriales y tercer mundo en el año 2000"; curs
del Centenari de Pau Vila [19 de desembre].

Sortides · 8

Sant Joan de les Abadesses
Lluís CASASSAS: Accessibilitat i camins al Ripollès · Maria de BOLÒS: El paisatge vegetal del Ripollès · David SERRAT: El relleu del Ripollès en
les glaciacions quaternàries · Antoni PLADEVALL:
Presentació històrica i demogràfica del Ripollès.
[1979 · 30 de juny]

277 Salvador LLOBET: "El 'Glaciaico' de l'Almera al
Montseny, singularment al sector de Samalús" [7
de novembre].
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305 Janusz PASZYNSKI: "Le Climat et la ville:
l'influence de l'urbanisation et de
l'industrialisation sur le climat" [29 d'octubre].
306 Janusz PASZYNSKI: "El clima i la ciutat"; curset
en diverses sessions [Desembre].
307 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Estructuras y
estrategias comerciales urbanas" [17 de
desembre].

1981
291 Joan VILÀ-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].
292 Pere de PALOL i SALELLAS: "Bases
geogràfiques del poblament antic a Catalunya";
curs del Centenari de Pau Vila [11 de febrer].
293 Bernard KAYSER: "Problemes de l'urbanisation
dans l'espace rural a la péripherie des villes"; curs
del Centenari de Pau Vila [27 de febrer].
294 Manuel RIBAS i PIERA: "Reflexions, des de
l'arquitectura, sobre l'espai geogràfic"; curs del
Centenari de Pau Vila [13 de març].
295 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].
296 Lluís CASASSAS: "Els problemes i els continguts
de la divisió territorial actual de Catalunya"; curs
del Centenari de Pau Vila [24 d'abril].
297 Eraldo LEARDI: "L'organizazione territoriale
delle regione litoranee: la nuova geografia del
Mediterraneo occidentale"; curs del Centenari de
Pau Vila [ 8 de maig].
298 Paul CLAVAL: "La Géographie face au monde en
crise"; curs del Centenari de Pau Vila [29 de
maig].
299 Josep IGLÉSIES: "La geografia i l'ensenyament de
Pau Vila"; curs del Centenari de Pau Vila [12 de
juny].
300 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Projecció de Pau Vila més
enllà de les nostres fronteres"; curs del Centenari
de Pau Vila [Sabadell, 26 de juny].
301 Josep TORRELLA: "L'obra de Pau Vila a Sabadell
a través de la Fundació Bosch i Cardellach"; curs
del Centenari de Pau Vila [Sabadell, 26 de juny].
302 Miquel SIGUAN: "Paper de Pau Vila en la
reforma de l'ensenyament a Catalunya"; curs del
Centenari de Pau Vila [Sabadell, 26 de juny].
303 Antoni FARRÉS: "Pau Vila i la seva visió del
futur de Sabadell"; curs del Centenari de Pau Vila
[Sabadell, 26 de juny].
304 Moshe INBAR: "Noves tendències en el camp de
la investigació geomorfològica"; curset: La
geomorfologia fluvial I, en diverses sessions
[Octubre].

1982
308 Pilar BENEJAM: "Didàctica de la geografia i els
seus problemes" [28 de gener].
309 Antonio GOMEZ ORTIZ: "La geografía en las
Escuelas Normales" [11 de març].
310 Maria SALA i Carles SUMSI: "Tècniques de camp
en geomorfologia fluvial"; curset La
geomorfologia fluvial II, en diverses sessions
[Juny].
311 Anna ALABART i VILÀ: "Barris de Barcelona i
moviments associatius veïnals" [17 de juny].
312 Cosme AGUILÓ i ADROVER: "La problemàtica
de les illes petites: Cabrera, Dragonera i els
Columbrets" [2 de novembre].
313 Joan MALUQUER de MOTES: "Els fonaments
ibèrics de l'urbanisme a Catalunya" [11 de
novembre].
314 Jaume TERRADES: "Perspectives sobre els
estudis d'ecologia terrestre" [3 de desembre].
315 Jaume CALVET: "La fotointerpretació i els
estudis geogràfics"; curset d'introducció a la
fotointerpretació en diverses sessions [Desembre].
1983
316 Josep TRILLA: "Els coneixements de base per a
l'ordenació territorial" [21 de gener].
317 Joaquim ROVIRA i GUÀRDIA : "Introducció a la
topografia"; curset en diverses sessions [Febrer].
318 Josep Ma. CARRERAS: "La urbanització del
territori català" [25 de febrer].
319 Rafael PUJOL i MARIGOT: "Ordenació del
territori i economia: el model català" [25 de
març].
320 Jaume SOLÀ i CAMMANY: "El fet metropolità
vist des de la seva globalitat i des d'un municipi"
[29 d'abril].
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321 Manuel HERCE: "La xarxa viària de Catalunya i
el sistema de ciutats" [27 de maig].
322 Michel BATTIAU: "Recherches méthodologiques
en géographie industrielle et la crise textile" [3 de
juny].
323 Michel BATTIAU: "Indústria i comerç tèxtil";
curset introductori a l'estudi de la geografia
industrial dels tèxtils en diverses sessions [Juny].
324 Maria SALA i Carles SUMSI: "Tècniques de camp
en l'estudi dels rius"; curset: La geomorfologia
fluvial III; en diverses sessions [Juny].

333 Josep BAYERRI: "Les Terres de l'Ebre, un país
sense futur"? [24 de febrer].
334 Pedro CLAVERO, Javier MARTÍN VIDE i Josep
Miquel RASO: "Introducció a l'estadística"; curset
d'introducció a l'estadística i la geografia en
diverses sessions [Març].
335 Tomàs VIDAL: "Menorca: tres-cents anys de
demografia tradicional" [30 de març].
336 Xavier BADIA: "L'evolució recent de la ciutat
d'Igualada" [27 d'abril].
Sortides · 11

Valls
Josepa CARDÓ: L'evolució dels conreus al Camp
de Tarragona · J. GIL: Anàlisi dels sòls i agricultura al Camp de Tarragona · M. LLORACH: El problema de l'aigua a l'Alt Camp · A. TRENS: Evolució climàtica al Camp de Tarragona.
[1984 · 2 de juny]

Sortides · 10

Girona
Lluís CASASSAS: Girona i el seu entorn immediat
· Dolors BATALLÉ: Evolució de la ciutat de Girona
i el seu entorn immediat · Dolors BATALLÉ: Evolució de la ciutat de Girona i el seu nou pla d'ordenament · Josep FUES, Joan Ma. VIADER: Les línies mestres del pla especial del Barri Vell · Enric
ANCESA, Jaume FAIXÓ: El repintat de les façanes
de l'Onyar · Joaquim NADAL: La problemàtica del
pla general d'ordenació urbana.
[1983 · 18 de juny]

337 Antoni FARRÉS: "Crisi industrial, integració
urbana i projecció comarcal: una visió de futur" [
8 de juny].
338 Jordi PARPAL: "Barcelona i l'estructuració
territorial de Catalunya"; curs del Cinquantè
Aniversari [26 d'octubre].
339 Adalberto VALLEGA: "Els ports de la
Mediterrània nord- occidental"; curset
d'introducció a la geografia portuària en diverses
sessions [Novembre].
340 Adalberto VALLEGA: "La mar Mediterrània: uns
espais litorals i portuaris en transformació"; curs
del Cinquantè Aniversari [30 de novembre].
341 Joan ALEMANY: "El port de Barcelona i la seva
àrea d'influència"; curs del Cinquantè Aniversari
[14 de desembre].

325 Jean TRICART: "El estudio de las cuencas
hidrográficas en la planificación del territorio" [7
d'octubre].
326 Jean TRICART: "Manejament de conques
hidrogràfiques en l'ordenació del medi natural";
curset en diverses sessions [Octubre].
327 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 [Desembre].
328 Pere A. SALVÀ: "Turisme i canvi a l'espai a les
Illes Balears" [28 d'octubre].
329 Joan BECAT: "Els riscos naturals i l'ordenament
del territori" [25 de novembre].
330 Josep OLIVERAS: "El Bages: un territori en crisi"
[16 de desembre].

1985
342 Jordi BORJA: "Balanç de les transformacions
territorials i institucionals locals a Europa"; curs
del Cinquantè Aniversari [25 de gener].
343 Joaquim NADAL: "Problemes de l'organització
territorial actual de Catalunya." (Curs del
Cinquantè Aniversari) [22 de febrer].
344 Josep Ma. RABELLA, Carles CARRERAS, David
SERRAT i Antoni FARRÀS: "La fotointerpretació
i la Geografia"; curset en diverses sessions
[Febrer].

1984
331 Isabel PUJADAS: "Tendències actuals
demogràfiques i territorials de la població de
Catalunya" [27 de gener].
332 Jaume CALVET: "La fotointerpretació. Noves
tècniques"; curset d'introducció a la
fotointerpretació en diverses sessions [Febrer].
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345 Enric LLUCH: "El debat sobre la divisió
territorial"; curs del Cinquantè Aniversari [22 de
març].
346 Javier MARTÍN VIDE: "Els núvols i la previsió
del temps"; curset introductori als estudis de
climatologia en diverses sessions [Abril].

355

Sortides · 12

Lleida
Francesc NADAL: Morfologia del sector central
català · Lluís CASASSAS: L'evolució humana de
les terres lleidatanes · Joan VILAGRASA: Explicació general de la ciutat de Lleida · Francesc FITÉ:
La Seu Vella de Lleida en l'art lleidatà · Ramon
MORELL: Perspectives econòmiques de Lleida ·
Josep Ma. LLOP: El pla general de renovació de
Lleida.
[1985 · 20 d'abril]

356

357

347 Fabià ESTAPÉ: "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].
348 Jesús Ma. RODÉS: "La geografia i els poders
polítics"; curs del Cinquantè Aniversari [24 de
maig].
349 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Cinquanta anys de
geografia a Catalunya"; curs del Cinquantè
Aniversari [7 de juny].
350 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].
351 Lluís CASASSAS: "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].
352 Enric MENDIZÀBAL, Ignasi OLÓNDRIZ:
"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].
353 Vicent ORTUÑO: "La sederia valenciana: un auge
sobretot agrícola"; III Sessió Plenària del Grup
Permanent de Treball Internacional de Geografia
dels Tèxtils [ 3 de juny].
354 Jacques PINARD: "Les vestiges des anciennes
productions textiles en France"; III Sessió

358

359

360

361

362

363

364
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Plenària del Grup Permanent de Treball
Internacional de Geografia dels Tèxtils [3 de
juny].
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].
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].
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].
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].
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].
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].
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].
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].
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].
Benoît BOUSSEMART: "La localisation des
industries des textiles artificielles et
syntéthiques"; III Sessió Plenària del Grup
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365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377 Josep Ma. PANAREDA: "Evolució de la vegetació
a muntanya"; seminari : L'acció humana i els riscs
naturals a la muntanya.
378 Jordi COROMINAS: "Riuades i aiguats: el
modelatge dels vessants"; seminari : L'acció
humana i els riscs naturals a la muntanya.
379 Maria de BOLÒS: "Riscs i vegetació"; seminari :
L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya.
380 "L'acció humana i els riscs naturals a la
muntanya", taula rodona amb Josep Ma.
CAMARASA, Carles CARRERAS, Joan M.
VILAPLANA i Albert SERRATOSA, moderats per
Joan BECAT; seminari : L'acció humana i els riscs
naturals a la muntanya.
381 Gary W. MCDONOGH : "Antropologia urbana";
curset en diverses sessions.
382 Ian HAMILTON: Trends in industrial
reestructuring and its consequences"; curset sobre
aspectes de la geografia industrial en diverses
sessions.
383 Aaron YAIR: "Processos geomorfològics actuals
en medis àrids"; curset sobre la geografia dels
espais àrids en diverses sessions.

Permanent de Treball Internacional de Geografia
dels Tèxtils [5 de juny].
Carles CARRERAS: "El cotó, una antiga fibra
nova en la indústria occidental"; III Sessió
Plenària del Grup Permanent de Treball
Internacional de Geografia dels Tèxtils [5 de
juny].
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].
Michel LAFERRÈRE: "La production des matières
premières chimiques dans la Région RhôneAlpes"; III Sessió Plenària del Grup Permanent de
Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils [5
de juny].
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].
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].
Josep IGLÉSIES: "Lluís Solé vist des de la
geografia"; curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís
Solé i Sabarís [5 de novembre].
Joan VILÀ-VALENTÍ: "Lluís Solé, un difícil
magisteri"; curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís
Solé i Sabarís [5 de novembre].
Salvador LLOBET: "Lluís Solé i la geografia
catalana de la immediata postguerra"; curs 19851986: D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís [5 de
novembre].
Josep Ma. BRICALL: "Notes sobre l'economia i el
territori"; curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís
Solé i Sabarís [22 de novembre].
Ann BUTTIMER: "Le Phénix, le Faust et le
Narcisse en Géographie"; curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís [28 de
novembre].
David SERRAT: "El quaternari glacial del
Pirineu"; curs 1985-1986: D'homenatge a Lluís
Solé i Sabarís [13 de desembre].
Lluís CASASSAS: "La vida a muntanya, riscs
naturals i ordenació del territori"; seminari :
L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya.

1986
384 Jaume CALVET: "Alguns aspectes de teledetecció
a l'estudi dels processos naturals"; curs 19851986: D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís [31 de
gener].
385 Ramon MARGALEF: "Principis d'una limnologia
regional de Catalunya"; curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís [14 de febrer].
386 Milton SANTOS: "Crecimento, crise e
desintegraçao de metropole no Brasil"; curs 19851986: D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís; cicle
sobre geografia urbana i desenvolupament [21 de
febrer].
387 Milton SANTOS: "Processos de urbanizaçao na
America Latina", "Crecimiento, crise e
desintegraçao de metrole no Brasil"; cicle sobre
geografia urbana i desenvolupament [Febrer].
388 Milton SANTOS: "Perspectivas da Geografia nos
fines de s. XX"; cicle sobre geografia urbana i
desenvolupament [Febrer].
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400

Solsona i l'Alt Cardener
Antonio GOMEZ: La Depressió Central catalana i
els sediments salins · Lluís CASASSAS: Aspectes
econòmics i socials de les explotacions mineres del
Cardener · Mn. BACH: Monuments artístics i
poblament del Solsonès · Joaquim CALDERER: El
Museu Comarcal i Diocesà de Solsona · Claustre
RAFART: La vida cultural i social de Solsona i
comarca.
[1986 · 15 de març]

401

402

389 Paul CLAVAL: "Les jardins et la ville: une étude
géographique"; curs 1985-1986: D'homenatge a
Lluís Solé i Sabarís [18 d'abril].
390 Paul CLAVAL: "Espais verds i creixença urbana";
cicle: La morfologia urbana [Abril].
391 Paul CLAVAL: "Espais verds, jardins públics i
qualitat de vida"; cicle: La morfologia urbana
[Abril].
392 Josep Ma. CAMARASA: "El sistema d'informació
territorial de Catalunya"; curs 1985-1986:
D'homenatge a Lluís Solé i Sabarís [23 de maig].
393 Emilio MURCIA: "La planificació territorial.
Informació i anàlisi"; cicle: Geografia i
planificació [Juny].
394 Emilio MURCIA: "Teoria de la planificació";
cicle: Geografia i planificació [Juny].
395 Emilio MURCIA: "Metodologia de l'anàlisi
territorial: Sistemes d'informació territorial";
cicle: Geografia i planificació [Juny].
396 Ma. Dolors GARCIA: "Les influències
estrangeres a la geografia espanyola (1940-1985) :
el paper de la geografia catalana"; curs 19861987: La geografia catalana i els corrents actuals
de la geografia [31 d'octubre].
397 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].
398 Jacques LEVY: "Geografia política i participació
política"; curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia; cicle: La
moderna geografia política [Novembre].
399 Jacques LEVY: "La geografia política a França";
curs 1986-1987: La geografia catalana i els

403

404

405

corrents actuals de la geografia; cicle: La moderna
geografia política [Novembre].
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].
Attilio CELANT: "Evolució de les diferències
territorials a Itàlia" curs 1986-1987: La geografia
catalana i els corrents actuals de la geografia;
cicle: El pensament geogràfic actual [Desembre].
Attilio CELANT: "Evolució recent de la xarxa
urbana a Itàlia" curs 1986-1987: La geografia
catalana i els corrents actuals de la geografia;
cicle: El pensament geogràfic actual [Desembre].
Josepa BRU: "Glacialisme i glaceres : l'anàlisi
morfogenètica i sedimentològica"; curset
introductori a l'estudi del glacialisme en diverses
sessions.
Javier MARTÍN VIDE: "Introducció a la
pluviometria de Catalunya"; curset introductori
als estudis de climatologia en diverses sessions.
Josep M. PANAREDA: "La teoria i la metodologia
en els estudis de paisatge"; curset sobre la ciència
del paisatge en diverses sessions.
1987

406 Aurora GARCIA BALLESTEROS: "Tradición y
modernidad en la geografía española de los años
ochenta"; curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia [30 de gener].
407 Roger BRUNET: "La nova dinàmica del territori a
França"; cicle: Estudis sobre la producció de
l'espai [Febrer]
408 Roger BRUNET: "La nouvelle Géographie
régionale et les modèles spatiaux"; curs 19861987: La geografia catalana i els corrents actuals
de la geografia; cicle: Estudis sobre la producció
de l'espai [27 de febrer].
409 Lluís CASASSAS: "La semblança de Josep
Iglésies"; curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia [20 de març].
410 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].
16

Societat Catalana de Geografia / Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Dissertacions / 1935 - 2020

422 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].
423 Manuel LARROSA: Plantejament urbanístic,
gestió del sòl i inversió pública"; cicle:
L'administració de l'urbanisme.
424 Manuel LARROSA: La política de l'habitatge"
(Cicle: L'administració de l'urbanisme.
425 Manuel LARROSA: L'actuació urbanística recent
a Sabadell"; cicle: L'administració de l'urbanisme.
426 Antoni MONTSERRAT: "Anàlisi de la inversió
pública a Catalunya per comarques"; cicle: Les
inversions a Catalunya.
427 Antoni MONTSERRAT: "La inversió perifèrica";
cicle: Les inversions a Catalunya.
428 Antoni MONTSERRAT: "La inversió autonòmica.
Conclusions"; cicle: Les inversions a Catalunya.
429 Anna Ma. CABRÉ, Isabel PUJADAS i Enric
MENDIZÀBAL: "Estudi de la població a la
muntanya de Catalunya"; seminari en diverses
sessions.

411 Eleanor KOFMAN: "Geografia i relacions socials
del sexe"; cicle sobre la geografia del gènere
[Març].
412 Eleanor KOFMAN: "A propòsit de la geografia
cultural"; cicle sobre la geografia del gènere
[Març].
413 Eleanor KOFMAN: "Les dones i l'accés als
serveis"; cicle sobre la geografia del gènere
[Març].
Sortides · 14

Priorat
Vicenç BIETE, Anna BORBONET, Lluís
CASASSAS i Joan TORT: Aspectes diversos del
Priorat: història, morfologia, biogeografia,
toponímia, economia · Antoni VIDAL: Trets
generals de la vida actual prioratina.
[1987 · 25 d'abril]

414 Giuseppe DEMATTEIS: "Diferències de la xarxa
urbana italiana"; cicle: L'espai i el territori, avui
[Abril].
415 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].
416 Joaquín BOSQUE MAUREL: "Rehabilitación
urbana: el caso de Madrid"; cicle: Aspectes de la
geografia espanyola [Maig].
417 Joaquín BOSQUE MAUREL: "La geografía como
aplicación"; cicle: Aspectes de la geografia
espanyola [Maig].
418 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].
419 Lluís CASASSAS: "Anàlisi del territori i qualitat
de vida"; curs 1986-1987: La geografia catalana i
els corrents actuals de la geografia [5 de juny].
420 Jordi BORJA: "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].
421 Manuel RIBAS i PIERA: "L'urbanisme a
Barcelona en el període d'«entre-plans»: 19501975"; curs 1987-1988: Anàlisi comparativa de
l'organització de l'espai urbà [20 de novembre].

1988
430 Jeanne FAGNANI: "Le refus du troisième enfant:
contrainte, arbitrage et compromis"; cicle: Des del
punt de vista de la geografia del gènere [Gener].
431 Jeanne FAGNANI: "Fecondité et urbanisation";
cicle: Des del punt de vista de la geografia del
gènere [Gener].
432 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].
433 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].
434 Paul CLAVAL: "Problèmes de la croissance
urbaine"; curset en diverses sessions [Febrer].
435 Tomàs POU: "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].
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443 Josep TERMES: "Jaume Vicens i Vives: història i
territori"; curs 1988-1989: Aproximació a la
realitat geopolítica de Catalunya [27 de gener].
444 Josepa BRU: "Ecologia i Geografia"; curset en
diverses sessions [Febrer].
445 Vicente CASALS: "Passat, present i futur de la
Serra de Collserola"; curs 1988-1989:
Aproximació a la realitat geopolítica de Catalunya
[24 de febrer].
446 Andreu MAYAYO: "Una visió de la Conca de
Barberà"; curs 1988-1989: Aproximació a la
realitat geopolítica de Catalunya [10 de març].
447 Matias VIVES: "Notes de l'economia actual de la
Conca de Barberà"; curs 1988-1989: Aproximació
a la realitat geopolítica de Catalunya [10 de
març].

Berga i l'Alt Berguedà
Montserrat GORCHS: Els problemes del mantell
vegetal al Berguedà · Lluís VILADRICH: Mines a
cel obert, pluja àcida i contaminació.
[1988 · 16 d'abril]

436 Joan Antoni SOLANS: "L'eclosió del procés
urbanístic l'any 1975"; curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà [22
d'abril].
437 Joan BUSQUETS: "Repercussió dels problemes
urbanístics de 1950-1975 en el fet urbà d'avui";
curs 1987- 1988: Anàlisi comparativa de
l'organització de l'espai urbà [20 de maig].
438 Lluís CASASSAS: "Barcelona en els intents
d'ordenació territorial"; curs 1987-1988: Anàlisi
comparativa de l'organització de l'espai urbà [ 3
de juny].
439 Josep Ma. CARRERAS: "La unitat de Catalunya
vista des de Barcelona (1900-1923)"; curs 19881989: Aproximació a la realitat geopolítica de
Catalunya [11 de novembre].

Sortides · 17

El Vendrell i rodalia (del Montmell al Mar)
Antonio GOMEZ: Morfologia i litologia del sector
· Lluís CASASSAS: La societat i el territori del
Baix Penedès · Martí CARNICER: El marc social i
les perspectives penedesenques.
[1989 · 16 d'abril]

Sortides · 16

El Riubregós, Torà i la Vallferosa
Srs. CASTELLAR: Una visita a Prats de Rei i al seu
Museu Municipal d'Història · Joan TORT: La
història de la Torre de Vallferosa · Vicenç BIETE,
Anna BORBONET, Jesús BURGUEÑO i Lluís
CASASSAS: Aspectes diversos del Riubregós i les
terres de frontera · Neus MOLINS: La vida a la
Ribera de Riubregós vista des de l'alcaldia d'una
població petita · Jaume COBERÓ: Una passejada
per Torà de Riubregós.
[1988 · 10 de desembre]

448 Lluís CASASSAS: "Els ens intermedis: la
descentralització inacabada"; jornades sobre Els
Ens Intermedis [19 d'abril].
449 Robert FERRAS: "Division territoriale et
idéologie"; jornades sobre Els Ens Intermedis [20
d'abril].
450 Giuseppe DEMATTEIS: "Le divisione regionali in
un mondo di reti: esplorazione di un paradosso";
jornades sobre Els Ens Intermedis [20 d'abril].
451 Claude RAFFESTIN: "La pratique politique et le
découpage territorial"; jornades sobre Els Ens
Intermedis [20 d'abril].
452 Antoni F. TULLA: "Divisió territorial i
repartiment de poder"; jornades sobre Els Ens
Intermedis [20 d'abril].
453 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Evolució de les grans
unitats territorials de Catalunya"; jornades sobre
Els Ens Intermedis [20 d'abril
454 Francisco QUIRÓS: "Bases teóricas y compromiso
político en la división provincial de 1833";
jornades sobre Els Ens Intermedis [20 d'abril].

440 Dolores BRANDIS: "Política municipal i dinámica
urbana recientes en Madrid"; cicle: Anàlisi del
creixement recent de l'aglomeració madrilenya.
441 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Las grandes
operaciones de remodelación, los equipamentos,
etc. en el último decenio"; cicle: Anàlisi del
creixement recent de l'aglomeració madrilenya.
442 Rafael MAS: "Evolución reciente de la
aglomeración madrileña"; cicle: Anàlisi del
creixement recent de l'aglomeració madrilenya.
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467 David SAURÍ: "El debat marxista en la geografia
dels riscs naturals"; curset de divulgació sobre la
geografia anglosaxona dels anys vuitanta.
468 Abel ALBET: "Valoració dels lligams entre la
geografia radical i la geografia humanística";
curset de divulgació sobre la geografia
anglosaxona dels anys vuitanta.
469 Rosa ASCON i Pilar COMES: "La reforma de
l'ensenyament de la geografia"; curset en diverses
sessions.

455 Oriol NEL·LO: "El debat de l'organització
territorial: Del passat, fem-ne taula rasa?";
jornades sobre Els Ens Intermedis [20 d'abril].
456 Lluís CASASSAS: "Societat, espai i organització
territorial"; jornades sobre Els Ens Intermedis [21
d'abril].
457 Bartomeu BARCELÓ: "Territori i administració";
jornades sobre Els Ens Intermedis [21 d'abril].
458 Roger BRUNET: "Le fondement territorial de
l'administration et les solidarités réelles"; jornades
sobre Els Ens Intermedis [21 d'abril].
459 Francesc NADAL: "Particularització i
fragmentació de l'administració territorial";
jornades sobre Els Ens Intermedis [21 d'abril].
460 Josep Ma. CARRERAS: "Actualitat de la divisió
territorial"; jornades sobre Els Ens Intermedis [21
d'abril].
461 Valentín CABERO: "Región y provincia, hoy,
frente a los desequilibrios territoriales"; jornades
sobre Els Ens Intermedis [21 d'abril].
462 Josep OLIVERAS: "Sobre la vigència i la realitat
de la divisió territorial"; jornades sobre Els Ens
Intermedis [21 d'abril].
463 Paul CLAVAL: "La région nouvelle a la fin du
XXe siècle"; jornades sobre Els Ens Intermedis
[21 d'abril].
464 Pilar RIERA: "Les àrees funcionals a Catalunya";
curs 1988-1989: Aproximació a la realitat
geopolítica de Catalunya [26 de maig].

1990
470 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].
471 Alain METTON: "Commerce et unité urbaine";
curs 1989- 1990: La diversitat dels paisatges, dels
emplaçaments i de les activitats econòmiques [16
de febrer].
472 David SAURÍ: "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].
Sortides · 19

La Franja de Ponent
Anna BORBONET: Aspectes de la vegetació en un
sector semiàrid del Ponent de Catalunya · Jesús
BURGUEÑO: Les influències del clima en el relleu,
la vegetació i la vida a la Franja · Francesc NADAL: Geomorfologia i evolució del relleu en els
terres d'entre Cinca i Segre · Enric MENDIZÀBAL: L'evolució de la població de la Llitera i del
Baix Cinca · Lluís CASASSAS: A propòsit de la
Vil·la Fortunatus: els emplaçaments humans i el
domini de l'aigua · Ma. Teresa SERRA: Evolució
del poblament ibèric.
[1990 · 28 d'abril]

Sortides · 18

El Prat de Llobregat i el Delta Occidental
Lluís CASASSAS: Inauguració del curs 1989-1990
· Jaume CODINA: El suburbi estrany i gegantí o
l'originalitat comarcal al Baix Llobregat · Lluís
TEJEDOR: Defensa d'una comunitat tenaçment
perseverant.
[1989 · 11 de novembre]

465 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].
466 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.

473 Sarah WHATMORE: "Gender and the study of
localities"; curs 1989-1990: La diversitat dels
paisatges, dels emplaçaments i de les activitats
econòmiques [maig].
474 Lourdes BENERÍA: "La internalització de
l'economia i la mà d'obra femenina"; curs 19891990: La diversitat dels paisatges, dels emplaçaments i de les activitats econòmiques) [25 de
maig].
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486 Anna Ma. CABRÉ: "Població i poblament";
Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències [Vic, 12 de març].
487 Bartomeu BARCELÓ: "L'economia i el territori";
Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències [Sabadell, 12 de març].
488 Miquel de MORAGAS: "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].
489 Juli ESTEBAN: "El fet metropolità"; Primer
Congrés Català de Geografia : Conferències
[Terrassa, 12 de març].
490 Josep Ma. CARRERAS: "Les relacions de
Catalunya amb l'exterior"; Primer Congrés Català
de Geografia : Conferències [Lleida, 12 de març].
491 Pilar BENEJAM: "Les teories constructivistes i la
didàctica de la geografia"; Primer Congrés Català
de Geografia : Conferències [Cerdanyola del
Vallès, 12 de març].
492 Nicolás ORTEGA: "Reflexiones sobre la geografía
española contemporánea"; Primer Congrés Català
de Geografia : Conferències extraordinàries
[Barcelona, 13 de març].
493 Paul CLAVAL: "La géographie au temps de la
chute des murs"; Primer Congrés Català de
Geografia : Conferències extraordinàries
[Barcelona, 14 de març].
494 Peter GOULD: "Helping Others to be
Geographers"; Primer Congrés Català de
Geografia : Conferències extraordinàries
[Barcelona, 15 de març].
495 Francesc NADAL: "El pensament geogràfic
contemporani a Catalunya fins els anys quaranta";
Primer Congrés Català de Geografia: Ponències
[13 de març].
496 Ma. Dolors GARCIA i RAMON: "Tendències
recents del pensament geogràfic a Catalunya";
Primer Congrés Català de Geografia: Ponències
[13 de març].
497 Joan Eugeni SANCHEZ: "La política i
l'administració del territori"; Primer Congrés
Català de Geografia: Ponències [13 de març].
498 Oriol NEL·LO: "Les teories sobre l'ordenament
del territori a Catalunya. Els precedents"; Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències [13 de
març].

475 Jorge GASPAR: "Etapas de crecimiento de una
ciudad europea en China: Macau"; curs 19891990: La diversitat dels paisatges, dels emplaçaments i de les activitats econòmiques [1 de juny].
Sortides · 20

Sabadell
Antoni FARRÉS: La transformaci6 urbanística i
funcional de Sabadell · Lluís CASASSAS: Inauguració del curs del 'Primer Congrés Català de Geografia' · Equip REDACTOR DEL PLA: La revisió del
Pla d'Urbanisme de Sabadell.
[1990 · 20 d'octubre]

476 Javier MARTÍN VIDE: "Iniciació a l'anàlisi
d'imatges de Meteosat"; curset d'iniciació a la
climatologia en diverses sessions [Novembre].
477 Ricard PIÉ i NINOT: "Barcelona dintre del
sistema de ciutats catalanes"; curs 1990-1991: El
curs del Primer Congrés [14 de desembre].
1991
478 Josepa BRU: "Desenvolupament urbà i creació del
paisatge"; cicle: El paisatge i la ciutat [Gener].
479 Josepa BRU: "El metabolisme urbà i els paisatges
amagats"; cicle: El paisatge i la ciutat [Gener].
480 Josepa BRU: "El buit urbà; paisatge residual i
paisatge construït"; cicle: El paisatge i la ciutat
[Gener].
481 Montserrat GALERA: "La imatge de Catalunya a
través de la cartografia: segles XVII i XVIII";
curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés [20
de febrer].
482 Lluís CASASSAS: "La continuïtat de la geografia
catalana"; Primer Congrés Català de Geografia :
Conferència inaugural [Barcelona, 11 de març].
483 Joan VILÀ-VALENTÍ: "El pensament geogràfic a
Catalunya"; Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències [Manresa, 12 de març].
484 Jordi BORJA: "La política i l'ordenament del
territori"; Primer Congrés Català de Geografia :
Conferències [Girona, 12 de març].
485 Vicenç M. ROSSELLÓ: "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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499 Antoni F. TULLA: "El pensament sobre
l'ordenament del territori i la legislació actuals";
Primer Congrés Català de Geografia: Ponències
[13 de març].
500 Josep OLIVERAS: "El paper del territori en
l'activitat del sector financer a Catalunya: 19701990"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [13 de març].
501 Rafael GIMÉNEZ: "Les comunicacions i els
transports"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [13 de març].
502 Agustín HERNANDO: "Fonaments teòrics de la
didàctica de la geografia"; Primer Congrés Català
de Geografia: Ponències [13 de març].
503 Pilar COMES: "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].
504 Rosa ASCON i Helena ESTALELLA: "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].
505 Tomàs VIDAL: "La urbanització del territori i de
la societat a Catalunya"; Primer Congrés Català
de Geografia: Ponències [14 de març].
506 Isabel PUJADAS: "Població i demografia a
Catalunya"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [14 de març].
507 Enric MENDIZÀBAL: "Les noves tendencies del
poblament"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [14 de març].
508 Roser MAJORAL: "Variacions i canvis recents de
l'agricultura catalana"; Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències [14 de març].
509 Mireia BELIL: "Les transformacions de la
indústria catalana després de la crisi"; Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències [14 de
març].
510 Francesc LOPEZ PALOMEQUE: "Turisme i
territori: El model geo-turístic català"; Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències [14 de
març].
511 Pilar RIERA: "Les ciutats i el territori"; Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències [14 de
març].

512 Josep SERRA: "La ciutat metropolitana"; Primer
Congrés Català de Geografia: Ponències [14 de
març].
513 Manuel RIBAS i PIERA: "La regió metropolitana
de Catalunya"; Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències [14 de març].
514 Antonio GOMEZ ORTIZ: "Fonaments físics en
l'ordenament del territori." (Primer Congrés
Català de Geografia: Ponències) [15 de març].
515 Joan BECAT: "L'anàlisi ecològica, els recursos
naturals: ús i malgastament"; Primer Congrés
Català de Geografia: Ponències [15 de març].
516 Pau ALEGRE: "Les bases de dades i la
cartografia"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [15 de març].
517 Martí PARELLADA: "Catalunya i l'Estat de les
Autonomies"; Primer Congrés Català de
Geografia: Ponències [15 de març].
518 Josep ROIG i MARTÍ: "Catalunya i la construcció
d'Europa"; Primer Congrés Català de Geografia:
Ponències [15 de març].
Sortides · 21

El Lluçanès
Lluís CASASSAS: Aspectes físics i històrics que
frustraren la consolidació d'una comarca lluçanesa;
Prats de Lluçanès; la transhumància · Jordi CORTÈS: L'evolució recent de les activitats agràries del
Lluçanès i perspectives de futur · Enric MENDIZÀBAL: La història demogràfica del Lluçanès i el
procés d'envelliment dels darrers decennis · Josep
Ma. GOST i Ma. Rosa BARTOLÓ: El Museu
Municipal 'Miquel Soldevila' de Prats de Lluçanès ·
Ramon MATAVERA: Aspectes de l'economia
agropecuària lluçanesa i els problemes de la gestió
territorial.
[1991 · 4 de maig]

519 Antonio GOMEZ ORTIZ i Agustí ESTEBAN: "La
coneixença geogràfica de la muntanya
mediterrània, I"; curset en diverses sessions
[Maig].
520 Oriol RIBA: "Actuació antròpica i dinàmica de les
costes"; curs 1990-1991: El curs del Primer
Congrés [12 de juny].
521 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].
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522 Paola VINAY: "La diferenza di genere dell'attivita
scientifica universitaria"; curset en diverses
sessions [Octubre].
523 Joan MATEU: "El reconeixement de la natura:
l'exemple dels viatgers il·lustrats"; cicle: El
reconeixement de la natura [Novembre].
524 Joan MATEU: "Un cas d'anàlisi: El botànic
Antoni-Josep Cabanilles (1745-l804"; cicle: El
reconeixement de la natura [Novembre].
525 Joan MATEU: "El risc d'inundació a les àrees
mediterrànies"; cicle: El reconeixement de la
natura [Novembre].

528 Georges BERTRAND: "Urbanitzar la vida?"; curs
1991-1992: El curs de després del Congrés [22 de
maig].
529 Georges BERTRAND: "És urbana la urbanitat?";
curset en diverses sessions [Maig].
530 Antonio GOMEZ ORTIZ, Agustí ESTEBAN i
Ferran SALVADOR: "La coneixença geogràfica
de la muntanya mediterrània, II"; curset en
diverses sessions [Maig].
531 Montserrat GALERA: "La cartografia de les
ciutats catalanes: 1563-1800"; curs 1991-1992: El
curs de després del Congrés [12 de juny].
532 Enric BERTRAN: "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].
533 Vicenç BIETE: "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].
534 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Lluís Casassas,
universitari"; acte d'homenatge a Lluís Casassas i
Simó, al Saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona [ 4 de novembre].
535 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].
536 Josep Ma. BRICALL: "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].
537 Pasqual MARAGALL: "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].
538 M. ROSSLER: "Walter Christaller and central
place theory (1922-1945)"; curs 1992-1993:
D'homenatge a Lluís Casassas i Simó [27 de
novembre].
539 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].

Sortides · 22

Granollers
Antonio GOMEZ: Aspectes físics del Vallès
Oriental · Lluís CASASSAS: Aspectes socioeconòmics del Vallès Oriental · Ramon Ma. TORRA: La
repercussió territorial del Circuit de Catalunya ·
Josep PUJADAS: Salvador Llobet, in memoriam ·
Antoni ARRIZABALAGA: Presentació de maquetes de relleu de Catalunya · Vicenç BIETE: Inauguració del curs 'de després del Congrés · Lluís CASASSAS: Una conversa amb el Dr. Salvador Llobet:
projecció del vídeo · Martí SUNYOL: La formació i
l'evolució de Granollers · Josep HOMS: Granollers
com a subcentre metropolità.
[1991 · 30 de novembre]

1992
526 Anna ALABART, Josep Ma. ARAGAY i Juli
SABATÉ: "Marginació, victimització i
delinqüencia a l'Àrea metropolitana de
Barcelona"; curs 1991-1992: El curs de després
del Congrés [29 de gener].
527 Jordi CASASSAS: "Desenvolupament, territori i
nacionalisme"; curs 1991-1992: El curs de
després del Congrés [27 de febrer].
Sortides · 23

La Conca de Barberà
Joan FUGUET: L'arquitectura dels cellers de la
Conca · Joan TORNÉ: Els aspectes socioeconòmics
de l'agroindústria del vi i del xampany · Diego
LOPEZ: La configuració tectònica de la Conca de
Barberà i del Bloc del Gaià; els trets climàtics i
hidrològics de la contrada · Salvador ANTON i
Jordi BLAY: Aspectes socio-econòmics i territorials
de la comarca · Joan REBAGLIATO: L'etimologia
del topònim Montblanc
[1992 · 9 de maig]
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549 Agustí ARANA, Genís CARBÓ, Manuel HERCE,
Ricard PIÉ, Manuel RIBAS i PIERA, Isabel
RUEDA, Albert SERRATOSA, Marçal TARRAGÓ
i Enric ARGULLOL: Taula rodona sobre el "Pla
Territorial General de Catalunya"; curs 19921993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó [17
d'abril].
550 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].

Sortides · 24

Terrassa
Joan TORT: La lògica locacional de la ciutat de
Terrassa en relació al conjunt del Vallès · Joan
MARCET: La ciutat de Terrassa i el seu creixement
· Antoni PRUNÉS: Els problemes actuals de la
ciutat i les perspectives de desenvolupament urbà.
[1992 · 28 de novembre]

540 Joan NOGUÉ: "La dimensió territorial del
nacionalisme"; curs 1992-1993: D'homenatge a
Lluís Casassas i Simó [17 de desembre].

Sortides · 25

Rialb i el Segre Mitjà
Ventura ROCA, Antoni F. TULLA, Manel
GABRIEL, Joan TORT i Vicenç BIETE:
L'embassament de Rialb i el seu impacte social i
mediambiental: taula rodona.

1993
541 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].
542 Antoni FARRÉS, Joan GANYET, Juli
SANCLIMENS i Josep OLIVERAS: Taula rodona
sobre "La Catalunya Postolímpica"; curs 19921993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó [23
de febrer].
543 Martí BOADA: "Aproximació als paisatges i al
medi ambient del Vallès Oriental"; seminari:
Paisatge i Societat a Catalunya [Febrer].
544 Rufí CERDAN: "Implicacions socials dels
incendis forestals": seminari: Paisatge i Societat a
Catalunya [Febrer].
545 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].
546 Jaume BUSQUÉ: "División y organización
territorial de Catalunya"; sessió tercera de la III
Trobada de Geògrafs d'Euskal-Herria i Catalunya
[23 de març].
547 Francisco J. GOMEZ PIÑEIRO: "Geografía,
actividad empresarial y medio ambiente"; sessió
tercera de la III Trobada de Geògrafs d'EuskalHerria i Catalunya [23 de març].
548 Agustí ARANA i Genís CARBÓ: "El Pla Territorial General de Catalunya"; curs 1992-1993:
D'homenatge a Lluís Casassas i Simó [17 d'abril].

[1993 · 24 d'abril]

551 Jaume FONT: "Els condicionants geografics de la
formació de la xarxa viària a Catalunya"; curs
1992-1993: D'homenatge a Lluís Casassas i Simó
[27 de maig].
552 Tomàs POU: "Lluís Casassas en l'ordenació
territorial de Catalunya"; sessió de l'Institut
d'Estudis Catalans en memòria de Lluís Casassas
[11 de juny].
553 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].
554 Joan VILÀ-VALENTÍ: "La personalitat humana i
científica de Lluís Casassas"; sessió de l'Institut
d'Estudis Catalans en memòria de Lluís Casassas
[11 de juny].
555 Ignasi RIERA: "Catalunya també és..."; curs 19931994: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [25 d'octubre].
556 Francesc GURRI: "Alaska, l'última frontera"; curs
1993-1994: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [ 9 de novembre].
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562 Jean BISSON: "Mutation au Sahara maghrébin";
curs 1993-1994: Països, regions, fronteres en un
món canviant (I) [ 1 de març].
563 György ENYEDI: "Les capitales centroeuropéennes dans l'integration métropolitainne
européenne"; curs 1993-1994: Països, regions,
fronteres en un món canviant (I) [ 8 de març].
564 John NAYLON: "La reanudación de la historia:
repercusiones mundiales del colapso del Imperio
soviético"; curs 1993-1994: Països, regions,
fronteres en un món canviant (I) [12 d'abril].
565 Joan TORT: "La toponímia com a instrument
d'anàlisi i descripció del territori"; cicle:
Introducció a la toponímia [Abril].
566 Ramon AMIGÓ: "El recull dels noms de lloc:
notes metodològiques"; cicle: Introducció a la
toponímia [Abril].
567 Anna BORBONET: "Aproximació filològica i
dialectològica a la toponímia catalana"; cicle:
Introducció a la toponímia [Abril].
568 Vicenç BIETE: Estudi d'un territori concret a
partir dels seus topònims. El cas de Cabacés
(Priorat)"; cicle: Introducció a la toponímia
[Abril].
569 Masaru ITO: "Lo que el Japón contribuye al
mundo actual"; curs 1994-1995: Països, regions,
fronteres en un món canviant (I) [28 d'abril].
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La vila de Capellades
Joan FARRIOL: El Museu Molí Paperer · Raül
BARTROLÍ, Artur CEBRIÀ: L'Abric Romaní ·
Lluís CASTELLS, Vicenç BIETE, Enric FREIXA,
Hilari SANZ: Recordances del Dr. Lluís Solé i
Sabarís, amb motiu del descobriment d'un
monument en homenatge al Dr. Solé · Josep RIBA:
Aspectes antics i moderns de les indústries tèxtils,
metal·lúrgiques i mineres de la conca de l'Anoia ·
Miquel GUTIÈRREZ: Els motius de pervivència de
la fabricació manual de paper a Espanya els segles
XIX i XX · Joan TORT: Lluís Solé i Sabarís,
aproximació a una visió creativa de la Geografia .
[1993 · 13 de novembre]

557 Antonio J. CAMPESINO: "La planificación
regional transfronteriza luso-española"; curs
1993-1994: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [10 de desembre].
1994
558 Ramon VILARÓ: "El repte del Japó, una potència
per al segle XXI"; curs 1993-1994: Països,
regions, fronteres en un món canviant (I) [20 de
gener].
559 Jordi PAGÈS: "El Japó o les paradoxes del
budisme Zen"; curs 1993-1994: Països, regions,
fronteres en un món canviant (I) [20 de gener].
560 Ko TAZAWA: "La vida quotidiana del Japó"; curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [20 de gener].
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La Ribagorça
Josep BARDAGÍ, Agustí LARRÈGULA i Joan
TORT: Debat sobre la problemàtica actual de la
Ribagorça.
[1994 · 30 d'abril]
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570 David SERRAT: "L'Antàrtida: un paradís?" (Curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [ 5 de maig].
571 Pau ALEGRE: "La documentació geogràfica de
Catalunya al segle XX"; seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX [Maig].
572 Xavier BAULIES: "Aplicacions temàtiques actuals
de la teledetecció"; seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX [Maig].
573 Josep Ma. CAMARASA: "La introducció dels
sistemes d'informació geogràfica i la
teledetecció"; seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX [Maig].
574 Lluís GELPÍ: "Desenvolupament de la producció
cartogràfica de base als anys seixanta i setanta";

Altafulla
Segon Centenari del Mesurament
del Meridià Dunkerke-Barcelona
Francesc BEATO i Francesc OLIVÉ: L'observació
del vèrtex geodèsic de Sant Joan, prop Altafulla, per
Pierre Méchain amb la col·laboració d'Antoni de
Martí i Franquès.
[1994 ·3 de febrer ]

561 Joan REBAGLIATO: "Canvis de fronteres a
Europa durant eI segle XX"; curs 1993-1994:
Països, regions, fronteres en un món canviant (I)
[17 de febrer].
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575

576

577

578

579

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].
586 João 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].

seminari: L'evolució de la cartografia a Catalunya
al segle XX [Maig].
Jaume MASSÓ: "Les tendències de la producció
cartogràfica de base"; seminari: L'evolució de la
cartografia a Catalunya al segle XX [Maig].
Ma. Carme MONTANER: "La cartografia de base
de la primera meitat del segle XX"; seminari:
L'evolució de la cartografia a Catalunya al segle
XX [Maig].
Enric LLUCH: "Els pobles iugoslaus"; curs 19931994: Països, regions, fronteres en un món
canviant (I) [ 9 de juny].
Georges BERTRAND: "Espaces Geographiques:
L'istme pyrénéen"; curs 1994-1995: Països,
regions, fronteres en un món canviant (II) [14 de
setembre].
José Luis LUZON: "La Cuba de fin de siglo"; curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (II) [26 d'octubre].
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Flix i la Ribera d'Ebre
Pere MUÑOZ: Aspectes la història de la vila de
Flix.
[1995 · 22 d’abril]

587 Javier MARTÍN VIDE: "Presentació del cicle Tres
figures eminents de la meteorologia i la
climatologia catalanes" [Abril].
588 Alberto LINÉS: "El Pare Benet Viñes (18371893)"; cicle: Tres figures eminents de la
meteorologia i la climatologia catalanes [Abril].
589 Mariano BARRIENDOS: "Francesc Salvà i
Campillo (1751-1828)"; cicle: Tres figures
eminents de la meteorologia i la climatologia
catalanes [Abril].
590 Josep Miquel RASO: "Eduard Fontsere (18701970)"; cicle: Tres figures eminents de la
meteorologia i la climatologia catalanes [Abril].
591 Jesús BURGUEÑO: "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].
592 Joan VILAGRASA: "El concepte de segregació
social urbana"; curs 1994-1995: Països, regions,
fronteres en un món canviant (II) [ 8 de juny].
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].
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Tona i Sant Pere de Torelló
Joan TORT: Aspectes geogràfics de la Plana de Vic
· Joan PLANA: La torneria de Torelló · Agustí
DALMAU: El patrimoni arquitectònic de Torelló.
[1994 · 19 de novembre]

580 Sergei THARKOV: "Les problemes ethniques a la
Russie actuelle"; curs 1994-1995: Països, regions,
fronteres en un món canviant (II) [29 de
novembre].
581 Joan REBAGLIATO: "Procés de formació de les
dues Europes"; cicle: Aspectes de l'Europa actual
[Desembre].
582 Joan REBAGLIATO: "Geografia lingüística de
l'Europa actual"; cicle: Aspectes de l'Europa
actual [Desembre].
1995
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Baix Empordà
Narcís RUCABADO: El medi físic de la plana
empordanesa · Josep MATES: Els antics estanys de
l'Empordà · Andreu BOVER: La ceràmica de la
Bisbal.
[1995 · 19 de novembre]

583 Jiri BLAZEK: "Break up Czechoslovakia"; curs
1994-1995: Països, regions, fronteres en un món
canviant (II) [18 de gener].
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].
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594 Joan BECAT: "Emergència i reconeixement
d'Andorra com a Estat"; curs 1995-1996: Espais
polítics i culturals en transformació [30 de
novembre].
595 Francesc GARRIDO i GONZÀLEZ: "Territoris i
fronteres a l'ex-Iugoslàvia"; curs 1995-1996:
Espais polítics i culturals en transformació [13 de
desembre].
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Girona
Isabel SALAMAÑA i Joan VICENTE: Desenvolupament històric i territorial de Girona · Joan
NOGUÉ: La universitat de Girona avui · Rosa Ma.
FRAGUELL: El barri de Sant Narcís · Dolors
BATALLÉ: La situació econòmica actual de
Girona.
[1996 · 19 de novembre]

1996

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

596 Yulia SOLOVIOVA: "La desintegración de la
URSS y sus consecuencias económicas"; curs
1995-1996: Espais polítics i culturals en
transformació [17 de gener].
597 Rosa CASTEJÓN: "Les relacions entre ciutat i
port: el cas de Sevilla"; curs 1995-1996: Espais
polítics i culturals en transformació [28 de febrer].
598 Walter LEIMGRUBER: "Limites et frontières:
themes permanents en Suisse"; curs 1995-1996:
Espais polítics i culturals en transformació [20 de
març].
599 Ma. Teresa VICENTE: "Las tradiciones
geográficas en la obra de Elisée Reclus"; curs
1995-1996: Espais polítics i culturals en
transformació [18 d'abril].
600 José Luis OYÓN i Manuel GUÀRDIA: "L'Atlas
històric de ciutats europees en el context dels atles
urbans"; curs 1995-1996: Espais polítics i
culturals en transformació [ 2 de maig].
601 Lluís MALLART: "Geografia del microstat"
(Curset en diverses sessions) [Maig].
602 Mercè TATJER: "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].
603 Josefina GOMEZ MENDOZA: "La contribución de
los geógrafos catalanes a la formación de la
Escuela Regional Española" [17 d'octubre].
604 Josepa BRU, Margarida CASTAÑER i Joan
VICENTE: "El «Plan integral de desarrollo del
municipio de Quiyalí (Nicaragua)»: La geografia i
la cooperació pel desenvolupament" [Girona, 19
de novembre].

1997
606 Béatrice GIBLIN i Barbara LOYER: "Géopolitique
et démocratie" [5 de febrer].
607 Isabel PUJADAS i Arlinda GARCIA: "Les
migracions interiors a Espanya : tendències
recents i perspectives de futur"; curset en diverses
sessions [Febrer].
608 Roser MAJORAL: "Estructuració social i sistema
de castes a l'Índia" [18 de febrer].
609 Josep Vicent BOIRA: "Port i espai urbà; conflictes
i solucions per a la façana marítima d'algunes
ciutats mediterrànies" [20 de març].
610 José Luis URTEAGA: "La contribución de Edward W. Fox a la geografia histórica" [17 d'abril].
611 Paul André LINTEAU: "Montréal, métropole du
Québec francophone et ville multiculturelle" [ 8
de maig].
612 Tim UNWIN: "Terroir and geography of wine"
[15 de maig].
Sortides · 33

L'Alt Penedès
Joan TORT: Visió geogràfica de la comarca · Josefina RAVENTÓS: Aspectes artístics, històrics i religiosos de l'indret del castell de Subirats · Mercè
DOMENÈCH: Els plans d'estudi i el funcionament
de l'Escola de Viticultura «Mercè Rossell i Domènech» · Santi SANZ: Alt Penedès: població i territori · Marcel GABARRÓ: De la fil·loxera a l'actualitat
· Robert LABANDERA: Estratègies per a la promoció econòmica i l'ocupació a l'Alt Penedès.
[1997 · 17 de maig]
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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].
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].
617 Joan TORT: "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 [16 de desembre].

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].
626 Joan VILÀ-VALENTÍ: "La reconstrucció dels
estudis geogràfics a Catalunya després de la
Guerra Civil" [10 de juny].
627 Joan TORT: "Aproximació a l'evolució recent de
Terrassa i Sabadell", descoberta urbana [Terrassa
i Sabadell, 13 de juny].
628 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].
629 Vicenç BIETE: "Les relacions de Lluís Casassas i
Simó amb Sabadell"; acte d'inauguració oficial de
la Plaça Lluís Casassas i Simó [Sabadell, 13 de
juny].
630 Jordi CASASSAS: "Parlament a la Plaça Lluís
Casassas"; acte d'inauguració oficial de la Plaça
Lluís Casassas i Simó [Sabadell, 13 de juny].
631 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Presentació del llibre
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
de Marc-Aureli Vila" [13 d'octubre].
632 Marc-Aureli VILA i COMAPOSADA: "Formació
de la terminologia geogràfica" [13 d'octubre].
633 Serge COURVILLE: "Du pays perçu au pays vécu:
la campagne québequoise au XIXe siècle" [20
d'octubre].

1998
618 Xavier MATEU: "El Pla d'Espais d'Interès Natural
de Catalunya" [15 de gener].
619 Albert SERRATOSA: "Justificació de les
propostes del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona" [ 4 de febrer].
620 Gita KEWALRAMANI: "Bombai/Mumbai, una
metropolis en creixement i motor de l'Índia" [26
de març].
621 Salvador ANTON: "L'impacte geogràfic dels parcs
temàtics: l'exemple de Port Aventura" [21 d'abril].
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Tarragona
Francesc INGLADA: Evolució històrica i tècnica
del Port de Tarragona · Jaume YXART: Visita al
Pretori i a les Voltes del Circ · Josep OLIVERAS:
Visita pel nucli medieval i la Catedral · Santiago
ROQUER: Aspectes demogràfics de la ciutat de
Tarragona · Gabriel MAS: Aspectes socioeconòmics de la ciutat i rodalia · Josep Òscar MACIAN:
Problemàtica urbanística actual de Tarragona.
[1998 · 25 d’abril]
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El Priorat
Joan TORT: Des del 'balcó' del Priorat: la
panoràmica de la comarca.
[1998 · 7 de novembre]

634 Joan Eugeni SANCHEZ: "Dependència i
concentració de la gran empresa a Espanya" [18
de novembre].
635 Pere TOBARUELA: "La zona baixa del
Llobregat", descoberta urbana [Sant Joan Despí,
28 de novembre].
636 Enric BERTRAN, Enric MENDIZÀBAL i
Montserrat CUXART: "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].
637 Joan TORT: "Notes sobre l'aportació de la
Societat Catalana de Geografia a la geografia
catalana (1935- 1991)"; l'aportació cultural i

622 Joan PUJADAS i Josep FERRER: "Aproximació
biogràfica i bibliogràfica a Joan Coromines": Joan
Coromines: l'home i el territori [ 4 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].
624 Àlvar MADUELL: "La geografia en
l'excursionista Joan Coromines": Joan Coromines:
l'home i el territori [ 4 de maig].
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científica de l'Institut d'Estudis Catalans, 19071997 [10 de desembre].
638 Jordi OLIVERAS: "Les noves poblacions de la
Il·lustració" [15 de desembre].
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Perpinyà
Joan BECAT: El creixement urbà · Ramon SALA:
El centre històric · Joan BECAT: La toponímia catalana i els mapes IGN · Alà BAYLAC-FERRER:
Perpinyà la catalana, els noms de carrers i l'acció
escolar.
[1999 · 23 d'octubre]

1999
639 Rafael PUJOL i MARIGOT: "L'administració local
a Catalunya. Proposta de model d'organització
territorial" [20 de gener].
640 Mireia BAYLINA: "Precarització i feminització:
el treball a domicili" [17 de febrer].
641 Carlos NUNEZ SILVA: "As Regioes
Administrativas em Portugal: reforço da
desentralizaçao ou fragmentaçao do Estado" [ 9
de març].
642 Joan TORT, Vicenç BIETE i Carme MONTANER:
"Les transformacions del centre urbà de Vic",
descoberta urbana [Vic, 20 de març].

648 Florencio ZOIDO: "Cohesión y desarrollo
territorial" [11 de novembre].
649 Dolors CARBÓ: "Problemes de cohesió territorial
als confins metropolitans"; descoberta urbana
[Castellet i la Gornal, 20 de novembre].
650 Gemma CANOVES: "Desenvolupament del
turisme rural a Catalunya, Espanya i Portugal" [16
de desembre].
2000
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651 Jordi SARGATAL: "La protecció de la natura a
Catalunya i la Fundació Territori i Paisatge" [27
de gener].
652 Jordi SABATER: "Etoecologia de la selva
equatorial africana" [23 de febrer].
653 Joan TORT i Jaume BUSQUETS: "De rerapaís
barceloní a punt neuràlgic de la regió
metropolitana", descoberta urbana [Sant Cugat del
Vallès, 4 de març].
654 Sandra BALCELLS: "La desintegració de
Iugoslàvia; els casos de Croàcia i Bòsnia"; cicle:
Una mirada sobre els Balcans [Març].
655 Sandra BALCELLS: "Les conseqüències del
conflicte iugoslau a Sèrbia -Montenegro i
Kosovo"; cicle: Una mirada sobre els Balcans
[Març].
656 Pedro GONZALEZ-ARROYO: "Bajo el recuerdo
de Saladino. Los curdos: ¿un pueblo sin estado?"
[23 de març].

Tortosa
Alfons GARCIA: L'expansió de la ciutat contemporània. Les actuacions pendents · Jesús SORRIBES:
La societat tortosina. Anàlisi sociodemogràfica ·
Teresa MOYA: Els reptes de futur. El pla territorial
parcial de les terres de l'Ebre.
[1999 · 17 d'abril]

643 Cindi KATZ: "Desintegrating Developments:
Excavating Historical Geographies of Change in
Rural Sudan and New York City" [28 d'abril].
644 Joan GANAU: "El naixement de les polítiques
conservacionistes en els centres històrics de les
ciutats catalanes, 1900-1930" [19 de maig].
645 Joan LAFARGA: "Aproximació al barri de
Gràcia", descoberta urbana [Barcelona, 29 de
maig].
646 Vicenç M. ROSSELLÓ: "Les cartes portolanes
medievals: una glòria catalana?" [ 2 de juny].
647 Jaume CODINA: "Catalans de segona.
Contribució a l'estudi de la immigració francesa
durant l'Edat Moderna" [21 d'octubre].
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Congostos de Mont-Rebei i de
Terradets, i la vall d'Àger
Jesús BURGUEÑO, Joaquim CABEZA i Narcís
RUCABADO: Aspectes físics i humans.
[2000 · 8 d'abril]
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657 Philippe ROUDIÉ: "Viticulture mondiale au début
du 21ème. siècle" [27 d'abril].
658 Joandomènec ROS: "Per què ens cal una
concepció galileana i 'consilient' del món?"; cicle:
La geografia i els reptes del present [ 3 de maig].
659 Norbert BILBENY: "Vers la integració del
coneixement. Una perpectiva filosòfica"; cicle: La
geografia i els reptes del present [10 de maig].
660 Joan GANAU i Jordi MARTÍ i HENNEBERG:
"Centre neuràlgic de les Terres de Ponent";
descoberta urbana [Lleida, 13 de maig].
661 Jordi MARTÍ i HENNEBERG, Francesc NADAL:
"Expansió vitivinícola i colonització: el cas de
Raïmat (1914-1939)" [17 de maig].
662 Joan Pere GENSANE: "Perspectives aplicades de
la geografia. Una visió pluridisciplinària"; cicle:
La geografia i els reptes del present [24 de maig].
663 Fermín RODRÍGUEZ: "Explorando nuevas
posibilidades en planificación y desarrollo
territorial"; cicle: La geografia i els reptes del
present [31 de maig].
664 Tomàs VIDAL: "La rica cartografia de l'illa de
Menorca" [1 de juny].
665 Jacqueline BONNAMOUR: "Au soleil et à l'ombre
de la Politique Agricole Commune. La France
rurale" [28 de setembre].
666 Antonio GOMEZ ORTIZ, Jaume LLOBET, Enric
LLUCH, Francesc ROMA: "Presentació del llibre
Salvador Llobet i Reverter: la geografia, entre
ciència i passió" [24 d'octubre].
667 Pau ALEGRE, Jaume MIRANDA, Antoni ROCA i
Carme MONTANER: "Presentació del llibre
Mapes i cartògrafs a la Catalunya contemporània
(1833-1941)" [ 9 de novembre].
668 Joan FERNÁNDEZ: "L'agonia d'un delta";
descoberta urbana [el Prat de Llobregat, 18 de
novembre].
669 Joaquim Ma. PUIGVERT: "Església i territori a la
Catalunya contemporània" [22 de novembre].
670 Alain ALCOUFFE: "Cultura occitana e
devolopament economic", Eurocongrés 2000 dels
espais occitans i catalans [13 de desembre].
671 Jordi SABATER: "L'Àfrica subsahariana. L'entorn
i els homes"; curset en diverses sessions
[Desembre i gener 2001].

2001
672 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].
673 Rubén C. LOIS: "Nuevas realidades territoriales
en Galicia" [21 de febrer].
674 Isabel PUJADAS, Cristina LÒPEZ, Dolores
675 SÁNCHEZ i Arlinda GARCÍA: "La població del
676 món després de 2000: cap a la globalització de la
677 transició demogràfica"; cicle de quatre sessions
[març].
678 Juan José MOLINA i Joan TORT: "La necessària
'reinvenció' del Vallès. El cas de la Garriga",
descoberta urbana [la Garriga, 10 de març]
679 Miquel ROCA i JUNYENT: "Informe sobre la
revisió del model d'organització territorial de
Catalunya" [16 de març].
680 Janice MONK: "Teaching the 'Other': linking
knowledge, emotion and action in geographic
education" [26 de març].
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Manresa i el Pla de Bages
Jordi LUDEVID: Valorització i dinamització dels
recursos paisatgístics del Pla de Bages · Francesc
MESTRES: Els canvis urbanístics de Manresa ·
Jordi VALLS: Manresa i el repte del nou segle.
[2001 · 31 de març]

681 Francesc RELAÑO: "Mapamundis Catalans: una
tradició cartogràfica desapercebuda" [25 d'abril].
682 Alba CABALLÉ: "L'oferta de turisme rural a la
Catalunya del segle XXI. Antecedents, situació
actual i reptes de futur"; cicle: Turisme rural i
desenvolupament local a Catalunya [Abril].
683 Montserrat FERRER: "Propostes turístiques a la
Seu d'Urgell"; cicle: Turisme rural i
desenvolupament local a Catalunya [Abril].
684 Marta PALLARÈS: "Projectes de dinamització
turística a la Vall de Tuixen-La Vansa (Alt
Urgell)"; cicle: Turisme rural i desenvolupament
local a Catalunya [Abril].
685 Alba CABALLÉ: "La gestió del turisme rural en
l'àmbit provincial: el Programa Barcelona
Agroturisme Total"; cicle: Turisme rural i
desenvolupament local a Catalunya [Abril].
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686 Concepción CAMARERO BULLÓN:
"Conflictividad y fiabilidad geográfica y fiscal del
Catastro de Ensenada" [16 de maig].
687 Ramon BOTER DE PALAU: "Mataró. Una ciutat
emergent a l'angle nord-est de la regió
metropolitana", descoberta urbana [Mataró, 19 de
maig].
688 David SAURÍ: "Natura, cultura i geografia del
món de les rieres mediterrànies", dins les Jornades
IEC sobre l'Aigua i el Medi [31 de maig].
689 Jordi BORJA: "Espai públic i fer ciutat" [13 de
juny].

697

698

699

Sortides · 40

700

La Vall Fosca i estany Gento
Francesc NADAL: De l'aprofitament hidroelèctric al
turisme.
[2001 · 6 i 7 de juliol]

701

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

702

703

Sortides · 41

Tortosa
Francesc PERALTA: La revisió del Pla General de
Tortosa · Josep Ll. GUINOVART: El patrimoni
arquitectònic tortosí · Alfons GARCIA: L'expansió
de la ciutat contemporània · Josep M.
FRANQUET: El paper futur de les terres de l'Ebre ·
Joan SABATÉ: Tortosa: estratègies de futur.

seminari: Geografies dissidents [Girona, 30 de
novembre].
Janet TOWNSEND: "Feminismes, geògrafes
feministes i la revifalla de la geografia crítica";
seminari: Geografies dissidents [Girona, 30 de
novembre].
Xosé SANTOS: "Espais dissidents en els
processos d'organització territorial: Globalització
o antiglobalització?"; seminari: Geografies
dissidents [Girona, 30 de novembre].
José Antonio SEGRELLES: "Luces y sombras de
la geografia aplicada"; seminari: Geografies
dissidents [Girona, 1 de desembre].
Josefina GOMEZ MENDOZA: "Disidencia y
geografía en España"; seminari: Geografies
dissidents [Girona, 1 de desembre].
Ma. Dolors GARCIA i RAMON, Joan NOGUÉ,
Josepa BRU, Abel ALBET, Claudio MINCA,
Enric MENDIZÀBAL: Taula rodona,
"Dissidències, dissidents"; seminari: Geografies
dissidents [Girona, 1 de desembre].
Ramon J. BATALLA: "Reptes actuals de la
recerca i de la gestió fluvial a Catalunya" [4 de
desembre].
Jordi MARTÍ i HENNEBERG: "Cinquantè
aniversari del traspàs d'Emili Huguet del Villar
(1871-1951)" [11 de desembre].
2002

704 Wolfgang SCHARFE: "The Deutsche Heereskarte
von Spanien (1940-1944)" [23 de gener].
705 Marc LORCA, Marc CASTELLNOU, Xavier
CASTRO i Xavier UBEDA: "Els incendis forestals
a Catalunya. Prevenció i recerca"; curset en
diverses sessions [Febrer].
706 Gema MARTÍN MUÑOZ: "Estado-nación e
identidad en el mundo musulmán" [26 de febrer].
707 Joaquim SOLÉ i VILANOVA: "Mobilitat
geogràfica dels ciutadans i finances locals" [13 de
març].
708 Katsuyuki TAKENAKA: "Lenguas y dialectos en
la institucionalización del japonés moderno" [20
de març].

[2001 · 10 de novembre]

692 Dina VAIOU: "Milestones in the urban history of
Athens" [21 de novembre].
693 Joan NOGUÉ, Ma. Dolors GARCIA i RAMON:
"Presentació del seminari Geografies dissidents"
[Girona, 30 de novembre].
694 Perla B. ZUSMAN: "Geografies dissidents. L'estat
de la qüestió"; seminari: Geografies dissidents
[Girona, 30 de novembre].
695 Claudio MINCA: "Més enllà del postmodernisme:
Viatges a través de la paradoxa moderna";
seminari: Geografies dissidents [Girona, 30 de
novembre].
696 James SIDAWAY: "L'emergència de la geografia
del desenvolupament en l'època postcolonial";
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Les altres comarques: Collsacabra
Anna BORBONET va guiar la caminada Tavertet Rupit · Jaume FONT: Un tomb per la comarca en
autocar · Jesús BURGUEÑO: Les altres comarques:
Collsacabra.
[2002 · 13 d'abril]

Les altres comarques : Moianès
Jesús BURGUEÑO: Les altres comarques: Moianès
· Jordi CORTÈS: L'Estany i Santa Maria · Roser
SERRA: Els conangles i el castell de Calders ·
Jaume CLARÀ: Els referents històrics de la vila de
Moià · Josep MONTRÀS: Evolució i perspectives
del Moianès · Marta PURTÍ: El Consorci del
Moianès.
[2002 · 26 de novembre]

709 Carles CARRERAS: "Sao Paulo, metròpolis
fragmentada" [18 d'abril].
710 Jordi SABATER: "Apunts sobre la singularitat
geogràfica dels continent africà"; cicle:
Interrogants sobre l'Àfrica [Abril].
711 Bru ROVIRA: "El negoci de la guerra"; cicle:
Interrogants sobre l'Àfrica [Abril].
712 Ferran INIESTA: "Tradició i modernitat a
l'Àfrica"; cicle: Interrogants sobre l'Àfrica [Abril].
713 Alfred BOSCH: "Àfrica, pobra o empobrida?";
cicle: Interrogants sobre l'Àfrica [Abril]
714 Edmundo SEPA: "La diversitat d'espais i territoris
africans"; cicle: Interrogants sobre l'Àfrica
[Abril].
715 Andrew M. KIRBY: "The social and political
outcomes of a globalized property market" [16 de
maig].
716 Ramon GRAU: "L'autognosi catalana i els
projectes per a Barcelona. Una crònica
d'esperances i de temors" [12 de juny].
717 Jesús BURGUEÑO, Francesc NADAL, Joaquim
CLUSA i Montserrat CUXART: "Recordança de
Lluís Casassas en motiu del desè aniversari del
seu traspàs" [9 d'octubre].
718 Joan Manuel SORIANO, David MOLINA:
"Resposta dels sòls a l'abandonament de la
muntanya: el Pirineu català", dins les Jornades
IEC sobre La terra i el Medi [10 d'octubre].
719 Claudia PEDONE: "Les migracions internacionals
des de la perspectiva d'Amèrica Llatina"; curset
en diverses sessions [Novembre].
720 Ricardo MÉNDEZ: "Innovación y redes de
cooperación para el desarrollo territorial" [21 de
novembre].

721 Carme BELLET: "Dinàmiques urbanes i espais
comercials. El cas de Lleida" [11 de desembre].
2003
722 Salvador TARRAGÓ, Carme MONTANER i Jesús
BURGUEÑO: "Presentació del llibre Atles de les
viles, ciutats i territoris de Lleida" [15 de gener].
723 Montserrat SALVÀ: "La biodiversitat a la vall de
Fuirosos (Montnegre-Corredor)" [22 de gener].
724 Juan PIQUERAS: "Evolución reciente del sector
vitivinícola en España: 1990-2002" [20 de febrer].
725 Salvador TARRAGÓ: "Ciutat i territori: entorn del
pensament geografic d'Ildefons Cerdà"; curset en
diverses sessions [Febrer i març].
726 Jean-Robert PITTE: "Bordeaux- Bourgogne: deux
civilisations du vin" [19 de març].
727 Pilar RIERA: "Dakar: el creixement fragmentat
d'una metròpolis" [10 d'abril].
Sortides · 44

Canal d'Urgell
Ramon M. GUIU: L'Urgell i la dessecació de
l'estany d'Ivars · Miguel VAREA: Les dimensions
de futur del Canal d'Urgell · Josep MASSANA: La
Casa de Comportes del Canal · Joan MARTÍ:
L'aqüeducte d'Agramunt · Jaume MATEU i
GIRAL: Els Girona, la Torre del Remei i el Canal
d'Urgell.
[2003 · 26 d'abril]

728 Tovi FENSTER: "Separated space-shared spaces
in Jerusalem today" [7 de maig].
Sortides · 45

Els Ports de Tortosa
Jesús BURGUEÑO va guiar i comentar la travessa
pel Parc Natural.
[2003 · 13 i 14 de juny]
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729 Oriol NEL·LO: "Els conflictes territorials a
Catalunya. Llocs, oportunitats i polítiques" [17 de
juny].
730 Doreen MASSEY: "Lugar, identidad y geografías
de responsabilidad en un mundo en proceso de
globalización" [26 de setembre].

Sortides · 47

Salvem l'Empordà
Sebastià DELCLÓS: L'Empordà des de les sitges
Senillosa · Anna ALBÓ: El paratge natural del
Montgrí i la urbanització de Cala Montgó · Anna
ALBÓ, Carles VALLÈS, Josep SIURANA i Jesús
BURGUEÑO i RIVERO: Salvem l'Empordà: debat
al Museu del Joguet de Figueres.
[2004 · 24 d'abril]

Sortides · 46

Les altres comarques : la Selva Marítima
Josep SABANYÀ: El castell d'Hostalric · Antoni
REYES, Juli VALDUNCIEL i COLL i Isidre
SERRA: Blanes, ahir i avui · Quim VALLS:
Blanes: projectes urbanístics · Josep Ma. CROSAS,
Josep Ma. JOHER, Jesús RODRÍGUEZ, Climent
POLLS i Jesús BURGUEÑO i RIVERO: Les altres
comarques i la Selva Marítima: taula rodona i debat.

740 David SLATER: "Euroamericanismo y cuestiones
postcoloniales" [29 d'abril].
Sortides · 48

Beret i Montgarri
Enric MENDIZÀBAL i RIERA i Joan Manuel
SORIANO i LÓPEZ van guiar la caminada.

[2003 · 25 d'octubre]

[2004 · 11 i 12 de juny]

731 Josep Ma. RABELLA: "Mapes i teoria de la
comunicació"; curset en diverses sessions
[Octubre].
732 Daniel W. GADE: "Geografía histórica de la
vitivinicultura andina" [12 de novembre].
733 Jaume FONT: "El col·lapse infraestructural de
Catalunya: causes i conseqüències" [10 de
desembre].

741 Joan F. MATEU: "Un segle de projectes de
transvasament de l'Ebre al País Valencià" [22 de
juny].
742 Lluís RIUDOR: "De la Rambla al Nil : els viatgers
catalans" [19 d'octubre].
Sortides · 49

Les altres comarques : la Vall de Camprodon
Marta VIDAL, Esteve PUJOL i Joan VILA van
guiar la sortida · Núria MAYÀ, Esteve PUJOL,
Toni SURIÑACH, Marta VIDAL, Joan VILA i
Jesús BURGUEÑO i RIVERO: Les altres
comarques i la Vall de Camprodon: taula rodona i
debat.
[2004 · 23 d'octubre]

2004
734 Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA: "Els Pirineus:
geografia de la circulació i política de transports"
[14 de gener].
735 Pilar BENEJAM i Roser BATLLORI: "La
renovació didàctica de la Geografia a
l'ensenyament secundari"; curset en diverses
sessions) [Gener].
736 Enric MENDIZÀBAL, José Luis URTEAGA, Jordi
NADAL, Josep Ma. BENAÜL: "Presentació del
llibre Atlas de la industrialización de España
(1750-2000)" [18 de febrer].
737 Ana OLIVERA: "Barreras urbanísticas y
arquitectónicas: una perspectiva desde la
geografía social urbana" [26 de febrer].
738 Rufí CERDAN: "Endreçar el territori per combatre
els incendis", dins les Jornades IEC sobre el foc i
el medi [1 de març].
739 Onofre RULLAN: "La construcció territorial de
Mallorca" [24 de març].

743 Joan TORT, Jaume BUSQUETS, Jordi UBEDA,
Ernest COSTA, Teresa FRANQUESA, Narcís
CASTANYER: "Presentació de la col·lecció
Descoberta" [28 d'octubre].
744 Conxa ADELL, Josep Ma. DOMÈNECH i
FARGAS: "Visita a la Biblioteca Josep Ma.
Domènech" [Terrassa, 6 de novembre].
745 Carlos TAIBO: "Europa Central y Oriental:
conflictos olvidados y tercermundización"; curset
en diverses sessions [Novembre].
746 Michael SOLEM: "Internationalization in
Geography Education" [10 de novembre].
747 Antonio GOMEZ ORTIZ: "El paisaje glacial de
Sierra Nevada" [17 de novembre].
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748 Mike A. CRANG: "World wide cities:
information, space and urban life" [16 de
desembre].

757 Girolamo CUSIMANO: "Le nuove geografie della
vite e del vino in Sicilia" [16 de juny].
758 Joan NOGUÉ: "Paisatge i identitat territorial en un
context de globalització" [5 d'octubre].

2005

Sortides · 52

Les altres comarques: El Lluçanès
Guiada i comentada per Jordi CORTÈS · Francesc
NADAL: "El Plano geométrico estadístico del
distrito municipal de San Feliu Sacerra (1863)" ·
Dolors HERMS: "Els elements artístics de la
canònica agustiniana de Santa Maria de Lluçà i del
seu claustre" · Felip SOLDEVILA: "La història dels
retaules barrocs i neoclàssics de la parròquia de Sant
Boi de Lluçanès" · Ramon SOLÉ, Lluís VILA,
Montse BARNIOL i Jesús BURGUEÑO varen
mantenir un col·loqui sobre "Les altres comarques:
el cas del Lluçanès" a l'ajuntament d'Olost.

749 Ma. Àngels ALIÓ: "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].
750 Javier MARTIN VIDE: "Aproximaciones
transversales sobre el cambio climático", dins les
Jornades IEC: l'Aire i el Medi [23 de febrer].
751 Carme MIRALLES: "Mobilitat i ciutat" [24 de
febrer].
752 Anna RIBAS: "Natura i història en la creació dels
"Paisatges de l'aigua" a l'Alt Empordà" [14 de
març].
753 Ninna Gunnerud BERG: "Norwegian countrysides" [14 d'abril].

[2005 · 22 d'octubre]

759 Diana LIVERMAN: "Critical Geographies of the
New Carbon Industry" [10 de novembre].
760 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 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].
762 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].
763 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].
764 Jordi BORJA, Josep Ma. MONTANER i Horacio
CAPEL: "Presentació del llibre El modelo
Barcelona: un examen crítico" [14 de desembre].
765 Brad EPPS: "Els llocs d'enlloc: aspiracions
utòpiques i limitacions materials del Pla
Cerdà"[15 de desembre].

Sortides · 50

Torroella i el massís del Montgrí
Organitzada amb Can Quintana, centre cultural de la
Mediterrània, amb la participació d'Antoni.
ROVIRAS, Lluís COSTA i Jesús BURGUEÑO.
[2005 · 16 d'abril]

754 Carles CARRERAS, Elisabet ROSA i Isabel TICÓ:
“Presentació de l’Atles comercial de Barcelona”
[2 de maig].
755 Jaume MATEU: "La creativitat des de la
perpectiva de la Geografia. La creativa
construcció del territori regat pels canals
d'Urgell"; curset en diverses sessions [maig].
756 Helena ESTALELLA i Jaume TORRAS: "Sessió
d'homenatge a Pierre Vilar", coorganitzada amb la
Societat Catalana d'Estudis Històrics [19 de
maig].
Sortides · 51

La Via Verda de la Terra Alta i el Baix Ebre
Una passejada amb bicicleta des d'Horta de Sant
Joan fins a Xerta guiada i comentada per Jesús
BURGUEÑO · Visita al celler cooperatiu del Pinell
de Brai guiada i comentada per Teresa ROSSELLÓ.
[2005 · 11 de juny]
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777 Anna ORTIZ, Ma. Dolors GARCIA i RAMON,
Mireia BAYLINA, Maria PRATS i Antoni F.
TULLA: "'Generizando' la geografía española: un
balance con más luces que sombras"; seminari:
Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana [Febrer].
778 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].
779 Jaume MIRANDA i Oriol NEL·LO: "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 Josep Ma. PANAREDA: "Canvis en els rius
mediterranis de Catalunya en els darrers segles"
[22 de març].

2006
766 Pedro REQUES VELASCO: "Universidad y
territorio en España" [26 de gener].
767 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].
768 Mariama AWMBILA: "Developments in Gender
and Geography in Africa"; seminari: Geografia i
gènere al món : qüestionant l'hegemonia
angloamericana [Febrer].
769 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].
770 Altha CRAVEY: "Investigaciones feministas
recientes en la geografía estadounidense";
seminari: Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana [Febrer].
771 Dominique CRETON: "Gender Issues in French
Geography : Trendy Phenomenon or Real
Change?"; seminari: Geografia i gènere al món :
qüestionant l'hegemonia angloamericana [Febrer].
772 Shirlena HUANG i Brenda YEOH: "Placing
'Gender' in 'Geography' across Southeast Asia";
seminari: Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana [Febrer].
773 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].
774 Jo LITTLE: "Gender and Geography:
developments in the UK 1980-2006"; seminari:
Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana [Febrer].
775 Janice MONK: "Engendering geographies:
connecting People, places and Ideas"(Seminari:
Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana) [Febrer].
776 Nazmiye ÖZGÜç: "Gender representation in
academic geography in Turkey"; seminari:
Geografia i gènere al món : qüestionant
l'hegemonia angloamericana [Febrer].

Sortides · 53

Mont-roig del Camp
a l'encalç del paisatge de Joan Miró
Organitzada amb el Centre Miró de Mont-roig, sota
el guiatge de Josep Miquel MARTÍ ROM, Juan M.
GARCIA FERRER i Jesús BURGUEÑO.
[2006 · 22 d'abril]

781 Eugenio L. BURRIEL de ORUETA: "La geografía
universitaria española ante el reto del Espacio
Europeo de Educación Superior" [27 d'abril].
782 Bru ROVIRA, Enric LLUCH, Montserrat
SUNYER, Montserrat GALERA, Ignasi RIERA i
Joan TORT: "125è aniversari del naixement de
Pau Vila. Acte de recordança" [11 de maig].
783 Ignasi ALDOMÀ: "El regadiu davant la nova
cultura de l'aigua. El cas del canal SegarraGarrigues" [17 de maig].
Sortides · 54

Pla de Busa i la Vall d'Ora
Guiada i comentada per Jesús BURGUEÑO.
[2006 · 10 de juny]

784 Àngels PASCUAL i de SANS: "Mobilitat i
permanència: un binomi universal vist i viscut des
de Catalunya" [14 de juny].
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785 Sergi CANTÓ, Mita CASTAÑER, Jordi LUDEVID,
Carme MIRALLES, Joan NOGUÉ i Pilar RIERA:
"Acte de presentació del Manifest per a una nova
cultura del territori" [5 d'octubre].
786 Matthew H. EDNEY: "Mapping Empires,
Mapping Bodies: Reflections on the Uses and
Abuses of Cartography" [17 d'octubre].
787 Francesc NADAL, Jaume VALLET, Vicenç
CAPDEVILA, Joan TORT i Albert SERRATOSA:
"Presentació del llibre Més enllà de l’urbanisme"
[26 d'octubre].

794 Fernando ARROYO ILERA: "La regulación
hidrológica de la Península Ibérica: capital,
tecnología y territorio" [14 de març].
Sortides · 56

El paisatge de la vinya al Bages
Llorenç FERRER i ALÒS: "Les tines de la vall del
Flequer" · Dolors VILAMITJANA: "Una visita a
Can Roqueta d'Avinyó" · Organitzada i guiada per
Jesús BURGUEÑO.
[2007 · 24 de març]

795 Francesc LOPEZ PALOMEQUE: "L’expansió del
turisme urbà: Barcelona com paradigma" [19
d'abril].
796 Rafael ARGULLOL:"El viatge com a vida
multiplicada"; cicle: La Geografia i la història
dels viatges [abril - maig].
797 Rafael M. MÉRIDA: "Geografías sexuales de un
Nuevo Mundo"; cicle: La Geografia i la història
dels viatges [abril - maig].
798 Isabel SOLER: "Una forma de pera molt cristiana
o dos viatges a Orient"; cicle: La Geografia i la
història dels viatges [abril - maig].
799 Juan PIMENTEL: "Testimonio y autoría del
mundo: viajeros, poetas y ladrones"; cicle: La
Geografia i la història dels viatges [abril - maig].
800 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].
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Les altres comarques : L'Alta Segarra
Guiada i comentada per Jesús BURGUEÑO ·
Ramon COSTA: "Visita al Museu Municipal 'Josep
Castellà i Real', dels Prats de Rei" · Mercè VALLS:
"Un tomb per Torà" · COBERÓ, M.: "una passejada per Calaf" · Montserrat VALLS, Ma. Antònia
TRULLÀS, Francesc DUOCASTELLA, Joan
GRAELLS i Jesús BURGUEÑO varen mantenir un
col·loqui sobre "Les altres comarques: el cas de
l'Alta Segarra" a l'ajuntament de Calaf.
[2006 · 28 d'octubre]

788 Isabel PUJADAS: "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].
789 Joan TORT: "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].
790 Céline ROZEMBLAT: "La position des villes
méditerranéennes dans les villes européennes et
dans les villes mondiales" [14 de desembre].
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Serra de Llaberia i mola de Colldejou
Guiada i comentada per Jesús BURGUEÑO.
[2007 · 19 de maig]

801 Enric MENDIZÀBAL: "Paisatges culturals de
Catalunya" [23 de maig].
802 Francesc NADAL, Joan VILÀ-VALENTÍ, Ma.
Dolors GARCIA i RAMON, Oriol NEL·LO, Abel
ALBET i Enric LLUCH: "Presentació del llibre
Enric Lluch i Martín : l'obra escrita" [28 de
maig].
803 Joan VILÀ-VALENTÍ: "Presentació de l'opuscle
Pau Vila i Dinarès. Semblança biogràfica"; sessió
de cloenda del 125 aniversari del naixement de
Pau Vila [6 de juny,].
804 Joan ROMERO: "Sobre la eficacia de un estado
compuesto y plurinacional. Agenda (im)posible
desde la geografia política" [14 de juny].

2007
791 Santiago ROQUER: "Els programes de
desenvolupament rural a Catalunya: la iniciativa
LEADER i el programa PRODER" [20 de febrer].
792 Montserrat TURA, Ma. Dolors GARCIA RAMON,
Salvador VIVES, Joan NOGUÉ i Joan ROMERO:
"Presentació del llibre Las otras geografías" [21
de febrer].
793 Ma. Carme MONTANER, Francesc NADAL i Luis
URTEAGA: "Els mapes en la guerra civil 19361939"; visita guiada a l'exposició instal·lada a
l'ICC [Barcelona, 10 de març].
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805 Enric ARGULLOL: "Vers un nou model
d'organització territorial de Catalunya. L'encaix
jurídic de les vegueries" [3 d'octubre].
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El front del Segre
un espai per a la memòria històrica
Explicacions de Pol GALITÓ · Organitzada i guiada
per Jesús BURGUEÑO.
[2008 · 5 d'abril]
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Les altres comarques : La Baixa Segarra
Guiada i comentada per Jesús BURGUEÑO i Josep
Ma. CARRERAS · Valentí GUAL i Àngel
RODRÍGUEZ van guiar la Visita a Conesa · Josep
Ma. CARRERAS, Santiago BERENGUER, Josep
BERGADÀ, Ramon BORRÀS i Sílvia POMÉS
varen mantenir un debat sobre "La Baixa Segarra,
una altra comarca", amb Jesús BURGUEÑO com a
moderador, al castell de Santa Coloma.
[2007 · 27 d'octubre]

814 Salvador GINER, Francesc NADAL, Josep
GONZÀLEZ- AGÀPITO i Oriol NEL·LO: "Sessió
inaugural del Segon Congrés Català de
Geografia" [29 de maig].
815 Vicenç M. ROSSELLÓ: "Cartografia, paisatge i
territori"; segon Congrés Català de Geografia :
ponències [29 de maig].
816 Josep Ma. RABELLA: "Cartografia, cultura i
societat"; segon Congrés Català de Geografia :
ponències [29 de maig].
817 Luis URTEAGA: "Història de la cartografia";
segon Congrés Català de Geografia : ponències
[30 de maig].
818 Xavier PONS: "Cartografia i innovació"; segon
Congrés Català de Geografia : ponències [30 de
maig].
819 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].
820 Mark MONMONIER: "Persuasive cartography in
the era of Internet"; segon Congrés Català de
Geografia : conferència de clausura) [30 de maig].
821 Francesc NADAL, Joan VILÀ-VALENTÍ, Vicenç
BIETE i Ma. Dolors GARCIA-RAMON: "Sessió
de clausura del Segon Congrés Català de
Geografia" [30 de maig].
822 Núria BENACH: "La ciutat representada: de la
Barcelona olímpica a la Barcelona turística" [16
d'abril]
823 Rafael MATA: "Conservación de la naturaleza,
desarrollo territorial y campesinado en Bolívia.
Estudio de casos" [17 de juny].
824 Juli ESTEBAN, Robert CASADEVALL, Rafael
GIMÉNEZ-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].

806 Mariano BARRIENDOS: "Els riscos climàtics en
perspectiva històrica. Singularitat i aplicabilitat de
la informació climàtica continguda en arxius
històrics" [6 de novembre].
807 Carme MONTANER, Francesc NADAL, Josep
OLIVERAS i José Luis URTEAGA: "Presentació
del llibre Vigilia colonial. Cartógrafos militares
españoles en Marruecos (1882-1912)" [20 de
novembre].
808 Llorenç FERRER: "El paisatge rural del Bages"
[11 de desembre].
2008
809 Anna CABRÉ: "El sistema català de reproducció:
nova temporada" [16 de gener].
810 Ma. Jesús LLUELLES: "La transformació
econòmica d’Andorra durant el segle XX" [27 de
febrer].
811 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].
812 Nacima BARON-YELLES i Salvador ANTON:
"Presentació del llibre The Global Theme Park
Industry" [5 de març].
813 Judit TIMAR: "Geographical scales of uneven
development in post-socialist Hungary" [26 de
març].
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Una ascensió emblemàtica : El Canigó
Organitzada i guiada per Jesús BURGUEÑO.
[2008 · 27 i 28 de juny]

831 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].
832 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].
833 Assumpta LLEONART: "Toponímia recreativa:
una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya"
[24 de febrer].
834 José Ignacio MURO: "Mediciones de fincas,
planos geométricos y evaluación de la riqueza
territorial en la provincia de Tarragona (18461892)" [17 de març].

825 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 VILÀ-VALENTÍ: "La
personalitat humana i científica de Lluís Solé
Sabarís"; Carmina VIRGILI va pronunciar unes
paraules de record [25 de setembre].
826 Fiona McKENZIE, F.: "Ambiguous geographies
of Australia" [9 d'octubre].
827 Joan VILÀ-VALENTÍ, Joaquim ALBAREDA, Joan
NOGUÉ i Ma. Dolors GARCIA i RAMON:
"Presentació del llibre Una mirada catalana a
l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels segles XIX i XX
(1859-1936)" [15 d'octubre].
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Els nous atractius culturals de Lleida
Explicacions de Daniel PAÜL · Organitzada i
guiada per Jesús BURGUEÑO.
[2009 · 28 de març]
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Les altres comarques : La Vall de Ribes
Guiada i comentada per J. BURGUEÑO · Miquel
SITJAR, Montse BENADÉ, Marc PRAT i Jesús
BURGUEÑO varen mantenir un col·loqui sobre
"Les altres comarques: el cas de la Vall de Ribes" a
l'ajuntament de Ribes de Freser.
[2008 · 25 d'octubre]

835 Joan Pere GENSANE: "Cap al sud amb el TGV.
Nous reptes per a la Catalunya del Nord" [21
d'abril].
836 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].
837 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].
838 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].
839 Damià VERICAT: "Rius i preses: una relació
complexa"; curset: Estudis recents en hidrologia
fluvial i transport de sediment [14 de maig].
840 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].
841 Josefina GÓMEZ MENDOZA: "Lluís Solé i
Sabarís y la geografía española" [18 de juny].

828 Linda PEAKE: "Feminist and quantitative?
Measuring the extent of domestic violence in
Georgetown, Guyana". [11 de novembre].
829 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].
830 Acte de recordança de Marc-Aureli Vila. Juliette
VILA SINCLAIR-SPENCE: "La dimensió
humana"; Joan VILÀ-VALENTÍ: "La dimensió
científica"; Josep-Lluís CAROD- ROVIRA: "La
dimensió cívica de M-A. Vila" [2 de desembre].
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850 Xavier ÚBEDA, Artemi CERDÀ i Jorge MATAIXSOLERA: "Presentació dels llibres Fire Effects on
Soils and Restoration Strategies i Efectos de los
incendios forestales sobre los suelos en España"
[4 de febrer].
851 Joan TORT: "El paisatge en Joan Maragall" [25 de
febrer].
852 Albert ROVIRA: "Passat, present i futur del Delta
de l'Ebre. Cap a una nova gestió de l'aigua i dels
sediments" [11 de març].
853 Juan F. OJEDA: "El paisaje como realidad vivida:
claves para una aproximación interdisciplinaria"
[17 i 18 de març].
854 Josep HUGUET, Salvador GINER, Francesc
NADAL, Josep OLIVERAS i Francesc LÓPEZ
PALOMEQUE: "Presentació de l'Atles del turisme
a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els
productes turístics" [13 d'abril].
855 Roland COURTOT: "Les dessins de terrain dans la
géographie de l'École française (Paul Vidal de La
Blache et Pierre Deffontaines)" [14 d'abril].

La serra de Cardó
Organitzada i guiada per Jesús BURGUEÑO.
[2009 · 6 i 7 de juny]

842 Ramon GRAU: "Contra l'esperit utòpic : Cerdà i el
cas de Barcelona" [29 de setembre].
843 José Antonio RODRÍGUEZ: "El estudio del
desierto: la cartografía del Sáhara Occidental" [22
d'octubre].
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Les altres comarques : El Baix Montseny
Guiada i comentada per Jesús BURGUEÑO i Josep
Ma. PANAREDA · Gemma FONT: "El castell de
Montsoriu" · Josep Ma. ABRIL: "L'evolució urbana
de Sant Celoni" · Josep Ma. LLESUY, Francesc
DEULOFEU, Jordi MAS i Jesús BURGUEÑO
varen mantenir un col·loqui sobre "Les altres
comarques: el cas del Baix Montseny" a la Rectoria
Vella de Sant Celoni.
[2009 · 24 d'octubre]

844 Ma. Carme MONTANER, Francesc NADAL,
Antoni FURIÓ i Vicenç M. ROSSELLÓ:
"Presentació del llibre Cartografia històrica dels
Països Catalans" [27 d'octubre].
845 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].
846 Ray HUDSON: "The cost of globalization:
producing new forms of risk to health and wellbeing" [19 de novembre].
847 José L. VILLANOVA: "La Sociedad Geográfica
Comercial de Barcelona" [17 de desembre].
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El Parc Fluvial del Llobregat
Organitzada i guiada per Jesús BURGUEÑO.
[2010 · 17 d'abril]

856 Oriol NEL·LO: "Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus"; conferència
inaugural del Col·loqui Internacional [19 d'abril].
857 Sylvie CLARIMONT: "Les recompositions
territoriales de part et autre des Pyrénées:
comarcas et intercommunalité"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [19 d'abril].
858 Josep OLIVERAS: "Interessos locals i territori en
la creació de les noves vegueries a Catalunya";
col·loqui Internacional: Les transformacions
territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes,
lògiques i reptes [19 d'abril].
859 Guillaume VERGNAUD: "En quête de territoires
locaux intermédiaires: l’expérience des Pays en
Rhône – Alpes et des comarques en Catalogne";
col·loqui Internacional: Les transformacions
territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes,
lògiques i reptes [19 d'abril].

2010
848 Francesc MAGRINYÀ: "Cerdà : 150 anys de
modernitat"; visita guiada a l'exposició instal·lada
a les Drassanes [Barcelona, 16 de gener].
849 Montserrat PALLARÈS: "Com canviar quan els
canvis són difícils? Avantatges i desavantatges de
la Barcelona competitiva des de l'economia
simbòlica" [21 de gener].
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860 Laia MOJICA i Jordi MARTÍ-HENNEBERG: "La
formació de la xarxa ferroviària a l'espai FrançaPenínsula Ibèrica (1850-2010) i la seva implicació
en l'accessibilitat de les àrees urbanes"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [19 d'abril].
861 Emmanuelle BONERANDI-RICHARD: "Les
territoires de la pauvreté en France: délimiter,
mesurer, agir"; col·loqui Internacional: Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes [19 d'abril].
862 Frédéric TÉSSON: "“Territoire” contre “réseau”
dans le rapport spatial de l’acteur politique";
col·loqui Internacional: Les transformacions
territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes,
lògiques i reptes [19 d'abril].
863 Mariona TOMÀS: "Territoris i xarxes: la regió
metropolitana de Barcelona"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [19 d'abril].
864 Josep-Antoni BÁGUENA: "Entre el pla i el
programa. Acció de govern i reconfiguració
territorial"; col·loqui Internacional: Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes [19 d'abril].
865 Mita CASTAÑER: "L’Eurodistricte català
transfronterer: creació del projecte i
reestructuració territorial"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [20 d'abril].
866 Antoni DURÀ: "Arc Mediterrani i Cooperació
Territorial, conceptes inseparables"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [20 d'abril].
867 Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA: "Estratègies
nacionals en les comunicacions transpirinenques
actuals"; col·loqui Internacional: Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes [20 d'abril].
868 Alexis SANCHO i Joan TORT: "Ribagorça, la
frontera inexistent?" (Col·loqui Internacional: Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes) [20 d'abril].

869 Gemma MOLLEVÍ: "Les dinàmiques actuals a les
regions mediterrànies frontereres"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [20 d'abril].
870 Ignasi ALDOMÀ: "Dels conflictes entre
col·lectius d’usuaris al conflicte entre territoris.
La crisi de la sequera a Barcelona 2008 i els
transvasaments"; col·loqui Internacional: Les
transformacions territorials a banda i banda dels
Pirineus. Formes, lògiques i reptes [20 d'abril].
871 Juan SEVILLA i Isabelle DEGRÉMONT: "Un
regard français sur les Pyrénées aragonaises:
l’influence de Franz Schrader a l’origine d’un
processus de patrimonialisation"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [20 d'abril].
872 Jean-Baptiste MAUDET: "Tauromachies et
dynamiques transfrontalières"; col·loqui
Internacional: Les transformacions territorials a
banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i
reptes [20 d'abril].
873 Claire GUIU: "Les Terres de l’Ebre: quines
temporalitats de la construcció regional?";
col·loqui Internacional: Les transformacions
territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes,
lògiques i reptes [20 d'abril].
874 Anna RIBAS: "Les inundacions a Catalunya.
Problemes i gestió"; curset: Sequeres i
inundacions [6 de maig].
875 Carles BALASCH: "La reconstrucció de les
riuades històriques. Millores en l'estimació de risc
d’inundacions"; curset: Sequeres i inundacions [6
de maig].
876 Mariano BARRIENDOS: "La sequera. Aspectes
metodològics i resultats: el seu estudi preliminar";
curset: Sequeres i inundacions [13 de maig].
877 F. NADAL, F. NADAL, J. CLUSA, E.
MENDIZÀBAL, J. BURGUEÑO, E. BERTRAN i
M.D. GARCIA RAMON: "Acte d'inauguració de
la plaça Lluís Casassas i Simó de Barcelona" [5
de juny].
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A la Cerdanya i el Conflent amb el Petit Tren Groc
Organitzada i guiada per Jesús BURGUEÑO i
Daniel PAÜL · Enric BALAGUER va guiar la visita
al poble i castell de Rià · Gil PLANAS va guiar la
visita urbana de Vilafranca de Conflent · Joel
MENÉ va guiar la visita a les fortaleses de
Vilafranca de Conflent.
[2010 · 11 i 12 de juny]

885 Sergi SALADIÉ: "Els conflictes territorials del
sistema elèctric a Catalunya" [18 de gener].
886 Francesca SEGURA: "La 'pantanada' de Tous 25
anys després. Lliçons d’un desastre" [17 de
febrer].
887 Maria Dolors GARCIA RAMON, Núria BENACH i
Abel ALBET: "Presentació del llibre Edward W.
Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo
radical" [22 de febrer].
888 Iago OTERO: "Introducció al curset
Manifestacions..."; curset: Manifestacions del
canvi global a Catalunya [10 de març]
889 Sònia SÀNCHEZ: "Canvi Global a la vall de Santa
Fe (Montseny). Evolució dels usos i de les
cobertes del sòl des de la perspectiva
socioecològica"; curset: Manifestacions del canvi
global a Catalunya [17 de març].
890 Ansii PAASI: "Region in theory and practice." [23
de març].
891 Roser MANEJA i Diego VARGA: "L’Observatori
de la Tordera: projecte i actualitat"; curset:
Manifestacions del canvi global a Catalunya [31
de març].
892 Martí BOADA: "La Vall d'Olzinelles." (Curset:
Manifestacions del canvi global a Catalunya)
[Sant Celoni, 2 d'abril].

878 Josep OLIVERAS: "De quan mestre Vila conegué
el patró Blanchard i de les coses que succeïren"
[15 de juny].
879 Marina LÓPEZ: "Cerdà i Barcelona. La primera
metròpoli, 1853-1897" Visita guiada a l'exposició
instal·lada al Tinell [Barcelona, 18 de setembre].
880 Jordi AUSÀS: "Vers una nova organització
territorial de Catalunya. Les lleis de vegueries i de
l’àrea metropolitana de Barcelona" [13 d'octubre].
881 Eugenio RUIZ de URRESTARAZU: "Euskal
Herria ¿Un país virtual?" [21 d'octubre].
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Les altres comarques : El Segre Mitjà
Organitzada i guiada per Jesús BURGUEÑO ·
Manuel GABRIEL : "La col·legiata de Sant Pere de
Ponts" · Jaume AYATS : "L'acústica de Santa Maria
de Palau" · Anna BORBONET : "Els vestigis del
passat de Rialb" · Josep Ma. SABARTÉS : "El
santuari del Salgar" · Manuel GABRIEL, Ramon
GIRIBET i Jesús BURGUEÑO varen mantenir un
col·loqui sobre "Les altres comarques: el cas del
Segre Mitjà" a la sala de plens de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre.
[2010 · 23 d'octubre]
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La Ruta Verdagueriana a la Plana de Vic
Organitzada per Carme MONTANER · Guiada per
Carme TORRENTS · Anna MALUQUER :"La
poesia de Jacint Verdaguer a la M.D. de la Damunt"
· Carme MONTANER, Carme TORRENTS, Joan
PUJOLAR i Carles BARONET varen mantenir un
col·loqui sobre Espais escrits: geografia, literatura i
turisme a Folgueroles.
[2011 · 9 d'abril]

882 Pau ALEGRE, Jesús BURGUEÑO, Jaume FELIU,
Josep M. Rabella i Francesc NADAL: Taula
rodona sobre "L'ensenyament de la cartografia a
les titulacions de Geografia de Catalunya"
[Girona, 9 de novembre].
883 David PAVON: "Gran obra hidràulica i territori a
les conques de la Muga i del Fluvià: dels projectes
a les realitzacions (1850-1980)" [25 de
novembre].
884 Rita GARDNER: "Geography in the 21st century –
challenges, opportunities and the role of learned
societies" [14 de desembre].

893 Gilles PALSKY: "Jacques Bertin et la réflexion
théorique en cartographie. Mythologie et mystères
de la semiologie graphique" [12 d'abril].
894 Salvador GINER, Francesc NADAL, Ma. Dolors
GARCIA RAMON, Maria de BOLÒS i Joan VILÀVALENTÍ: "Presentació de la reedició del llibre El
món rural a Catalunya" [5 de maig].
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895 Joan Albert LÓPEZ BUSTINS: "L’oscil·lació de la
Mediterrània Occidental i la precipitació als
Països Catalans"; curset: La variabilitat climàtica
a la Península Ibèrica [12 de maig].
896 Paulo PEREIRA da SILVA: "Extrems climàtics a
la Península Ibèrica"; curset: La variabilitat
climàtica a la Península Ibèrica [12 de maig].
897 Marc J. PROHOM: "Incidència del vulcanisme en
el clima. El cas de la Península Ibèrica"; curset:
La variabilitat climàtica a la Península Ibèrica [19
de maig].
898 Isabel CACHO: "Variabilitat climàtica passada a
la Península Ibèrica, un relat d’arxius marins i
terrestres"; curset: La variabilitat climàtica a la
Península Ibèrica [19 de maig].
899 María José PRADOS: "Naturbanización. Algunos
ejemplos en áreas de montaña y periurbanas." [26
de maig].
900 Cristina MONTIEL, Marc CASTELLNOU i Albert
BARTOLOMÉ: "Buenas prácticas de uso del
fuego en Europa", i la presentació de la Fundació
Pau Costa [1 de juny].
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Cardona
La recuperació del patrimoni i la memòria històrica.
Organitzada per Mireia BAYLINA · Andreu
GALERA : "Visita al castell i salines de Cardona" ·
Meritxell GISBERT : "Cartografia de Cardona: de
la Guerra de Successió a la Guerra del Francès,
1717-1856".
[2011 · 29 d'octubre]

905 Josep PINTÓ, Lluís RIUDOR i Antoni CAMPOS:
"La Geografia a l’accés a la Universitat", debat
coordinat per Roser SERRA. Seminari: Ensenyar
Geografia a Secundària [9 de novembre].
906 Asunción BLANCO, Jesús GRANADOS i Maria
VILLANUEVA: "Perspectives, eines, recursos i
xarxes en l’ensenyament de la Geografia", debat
coordinat per Roser SERRA. Seminari: Ensenyar
Geografia a Secundària [16 de novembre].
907 Artemi CERDÀ: "L’agricultura ecològica en el
sistema agrari actual. Té futur?" [24 de
novembre].
908 Jordi MARTÍ-HENNEBERG, Carles SUDRIÀ i
Enric TELLO: "Presentació de la reedició del
llibre El valor geográfico de España d'Emilio
Huguet del Villar" [29 de novembre].
909 Josep L. PEÑA MONNÉ: "L'evolució del paisatge
a l'holocè superior: clima, acció antròpica" [15 de
desembre].
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La via romana del Capsacosta
Organitzada i guiada per Francesc NADAL.
[2011 · 4 de juny]

901 Javier MARTÍN VIDE: "Los límites del planeta y
el cambio climático" [15 de juny].
902 Jordi PRAT i Jorge LAGUNA: "Les obres del
túnel del TGV a Barcelona, des de l'estació de la
Sagrera fins a la de Sants"; visita guiada [16 de
juny].
903 Maria Dolors GARCIA i RAMON: "Un recorregut
a través de la geografia crítica: de la geografia
agrària a la geografia del gènere"; acte de
lliurament del Premio Internacional Geocrítica
2011 a la conferenciant [20 d'octubre].
904 Enric JULIANA: "Geografia política a Espanya"
[26 d'octubre].

2012
910 Joan ROCA: "Les ciutats, els museus de ciutat i la
construcció d’Europa" [19 de gener].
911 Sonila PAPATHIMIU: "The demographic and
economic development of Albania during and
after the decline of communism (period 19451990)" [16 de febrer].
912 Claire HANCOCK: "Invisible Others: Muslims in
European cities in the timeof burqa ban" [12
d'abril].
913 Peter JACKSON: "Food Geographies in an
Anxious Age" [19 d'abril].
914 João Carlos GARCIA: "Orlando Ribeiro (19111997): el Mediterráneo y el Atlántico" [2 de
maig].
915 Joan NOGUÉ, Rafael MATA i Francesc M.
MUÑOZ: ""Presentació del llibre Urbanalización,
paisajes comunes, lugares globales" [3 de maig].
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916 Manuel MOLLÁ: "El nuevo Madrid:
infraestructuras contra naturaleza" [10 de maig].
917 Luís OUTEIRO: "La geografia dels esports nàutics
als Països Catalans", amb una sessió pràctica al
Port Olímpic de Barcelona; curset: Geografia i
esports d’aventura. Escenaris i dinàmiques [17, i
19 de maig].
918 Alex MIGUEL: "Vies ferrades a Catalunya", amb
una sessió pràctica al massís de Montserrat;
curset: Geografia i esports d’aventura. Escenaris i
dinàmiques [17 i 26 de maig].
919 Carlos GUARDIA: "Introducció del curset
Geografia i esports... "; curset: Geografia i esports
d’aventura. Escenaris i dinàmiques [17 de maig].
920 Enrique SERRANO: "Geomorfología de la
Antártida marítima: permafrost y procesos
periglaciares en ambientes deglaciados"; curset:
L'Antàrtida i els geògrafs [22 de maig].
921 Gonçalo VIEIRA: "Permafrost y cambios
globales: la contribución de los geógrafos en la
Antártida Marítima"; curset: L'Antàrtida i els
geògrafs [29 de maig].
922 Marc OLIVA: "Estudi dels processos
geomorfològics freds a les muntanyes ibèriques i
la seva traslació a l’Antàrtida" i "L'Antàrtida i
l'Àrtic, dues realitats climàtiques contrastades"
[29 de maig].
923 José Luis URTEAGA, Vicenç M. ROSSELLÓ i
Jesús BURGUEÑO: "Presentació del llibre
Estadística Territorial de la Província de
Barcelona, de Pedro Ramírez (1858)" [7 de juny].
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El Priorat perifèric : vinyes, mines i trinxeres
Organitzada i guiada per Josep OLIVERAS · Sergi
SALADIÉ: "Presentació general de la comarca" ·
Anna ROVIRA: "El Celler cooperatiu de Capçanes"
· Gemma BARCELÓ: "Les mines de plom de
Bellmunt" · Francesc NADAL: "L'Observatori de la
Batalla de l’Ebre".
[2012 · 27 d'octubre]

927 Francesco INDOVINA: "De la ciutat difusa a
l'arxipèlag metropolità" [15 de novembre].
928 José Manuel BERMUDO i Horacio CAPEL:
"Presentació de la nova edició del llibre Filosofía
y ciencia en la Geografía contemporánea. Una
introducción a la geografía" [22 de novembre].
929 Ramon J. PUJADES: "Els mapamundis en català
de la baixa edat mitjana: orígens, característiques i
difusió d’un nou patró cartogràfic" [18 de
desembre].
2013
930 Ramon BARNADAS: ""Fotògrafs viatgers (18901936). L'àlbum d'Ulisses"; visita guiada a
l'exposició instal·lada al Museu d'Història de
Catalunya [Barcelona, 12 de gener].
931 Carlos VALCÁRCEL: "Allò que ens ha ensenyat
la geolingüística" [17 de gener].
932 Jorge MATAIX-SOLERA: "Incendios forestales:
pasos de acercamiento entre ciencia y gestión" [28
de febrer].
933 Jorge OLCINA CANTOS: "Riesgos climáticos y
cambio climático en el litoral mediterráneo
español: un escenario de incertidumbres" [28 de
febrer].
934 Alessio SITRAN: "Recent developments of highspeed rail services in Italy: an analysis of major
achievements and remaining weaknesses"; cicle
de conferències: El Tren d’Alta Velocitat i la seva
Intermodalitat en ciutats mitjanes, celebrat a la
seu de l'IEC, organitzada per la Universitat de
Lleida amb la col·laboració de la SCG [11 de
març].
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La vall Ferrera
De la coma de Burg al bosc de Viròs. Organitzada i
guiada per Albert PÈLACHS, amb la col·laboració
de Lluís LLOBET.
[2012 · 15-16 de juny]

924 Enric TELLO i ARAGAY: "La transformació
històrica del paisatge entre l'economia i ecologia:
Podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?"
[19 de juny].
925 Richard PEET: "The radicalization of geography"
[10 d'octubre].
926 Carme MONTANER: "Cartografies
contemporànies. Dibuixant el pensament", visita
guiada a l'exposició instal·lada al CaixaForum de
Barcelona [20 d'octubre].
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935 Rafael GIMÉNEZ: "Alta velocitat ferroviària a
França: regions i intermodalitat"; cicle de
conferències: El Tren d’Alta Velocitat i la seva
Intermodalitat en ciutats mitjanes, celebrat a la
seu de l'IEC, organitzada per la Universitat de
Lleida amb la col·laboració de la SCG [12 de
març].
936 Hans-Luiger DIENEL: "Connecting the Highspeed train in German cities. Good practices of
intermodality"; cicle de conferències: El Tren
d’Alta Velocitat i la seva Intermodalitat en ciutats
mitjanes, celebrat a la seu de l'IEC, organitzada
per la Universitat de Lleida amb la col·laboració
de la SCG [13 de març].
937 José M. CORONADO i Maddi GARMENDIA:
"Estaciones del AVE y ciudades: evaluando
conexiones intermodales para los turistas"; cicle
de conferències: El Tren d’Alta Velocitat i la seva
Intermodalitat en ciutats mitjanes, celebrat a la
seu de l'IEC, organitzada per la Universitat de
Lleida amb la col·laboració de la SCG [13 de
març].
938 Roger W. VICKERMAN: "High-speed rail and
regional development: the case of intermediate
stations"; cicle de conferències: El Tren d’Alta
Velocitat i la seva Intermodalitat en ciutats
mitjanes, celebrat a la seu de l'IEC, organitzada
per la Universitat de Lleida amb la col·laboració
de la SCG [14 de març].

942 Daniel GALLAND: "Evolución del sistema de
planificación en Dinamarca (1950-2010)"; acte
coorganitzat amb la Societat Catalana d'Ordenació
del Territori i l'Associació Catalana de Ciència
Regional [16 de maig].
943 Joan REBAGLIATO: "Elements de lingüística
romànica convenients per a geògrafs catalans" [23
de maig].
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Ports d’Horta de Sant Joan i d’Arnes
Les Roques de Benet i els Estrets. Organitzada i
guiada per Jesús BURGUEÑO.
[2013 · 7 i 8 de juny]

944 Albert GARCIA ESPUCHE: "Del territori al
canelobre. Sobre la decisiva transformació de
Catalunya, 1550-1774" [11 de juny]
945 Salvador GINER, Ferran SANCHO i Oriol
NEL·LO: "Homenatge a Enric Lluch", organitzat
per l'IEC amb la col·laboració de la SCG i altres
entitats [4 de juny].
946 Vicenç M. ROSSELLÓ: "El paisatge físic i
cultural de la Serra de Tramuntana" [1 d'octubre].
947 Vincent BERDOULAY: "Paul Vidal de La Blache
et la modernité" [24 d'octubre].
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Martorell i el Baix Llobregat Nord
Organitzada per Josep OLIVERAS i Albert
PÈLACHS i guiada per Miquel VIVES i Andrés
MARTÍNEZ · Rodrigo ALAMINOS i Xavier
FONOLLOSA: "L'evolució urbana de Martorell i el
problema de les infrastructures" · Àngel
MANZANO va organitzar la visita a Ceràmiques
Sedó, la qual va ser guiada per Feliu TRUJILLO i
Glòria TRUJILLO · Joan SOLER, Ivan
FERNÀNDEZ i Natàlia VALLDEPERAS:
"L'arquitectura de pedra seca al Baix Llobregat
nord".
[2013 · 26 d'octubre]
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Girona
Les infrastructures del Tren d'Alta Velocitat.
Organitzada i guiada per Jaume FELIU · José Luis
de FRUTOS: "La nova estació de Girona" · Carles
RIBAS, Jordi XIRGO i Josep CAMPMAJOR:
"Recepció a l'Ajuntament" · Isabel SALAMAÑA:
"Visita guiada a la ciutat".
[2013 · 16 de març]

939 Dina VAIOU: "Gendered spaces of crisis in
Greece" [18 d'abril].
940 Santiago RIERA i Yannick MIRAS: "Paisatges
francocatalans compartits: evidències d’un espai
viscut comú. La bilateralitat com a estratègia d’un
treball"; acte coorganitzat amb Diàleg,
l’Associació d’Amistat Catalano-Francesa [2 de
maig].
941 Xavier CAMPILLO i Rafael LÓPEZ: "Camins,
mobilitat i patrimoni"; curset en tres sessions [9,
14 i 16 de maig].

948 Franco FARINELLI: "La fine del Nuovo Mondo e
l'inizio del nostro: Il ritorno della geografia" [30
d'octubre].
949 Jesús BURGUEÑO, Ricard PIÉ i Pilar RIERA: "El
paper d’Enric Lluch en el debat sobre
l’organització i ordenació territorial de Catalunya"
[14 de novembre].
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961 Matteo BERZI i Joan VICENTE: "La cooperació
transfronterera al llarg dels Pirineus en el marc de
la UE des del 2000: projectes, territoris i actors
entre França i Espanya"; curset: Cooperació
interregional i transfronterera als Pirineus [17 de
febrer].
962 Francesc MORATA: "Resultats del projecte COOP
RECOT, realitzat sobre l’àrea compresa per
l’Euroregió Pirineus Mediterrània"; curset:
Cooperació interregional i transfronterera als
Pirineus [18 de febrer].
963 Juan Manuel TRILLO: "La cooperación
transfronteriza, ¿laboratorio de la integración
europea? "; curset: Cooperació interregional i
transfronterera als Pirineus [18 de febrer].
964 Antoni DURÀ: "La cooperació transfronterera als
Pirineus: diversitat d'experiències en el marc
europeu"; curset: Cooperació interregional i
transfronterera als Pirineus [18 de febrer].
965 Rubén C. LOIS, Oriol NEL·LO i Josep
OLIVERAS: "Presentació del llibre Repensar el
Estado" [28 de febrer].
966 Roser RODRÍGUEZ: "Vint anys després dels grans
incendis de la Catalunya Central (1994-2014)" [6
de març].
967 Montserrat GALERA: "La història dels 600 anys
de l'Atles Català de 1375" [12 de març].
968 Josep OLIVERAS i Joandomènec ROS: "Acte de
donació d’un facsímil de l’Atles Català per
Montserrat Galera" [12 de març].
969 Jaume MIRANDA, M. del Carmen de REPARAZ,
Josep OLIVERAS i Oriol NEL·LO: "Presentació
del llibre Los ríos de la zona árida peruana, de
Gonçal de Reparaz" [19 de març].
970 Ana María CABELLO: "Calidad de vida urbana en
Chile: evaluación de indicadores" [27 de març].
971 Ignasi BALLÚS: "L'elaboració de la Via Catalana
des de la Geografia i a través del SIG" [9 d'abril].
972 Neus MONLLOR: "Una experiència
d’emprenedoria rural al Pallars Sobirà" [9 d'abril].
973 Carles CARRERAS, Lluís FRAGO i Sergi
MARTÍNEZ: "El Raval de Barcelona, laboratori
d’estudis urbans" [29 d'abril].

950 Cristóbal MENDOZA: "Xarxes fragmentades:
Migració des de la ciutat de Mèxic als Estats
Units" [17 de desembre].
2014
951 Alexandre NOBAJAS: "Els orígens històrics i
geogràfics de l'aigua mineral envasada a
Catalunya" [14 de gener].
952 Xavier FORCADELL: "Introducció de la Jornada
Temàtica"; jornada temàtica: L'organització
territorial dels ens locals, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [28 de gener].
953 Enric MENDIZÀBAL i Joaquim FERRET: "El
mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la
seva reforma"; jornada temàtica: L'organització
territorial dels ens locals, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [28 de gener].
954 Robert CASADEVALL i Enric ARGULLOL: "El
paper dels governs locals intermedis. Entre la
província i la vegueria"; jornada temàtica:
L'organització territorial dels ens locals,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona [28
de gener].
955 Jaume FONT i Josep Ramon FUENTES: "Un nou
paper per a les comarques. Qüestionar-les,
reforçar-les, reduir-les, ampliar-les? "; jornada
temàtica: L'organització territorial dels ens locals,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona [28
de gener].
956 Oriol NEL·LO i Jaume RENYER: "Realitats
metropolitanes i governs locals"; jornada
temàtica: L'organització territorial dels ens locals,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona) [28
de gener].
957 Jesús BURGUEÑO: "Conclusions de la Jornada
Temàtica"; jornada temàtica: L'organització
territorial dels ens locals, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [28 de gener].
958 Josep OLIVERAS: "Born Centre Cultural", visita
guiada [Barcelona, 8 de febrer].
959 Salvador ESTEVE, Josep OLIVERAS, Jordi
CASASSAS i Joandomènec ROS: "Presentació del
llibre Costums sobre termenals, camins i aigües
en terres de pagès" [13 de febrer].
960 Xavier BERNARD-SANS: "Els Pirineus, valors de
cooperació i intercanvis"; curset: Cooperació
interregional i transfronterera als Pirineus [17 de
febrer].
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980 Oriol NEL·LO i Horacio CAPEL: "Presentació del
llibre Morfología de las ciudades. Agentes
urbanos y mercado inmobiliario" [18 de
novembre].
981 Enric BERTRAN, Joan VILÀ-VALENTI, Antoni F.
TULLA i Josep Ma. PANAREDA: "Cinquantenari
del primer volum de la Geografia de Catalunya"
[11 de desembre].
982 Tomàs VIDAL: "El poblament tradicional de
Menorca" [2 de desembre].
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A Perpinyà amb el TGV
Organitzada per Rafael GIMÉNEZ · Guiada per Gil
PLANAS, Joan Pere. GENSANE i Philippe POUS ·
Patrick BAUDU, Joan BECAT, Xavier LUDEVID i
Jaume FELIU varen mantenir un col·loqui sobre
L’Alta Velocitat i la cooperació transfronterera:
quins impactes creuats per als territoris implicats? al
Taller Associatiu d’Urbanisme de Perpinyà “Atelier
d’urbanisme”.
[2014 · 26 d'abril]

974 Salvador ANTON, Julie WILSON i Gemma
CANOVES: "Presentació del llibre Geographies of
Tourism. European Research Perspectives" [15
de maig].
975 Xavier BERTRANA: "Els governs locals a
Europa" [22 de maig].
976 Joana Ma. SEGUÍ: "Model territorial i
transformacions socials en els darrers decennis a
Mallorca. Efectes en la mobilitat i oportunitats per
a un canvi modal" [12 de juny].

2015
983 Josep OLIVERAS: "Born Centre Cultural", visita
guiada [17 de gener].
984 Alessandra CASU: "El urbanismo de las nuevas
poblaciones italianas de después de la segunda
guerra mundial" [20 de gener].
985 Miquel JAUMOT i Manel MARTÍN: "El Rec
Comtal", visita guiada per la seva capçalera
[Montcada i Barcelona, 24 de gener].
986 Oriol PORCEL: "Energies renovables i
desenvolupament territorial a Mauritània:
oportunitats, reptes i impactes" [19 de febrer].
987 Ma. Dolors GARCIA, Anna ORTIZ, Maria
PRATS, Carme BELLET i Núria BENACH:
"Presentació del llibre Espacios públicos, género
y diversidad. Geografías para unas ciudades
inclusivas" [10 de febrer].
988 Jordi MARTÍN i Jaume FELIU: "Elaboració de
cartografia temàtica amb programari de lliure
accés: Inkscape i CartoDB", curset en diverses
sessions [13, 20 i 27 de març].
989 Josep OLIVERAS i Jesús BURGUEÑO:
"Presentació del llibre Atles de la Catalunya
senyorial. Els ens locals en el canvi de règim
(1800-1860)" [17 de març].
990 Núria BENACH, Ma. Dolors GARCIA, Joan TORT
i Abel ALBET: "Cinquantenari del primer volum
de la Geografia de Catalunya (II)." [26 de març].
991 Hugo ROMERO: "Investigación en geografía
ambiental: experiencias y retos futuros" [24 de
març].
992 Maria RODÓ de ZÁRATE: "Geografies de la
interseccionalitat: l’accés de la joventut a l’espai
públic urbà" [16 d'abril].
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Serra del Cadí (Alt Urgell):
Sal, exèrcits i altres passavolants. Organitzada i
guiada per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt
Urgell.
[2014 · 13 i 14 de juny]

977 Jaume MIRANDA: "Cronologia de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya: l’ambició de la mesura
(1982 - 2014)" [2 d'octubre].
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Montseny i masia Mariona
Una contribució per a la difusió de la Declaració a
favor del patrimoni natural de Catalunya. Guiada
per Lluís LÓPEZ amb intervencions de Josep Ma.
PANAREDA · Salvador VILÀ: "L'avenir del sector
primari al Montseny" · Joaquim Ma. PUIGVERT i
Eliseu GUILLAMON: "La Masia Mariona. L'edifici
i els jardins".
[2014 · 25 d'octubre]

978 Maria VILLANUEVA: "Eines i recursos per a
l’ensenyament de la geografia", presentació de
l'espai web SCG [30 d'octubre].
979 Jesús GRANADOS: "Ensenyar geografia en un
món digital" [30 d'octubre].
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1001 Isabel PUJADAS i Jordi BAYONA: "Mobilitat de
la població, canvi demogràfic i petits municipis";
jornada temàtica: Els petits municipis i
l'organització territorial, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [Vic, 2 de desembre].
1002 Ignasi ALDOMÀ: "Cap a una dotació comuna de
serveis i equipaments dels municipis petits? ";
jornada temàtica: Els petits municipis i
l'organització territorial, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [Vic, 2 de desembre].
1003 Ramon MORELL: "Les hisendes i la situació
financera dels municipis petits"; jornada temàtica:
Els petits municipis i l'organització territorial,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Vic, 2 de desembre].
1004 Josep ROVIRA: "La gestió diària als municipis
petits"; jornada temàtica: Els petits municipis i
l'organització territorial, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [Vic, 2 de desembre].
1005 Josep Ramon FUENTES: "Organització territorial
dels municipis petits: aproximacions i eines de
gestió a nivell supramunicipal"; jornada temàtica:
Els petits municipis i l'organització territorial,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Vic, 2 de desembre].
1006 Joaquim BRUGUÉ i Oriol NEL·LO: "Presentació
del llibre La ciudad en movimiento. Crisis social y
respuesta ciudadana" [9 de desembre].
1007 César PASADAS: "Un tastet fotogràfic per
l'interior de Mongòlia" [17 de desembre].
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Figueres i el castell de Sant Ferran
Organitzada per Rafael GIMÉNEZ, Jaume FELIU i
Javier MARTÍN · Guiada per Xavier LUDEVID i
Xavier TURRÓ.
[2015 · 18 d'abril]

993 Montserrat BUSTOS: "L’articulació de les ciutats
turístiques a partir de peces mínimes" [12 de
maig].
994 Marc VILA: "Aplicació de les tecnologies
d’Informació Geogràfica en l’àmbit professional"
[12 de maig].
995 César PASADAS i Francesc MUNTADA:
"Fotografia digital per a geògrafs"; curset en
diverses sessions [2, 3 i 5 de juny].
996 Joaquim FARINÓS: "Dels espais dels fluxos als
espais de vida; els reptes per a una nova geografia
regional" [11 de juny].
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Vall de Madriu (Andorra)
Organitzada per Albert PÈLACHS i guiada per Abel
FORTÓ.
[2015 · 12 i 13 de juny]

997 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Lluís Solé Sabarís,
la geografía y el impulso a la investigación" [15
d'octubre].
Sortides · 81

Valls i serra de Miramar (Alt Camp)
Guiada per Jordi GARCIA i Xavier SALAT · Sònia
ROCA : "La rehabilitació del barri antic de Valls" ·
Albert BATET : "Reptes actuals de la ciutat de
Valls".
[2015 · 24 d'octubre]

2016
1008 Luis FUENTES: "Nuevas geografías de la
urbanización en Latinoamérica. Del crecimiento a
la complejidad socioespacial" [21 de gener].
1009 Sandra BESTRATEN: "El Barri de Bellvitge"
Visita guiada [l'Hospitalet, 23 de gener].
1010 Enric MENDIZÀBAL, Isabel PUJADAS i Albert
ESTEVE: "Cinquantenari del primer volum de la
Geografia de Catalunya (III)", referit a la
població [10 de febrer].
1011 Meritxell GISBERT: "Introducció al QGIS,
programari de SIG lliure"; curset en diverses
sessions [26 de febrer i 4, 11 i 18 de març].
1012 Valerià PAÜL, Francesc M. MUÑOZ RAMÍREZ i
Joan NOGUÉ: "Cinquantenari del primer volum
de la Geografia de Catalunya (IV)", referit al
paisatge [3 de març].

998 Ma. Carme MONTANER: "El mapa com a eina de
govern: el centenari dels serveis geogràfic i
geològic de Catalunya"; visita guiada a l'exposició
instal·lada a l'ICGC [9 de novembre].
999 Brais ESTÉVEZ: "Controvèrsies urbanístiques,
fòrums híbrids i disseny de l'espai públic: la plaça
Lesseps de Barcelona" [25 de novembre].
1000 Xavier FORCADELL: "La reforma de
l’organització territorial a Catalunya: cap a la
definició d’un nou model orientador? "; jornada
temàtica: Els petits municipis i l'organització
territorial, coorganitzada amb la Diputació de
Barcelona [Vic, 2 de desembre].
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1013 Xavier FERRER-GALLARDO: "Gibraltar: 300
anys de resiliència geopolítica" [31 de març].

1022 Josep OLIVERAS i Jesús BURGUEÑO: "La nostra
organització territorial local des d’una perspectiva
geogràfica"; jornada temàtica: L'organització
territorial i el desenvolupament local a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Igualada, 29 de novembre].
1023 Xavier FORCADELL: "La nostra organització
territorial local des d’una perspectiva jurídica."
Jornada Temàtica: L'organització territorial i el
desenvolupament local a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Igualada, 29 de novembre].
1024 Romà PUJADAS: "Desenvolupament local: de la
teoria a la pràctica." Jornada Temàtica:
L'organització territorial i el desenvolupament
local a Catalunya, coorganitzada amb la Diputació
de Barcelona [Igualada, 29 de novembre].
1025 Joan GANAU: "El desenvolupament local:
Estratègies." Jornada Temàtica: L'organització
territorial i el desenvolupament local a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Igualada, 29 de novembre].
1026 José Francisco RODRÍGUEZ LÓPEZ: "El
desenvolupament local i comarcal per mitjà dels
programes europeus." Jornada Temàtica:
L'organització territorial i el desenvolupament
local a Catalunya, coorganitzada amb la Diputació
de Barcelona [Igualada, 29 de novembre].
1027 Jordi PONT: "El desenvolupament local des de
l’estudi d’un cas concret: "Repensant el barri del
Rec"." Jornada Temàtica: L'organització
territorial i el desenvolupament local a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Igualada, 29 de novembre].
1028 Josep OLIVERAS, Antonio PRIETO, Oriol
NEL·LO, Helena CRUZ, Jaume BUSQUETS, Àlex
CASADEMUNT, Leandre ROMEU, Xavier
MATILLA, Vanesa FREIXA i Joan SUBIRATS:
"Què se n’ha fet d’allò que es va anomenar la
Nova Cultura del Territori? 10 anys després de la
NCT." Aportacions i taula rodona [30 de
novembre].
1029 Francesc BAILÓN: "Els inuit (esquimals).
Caçadors del Gran Nord." [13 de desembre].

Sortides · 82

Introducció geològica al territori : Tremp
Organitzada per Carme MONTANER i guiada per
Xavier BERASTEGUI i Gonzalo RIVAS.
[2016 · 16 d'abril]

1014 Daniel ZAMUDIO: "Chile, un paraíso para turistas
con intereses especiales" [21 d'abril].
1015 Ivan FRANCHI i Ana María CABELLO:
"Presentació del llibre Calidad de vida en la
ciudad de Talca, Chile" [21 d'abril].
1016 Carolin SCHURR: "Bebé hecho en México:
creando familias en el laboratorio del mercado de
subrogación" [5 de maig].
1017 Damià VERICAT, Joan ESTRANY i Aleix
CALSAMIGLIA: "Noves eines per a l’estudi de
processos geomorfològics: drons i làser escàners";
jornada temàtica [Solsona, 7 de maig].
Sortides · 83

Alta Garrotxa
Organitzada i guiada per Jaume FELIU, Josep VILA
i Inès CARRILLO.
[2016 · 10 i 11 de juny]

1018 Macià BLÀZQUEZ: "Decreixement turístic i
finançament immobiliari a l’illa de Mallorca" [16
de juny].
1019 Franco FARINELLI: "L'invenzione della Terra"
[27 de setembre].
1020 Tim UNWIN: "Information and Communication
Technologies: resolving inequalities?" [4
d'octubre].
Sortides · 84

La vall de Lord
Organitzada i guiada per César PASADAS i Montse
VILALTA · Taula rodona amb Txema MARCOS,
Josep PINTÓ i Ferran GINESTÀ.
[2016 · 22 d'octubre]

1021 Cyril TRÉPIER: "Geopolítica del independentismo
en Cataluña" [24 de novembre].
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2017

Sortides · 86

Vall de Cardós
Les centrals elèctriques del Pirineu. Organitzada i
guiada per Jordi RAMONEDA i Joan Carles
ALAYO.
[2017 · 16 i 17 de juny]

1030 Andreu DOMINGO, Maria Helena BEDOYA,
Jordi VIRGILI i Juli TELLO: "La crisi dels
refugiats a Europa", aportacions i taula rodona [18
de gener].
1031 Jaume MIRANDA: "Gran Atles Topogràfic de
Catalunya a escala 1:25 000" [9 de febrer].
1032 Carme MIRALLES, Jaume FONT, Rafael
GIMÉNEZ i Carmelo RIVERO: "Cinquantenari del
primer volum de la Geografia de Catalunya (V)",
referit a la mobilitat [28 de febrer].
1033 Antonio LÓPEZ-GAY, Jordi BORJA, Pere SERRA
i Andrés NAYA: "Nou Barris", visita guiada [25
de febrer].

1041 Carlos A. de MATTOS: "Gobernanza neoliberal,
crisis global y mutaciones urbanas en América
Latina" [10 d'octubre].
1042 Josep Vicent BOIRA: "De la governança del
Corredor Mediterrani a la planificació
supramunicipal" [24 d'octubre].
Sortides · 87

Poblat dels Vilars i estany d'Ivars-Vila-sana
[2017 · 28 d’octubre]

Sortides · 85

Tarragona
De la imperial Tàrraco als Jocs de la Mediterrània.
Organitzada i guiada per Josep OLIVERAS i Robert
CASADEVALL.
[2017 · 22 d'abril]

1043 Valentí JUNYENT, Jesús BURGUEÑO, Josep
OLIVERAS i Xavier FORCADELL: "Acte
commemoratiu del 125è aniversari de les Bases
de Manresa per la seva significació en el model
territorial de Catalunya", coorganitzat amb la
Diputació de Barcelona [Manresa, 28 de
novembre].
1044 Enric MENDIZÀBAL i David CASASSAS: "Acte
de recordança de Lluís Casassas en el 25è
aniversari del seu traspàs" [12 de desembre].
1045 Marta VALLVERDÚ, Neus REAL, Mariàngela
VILALLONGA i Ma. Dolors GARCIA: "Acte
commemoratiu del 125è aniversari del naixement
d'Aurora Bertrana" [20 de desembre].

1034 Xavier OLIVERAS: "Encontres al tercer país: la
frontera Mèxic-Estats Units." [25 d'abril].
1035 Francesc NADAL, Jesús BURGUEÑO i Josep
MORAN: "Presentació del llibre El Pla de
Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al
qüestionari de Francisco de Zamora" [4 d'abril].
1036 Josep Ma. PANAREDA i Jaume SANS:
"Presentació del llibre Els paisatges de l’aigua al
delta del Llobregat" [30 de març].
1037 Joaquim MARGALEF, Robert CASADEVALL i
Jordi SARDÀ: "Debat sobre El Pla Director del
CRT de Vila-seca i Salou" [2 de maig].
1038 Josep Ma. PANAREDA: "Visió general del
paisatge vegetal de Catalunya", una conferència i
tres sortides de camp: Montnegre, Montseny i
Pirineu [17 de maig - 10 de juny].
1039 Jordi MARTÍN DÍAZ: "Geopolítica i reconstrucció
urbana a la Sarajevo postbèl·lica i postsocialista"
[25 de maig].
1040 Joan BECAT: "Els noms de lloc a la Catalunya
Nord" [15 de juny].

2018
1046 David SERRAT, Xavier BERASTEGUI i Marc
OLIVA: "Cinquantenari del primer volum de la
Geografia de Catalunya (VI)", referit a les
estructures de relleu i la geomorfologia [11 de
gener].
1047 Jordi ROYO i Josep Ma. MONFERRER: "Els
barris del Besòs i de la Mina", visita guiada [24 de
gener].
1048 Joan M. GARCIA FERRER: "Algunes visions de
la ciutat al cinema" [15 de febrer].
1049 Amador FERRER, Oriol NEL·LO, Antoni
MONTSERRAT, Horacio CAPEL i Francesc
ROCA: "Acte de recordança de Carme Massana",
coorganitzat amb la Societat Catalana d'Economia
[12 de març].
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1050 Rosa SERRA: "Desenvolupament local i
patrimoni"; jornada temàtica El desenvolupament
local i el patrimoni natural i cultural a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Manresa, 14 de març].
1051 Ignasi ALDOMÀ: "El patrimoni en els municipis
rurals"; jornada temàtica El desenvolupament
local i el patrimoni natural i cultural a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Manresa, 14 de març].
1052 Jaume SALVAT: "Patrimoni enològic i turisme";
jornada temàtica El desenvolupament local i el
patrimoni natural i cultural a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Manresa, 14 de març].
1053 Pere SALA i MARTÍ: "El valor del patrimoni
paisatgístic"; jornada temàtica El
desenvolupament local i el patrimoni natural i
cultural a Catalunya, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [Manresa, 14 de març].
1054 Joan CLOSA i PUJABET: "El patrimoni
arquitectònic en el desenvolupament local";
jornada temàtica El desenvolupament local i el
patrimoni natural i cultural a Catalunya,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Manresa, 14 de març].
1055 Ferran ESTRUCH, David SALDONI i Benjamí
FORTUNY: "El desenvolupament local i el
patrimoni", taula rodona de la jornada temàtica
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Manresa, 14 de març].
1056 Antonio LÓPEZ-GAY: "La pugna per viure a la
ciutat: població, polarització i canvi urbà" [21 de
març].
1057 Xavier DELCLÓS i Eduard MONTESINOS:
"Birres geogràfiques", activitat de La Nit de la
Geografia [Barcelona, 6 d'abril].
1058 Albert PÈLACHS i Anna BADIA: "Tot fent el
cim", activitat de La Nit de la Geografia [Sant
Llorenç del Munt, Matadepera, 6 d'abril].
1059 Josep OLIVERAS, Alba FONT, Santi NOMEN i
Sergi SALADIÉ: "En un poblet aperduat", activitat
de La Nit de la Geografia [Castelló, Vandellòs, 6
d'abril].
1060 Salvador CALABUIG, David EXPÓSITO, Jordi
ROYO, Montserrat OLLER, Xavier GINER i
Àngel MANZANO: Debat sobre "La Geografia a
les aules: quin és el seu espai?" [12 d'abril].

Sortides · 88

Olesa de Montserrat
Els seus paisatges desconeguts . Organitzada i guiada per Joan SOLER GIRONÈS · Josep M. GIBERT
i Miquel PICART: "El paisatge de l'oliverar Palomar" · Joan ARÉVALO i Jaume MORERA: "La
Comunitat Minera Olesana" · Josep M. MORALES
i Enric MONTOLIU: "La Festa dels Miquelets" ·
Pilar PUIMEDON i Miquel RIERA : "Actualitat i
projectes territorials d'Olesa de Montserrat".
[2018 · 14 d'abril]

1061 Meritxell GISBERT i Joan-Cristian PADRÓ:
"Introducció a LiDAR", curset amb programari
lliure de cartografia digital [Cerdanyola del
Vallès, 17, 24 i 26 d’abril].
1062 Josep Ma. PANAREDA: "El Delta de la Tordera:
una relació tensa entre la dinàmica natural i la
pressió humana", curset amb una sortida de camp
al delta de la Tordera [3 i 5 de maig].
1063 Joan NOGUÉ i Abel ALBET: "Presentació del
llibre Yi-Fu Tuan. El arte de la geografía" [29 de
maig].
1064 Josep OLIVERAS, Jorge OLCINA, Rubén C.
LOIS, Montserrat PALLARÈS, Benito
ZARAGOZÍ, Asunción BLANCO, Antoni DURÀ,
Onofre RULLAN, Òscar SALADIÉ, Ana
CAMARASA, Mari Cruz PORCAL, Jesús
GRANADOS, Ernest RUIZ, Miriam ZAAR, Alexis
SANCHO i Macià BLÀZQUEZ: "Jornada sobre la
situació de la Geografia en altres àmbits
universitaris i noves experiències en la formulació
de Plans d’Estudi", coorganitzada l'AGE [6 de
juny].
1065 Juan Antonio MARCO: "Paisatge i canvi global al
migjorn valencià: des del cim de l'Aitana al litoral
del cap Roig (Oriola)" [12 de juny].
Sortides · 89

Del Berguedà a la Cerdanya
Bo i resseguint camins històrics. Organitzada i
guiada per Jordi RAMONEDA.
[2018 · 16-17 de juny]

1066 Jordi BORJA: "Ciutadania i drets en una nova era.
Barcelona, Metròpolis, Catalunya." [3 d'octubre].
1067 Núria BENACH: "Karl Marx i la geografia", en el
cicle de conferències commemoratives del
Bicentenari de Marx, organitzat per l’IEC, amb la
col·laboració de la societat catalana de Geografia
i altres [15 d'octubre].
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Sortides · 90

1075 Joos DROOGLEEVER: "Women geographers
and the IGU"; també es va presentar el llibre
Geografía y género, disidencia e innovación, amb
intervencions d'Anna ORTIZ, Gemma
CANOVES, Rosa CERAROLS, Abel ALBET i
Ma. Dolors GARCIA; acte coorganitzat amb
l'AGE per a commemorar el dia internacional de
les dones [7 de març].
1076 Ramon SISÓ: "Metròpolis de Ciutats. Repensar
l’urbanisme metropolità"; visita guiada a
l'exposició instal·lada a Ca l’Alier del Poblenou
[Barcelona, 15 de març].
1077 Jaume FONT: "El planejament turístic a escala
local. Reptes i oportunitats"; jornada temàtica
sobre Turisme urbà i desenvolupament local,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Sitges, 20 de març].
1078 José Antonio DONAIRE: "El turisme després del
turisme"; jornada temàtica sobre Turisme urbà i
desenvolupament local, coorganitzada amb la
Diputació de Barcelona [Sitges, 20 de març].
1079 Francesc GONZÁLEZ: "La producció
d’esdeveniments a les ciutats com a forma de
desenvolupament"; jornada temàtica sobre
Turisme urbà i desenvolupament local,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Sitges, 20 de març].
1080 Mònica MOLINA: "Turisme urbà i comunitat
local: els museus participatius com a espais
d’innovació social"; jornada temàtica sobre
Turisme urbà i desenvolupament local,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Sitges, 20 de març].
1081 Rosa SERRA: "El compromís per la sostenibilitat
Biosphere i la Diputació de Barcelona"; jornada
temàtica sobre Turisme urbà i desenvolupament
local, coorganitzada amb la Diputació de
Barcelona [Sitges, 20 de març].
1082 Sira PUIG, Ana M. SÁNCHEZ i Damià
SERRANO: "Desenvolupament local i i turisme
urbà"; taula rodona jornada temàtica sobre
Turisme urbà i desenvolupament local,
coorganitzada amb la Diputació de Barcelona
[Sitges, 20 de març].

Baix Ter
David PAVON: "el paisatge del Baix Ter"· Xavier
QUINTANA: "La recuperació de la platja de la
Platera" · Inés PADROSA: "La col·lecció de
cartografia antiga de la Fundació Mascort de
Torroella de Montgrí" · Organitzada i guiada per
Jordi RAMONEDA.
[2018 · 20 d'octubre]

1068 Marc VILA i Marta SERRA: "Una aproximació a
la base de dades d'espais abandonats i degradats a
Catalunya" [25 d'octubre].
Sortides · 91

Espais VAT
del Baix Llobregat i el Vallès Occidental
Organitzada i guiada per José RUIZ, Laia MOJICA
i Marc VILA.
[2018 · 27 d'octubre]

1069 Sergi SALADIÉ i Maria HERRERO: "Presentació
del llibre Conflicte entre el paisatge i l'energia
eòlica. El cas de les comarques meridionals de
Catalunya" [6 de novembre].
1070 Jesús BURGUEÑO, Ma. Carme MONTANER, Inés
PADROSA i Ramon MASCORT: "Presentació del
llibre La cartografía de la Colección Mascort.
Escenas de la historia" [20 de novembre].
1071 Núria FONT: "Ansietats i imaginacions
cartogràfiques urbanes: el mapa com a eina
crítica" [18 de desembre].

2019
1072 Mercè TATJER: "la Barceloneta i part del seu
front portuari", visita guiada [Barcelona, 19 de
gener i 23 de març].
1073 Aaron GUTIÉRREZ, Antoni DOMÈNECH i
Josep OLIVERAS: "Presentació del llibre
Paisatges després de la batalla: geografies de la
crisi immobiliària" [24 de gener].
1074 Thomas PERRIN: "Dinámicas macroregionales
en el Mediterráneo occidental: hacia una
cooperación territorial renovada" [11 de febrer].
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1083 Horacio CAPEL, Alfons ZARZOSO, Narcís
FIGUERAS i Joaquim Ma. PUIGVERT:
"Presentació del llibre Balnearios, veraneo,
literatura. Agua y salud en la España
contemporánea"; acte coorganitzat amb la
SCHCT [20 de març].
1084 Meritxell GISBERT: "Introducció a QGIS";
curset amb programari lliure de cartografia digital
[Lleida, 19 i 26 de març].
1085 Celso GARCIA: "Turistes, residents i consum
d’aigua: com es gestiona a les Illes Balears?" [26
de març].
1086 Jesús BURGUEÑO: "Fem el cim", activitat de La
Nit de la Geografia, coorganitzada amb el
Col·legi de Geògrafs [Montmaneu, Segrià, 5
d'abril].
1087 Meritxell GISBERT: ""Quiz geogràfic", activitat
de La Nit de la Geografia, coorganitzada amb el
Col·legi de Geògrafs [Barcelona, 5 d'abril]·
1088 Andreu BLANCH i Rafael GIMÉNEZ:
"Bicicletada", activitat de La Nit de la Geografia,
coorganitzada amb el Col·legi de Geògrafs
[Barcelona, 5 d'abril]·
1089 Carme MIRALLES: "Ruta nocturna", activitat de
La Nit de la Geografia, coorganitzada amb el
Col·legi de Geògrafs [Reus, 5 d'abril].
1090 Juan M. GARCIA FERRER: "Barcelona al
cinema. On és l’ànima del porc després de la seva
matança?", amb projeccions de fragments de
pel·lícules [11 d’abril].
1091 Aina CORNELLÀ, Jana CLARÀ, Edgar
BUSTAMANTE, Gerard PORRAS i Nil
SICART: Debat sobre La geografia als estudis de
grau de les universitats catalanes, moderat per
Anna ORTIZ [24 d'abril].

1092 Albert SANTASUSAGNA: "La transformació
recent dels espais urbanofluvials com a objecte
d'estudi geogràfic" [15 de maig].
1093 Josep OLIVERAS, Rafael GIMÉNEZCAPDEVILA, Francesc NADAL i Horacio
CAPEL: "Presentació del llibre Azares y
decisiones. Recuerdos personales" [28 de maig].
1094 Marion WERNER: "Geografías del desarrollo
desigual: una perspectiva desde el Caribe" [12 de
juny].
Sortides · 93

la Tinença de Benifassà
Organitzada i guiada per Jordi RAMONEDA ·
Comentada per Joan M. ROMANÍ
[2019 · 14 i 15 de juny]

1095 Joan ESTRANY: "Presentació del llibre Gestió
ambiental post-incendi forestal" [17 d'octubre].
1096 Josefina GOMEZ MENDOZA: "Alexander von
Humboldt, entre-mundos, entre-épocas" [26
d'octubre, resum].
1097 Horacio CAPEL i Anna GUDAYOL: "Pierre
Deffontaines: personalitat i fons documental",
acte commemoratiu del 125è aniversari del
naixement de Pierre Deffontaines, seguit de la
visita a l’exposició de dibuixos i llibres instal·lada
al claustre de la seu de l’IEC [26 d'octubre - 20 de
desembre].
1098 Pere SALA: "Quinze anys de Catàlegs de Paisatge
de Catalunya", coorganitzat amb l’Associació
Catalana de Ciència Regional [27 de novembre].
Sortides · 94

Vilobí i Vilafranca del Penedès
Ma. Àngels ALIÓ: "La transició urbana de
Vilafranca del segle XIX al XX" · Josep
BERTRAN: "El desenvolupament urbanístic de
Vilafranca" · Joan SOLÉ: "La història multisecular
de Vilafranca" · Josep ROVIRA va guiar la visita
als pèlags de Vilobí · Organitzada i coordinada per
Jordi RAMONEDA
[2019 · 30 de novembre]

Sortides · 92

Reus
Organitzada i guiada per Carme MIRALLES ·
Jaume MASSÓ: "El Centre de Lectura de Reus" i
"Els refugis antiaeris" · Montserrat de ANCIOLA:
"La biblioteca i arxiu del Centre de Lectura de
Reus" · Agustí SEGARRA i Josep OLIVERAS:
"La conjuntura econòmica del Camp de Tarragona"
· Marc FERRAN va guiar la visita a l’exposició
"Coses de Reus"
[2019 · 27 d'abril]

1099 Josefina CRUZ, Joan VICENTE i Juan M.
TRILLO: "Presentació del llibre España:
Geografías para un Estado posmoderno",
coorganitzat amb l'AGE [12 de desembre]
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2020
1100 David SERRANO: "Segregació social i espacial a
la ciutat de Belfast" [16 de gener].
1101 Vicenç M. ROSSELLÓ, Francesc NADAL i
Miquel À. CASASNOVAS: "Presentació del tom
vint-i-unè de l'Enciclopèdia de Menorca.
Cartografia històrica", acte en record de Tomàs
Vidal (1941-2019), autor de l'obra [29 de gener].
1102 Claire COURT: "L'evolució històrica del Poble
Nou", visita guiada [Barcelona, 18 de gener].
1103 Francesc M. MUÑOZ i Imma BOJ: "Les noves
perifèries: Sant Adrià del Besòs", visita guiada al
Museu de la Immigració [Sant Adrià del Besòs,
15 de febrer].
1104 Manola BRUNET: "Reconstruint el clima: una
aportació des de la Geografia" [27 de febrer].
1105 Carme MONTANER: "Mapes, país, futur:
centenari de l’exposició cartogràfica catalana
(1919)", visita guiada a l'exposició instal·lada al
Museu d'Història de Catalunya [Barcelona, 7 de
març].
1106 Anna BADIA: "Els incendis en la interfase urbana
forestal. El futur que ens espera" [11 de març].

La resta de conferències, sortides i viatges
programats per a celebrar entre el 13 de març i el
30 de juny del 2020, van ser ajornats o anul·lats a
causa de l’estat d’alarma decretat arran la
pandèmia del Covid-19.
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