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•Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
•Es publica tres vegades l'any, els mesos de desembre, abril i agost 

• La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució 
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Les tarifes de subscripció són les següents: 
Subscriptors "en formació" (16 a 24 anys) 

1 200 Ptes/ any (US$ 8,5) 
Subscriptors corporatius educacionals (Universitats, escoles) 

1 425 Ptes/any (US$ 10) 
Subscriptors numeraris (Públic i institucions en general) 

1 650 Ptes/ any (US$ 11,5) 
Les despeses de correu que s'apliquen a més de la subscripció són: 

Catalunya i resta de l'Estat Espanyol 72 Ptes/ any. Estranger 123 Ptes/any 

ANNEX 

•CoUaboracions i articles: La << Revista Catalana de Geografia , dona acolliment als 
seus col·laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en 
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avanç de la geografia i les 

ciències de la Terra 
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu 

d'aquesta pàgina, i que siguin adreçaHes a la direcció de la • Revista» 
La • Revista Catalana de Geografia , publica lliurament les col·laboracions i articles 

seleccionats pel seu consell de redacció 

• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la 
· Revista Catalana de Geografia , 

Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209, 
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98.471 ICCB 

• La · Revista Catalana de Geografia ,, és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la 
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre 
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món en català. 
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai , i han d'incloure 
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'iJ.lustració abundants (una per a cada dues 
planes, com a mínim). Els dits articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 

1 O ratlles com a màxim 
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar en 

cap cas els 5 fulls DIN-A4 d 'extensió i no han de dur resum 
La direcció de la · Revista Catalana de Geografia , es compromet a examinar tots els 
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de 

llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article 
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la · Revista 
Catalana de Geografia , es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit 
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques 

als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats 
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EDITORIAL 

Aquest número especial de la Revista Catalana de Geografia ha estat fet 
especialment amb motiu de la celebració a Barcelona de la Conferencia 
Regional sobre els Països Mediterranis, de la Unió Geogràfica Internacional. 
Hi són presentats alguns dels centres que arreu de les terres de parla catalana 
treballen en Geografia i en el camp de les Ciències de la Terra, en general. 
Amb aquesta informació pretenem de donar a conèixer les institutions i les 
persones que des de fa temps treballen en aquests camps a tots els professionals 
d'arreu del món que ens visiten en ocasió d'aquesta Conferència. No hi són 
lamentablement tots, però n'hi ha la major part, ja que alguns no ens han respost 
encara. De totes maneres creiem que aquesta publicació ha d'ésser força útil 
a uns i altres pel que té de medi d'informació i de comunicació, raó d'ésser 
d'una rev ista i funció imprescindible en el món petit i complexe en que ens 
movem avui en dia. 

Ce n,uméro spécial de la Revista Catalana de Geografia a été spécialement conçu 
dans le cadre de la Conférence Régionale sur les Pays Méditerranéens, de 
l'Union Geógraphique lnternationale, qui se tiendra à Barcelone. Jl présente 
quelques-uns des centres dédiés à la Géographie et en général au domaine des 
Sciences de la Terre dans les divers pays catalanophones. Nous souhaitons que 
cette information permette à l'ensemble des professionnels des cinq continents 
assistant à cette conférence de mieux connaitre les personnes et les institutions 
se consacrant de longue date à ces domaines. Bien que toutes n'y figurent 
lamentablement pas (n'ayant encare pu répondre à nos pétitions), la majeure 
partie d'entre elles s'hi trouve cependant représentée. Quoi qu'il en soit, nous 
espérons que ce magazine soit utile aux uns et aux autres en tant que moyen 
d'information et de communication, raison d'être de toute publication et 
fonction indispensable dans la complexité et les dimensions du monde dans 
lequel nous nous développons aujourd'hui. 

This special issue of the Revista Catalana de Geografia has been prepared 
specially for the meeting of the Regional Conference on Mediterranean 
Countries, of the lnternational Geographical Union which will take place in 
Barcelona. lt introduces some o f the centers which are dedicated to Geography 
and in general to the field of Earth Sciences all over the Catalan speaking 
Zands. We would like this information to provide to all the professionals who 
will v isit us from the five continents on the occasion o f that conference a better 
knowledge o f those persans and institutions here long-devoted to these fie lds. 
All of them are regrettably nat mentioned (having not yet be able to answer 
us), but the greater part are represented. Anyway we hope this publication 
will facilitate increased communication and information, the raison d'être of 
a magazine and indispensable function in the complexity and dimensions of 
the world we are liv ing in today . 
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2 Department of Geography of the University of Barcelona 

The Department o f Geography in the College of Geography 
and History o f the U niversity o f Barcelona was created on 
October, 1966, ten months after Professor j OAN VILA I 

VALENT! took charge of this branch of study which had been vacant 
for a year. lt was the only chair of Geography in a Humanities 
college, having only in that moment a temporary adjunct professor 
and an assistant professor, who were responsible for four subjects, 
one in the èommon courses and three in the Section of History. 

Since then, the staff enlargement was initiated with an associate 
professor, another adjunct professor and a professor in charge of a 
course. The number of students was also increased with the creation 
of evening classes in the course 1966-67 and when a new study 
scheme offering a high degree o f optionality was approved in 1969. 
With this, the number of groups for Geography of Spain, which 
was compulsory for the whole College, were increased and a three 
course speciality in Geography, the first in Spain, was created. The 
first Geography graduares finalized their studies on June, 1972, the 
graduares of this year being the fifteenth class. 

Since the 1974-75 course, when the present College of Geo
graphy and History was created, Geography has reached the level 
of Section. At the s ame tim e, the College moved to the new campus. 
At the quarters in which now remains, the Department has a Secre
tary Office, publications bureau, classrooms, assembly halis, offi
ces, and al so a library (with more than 1 O 000 volumes and receiving 
175 journals), a map library and two laboratories, one for Land
scape Studies, and other on e o f Palinology. 

In a parallel way, under the Department guidance, other Geo
graphy centres were created in Palma de Mallorca (1969), Tarragona 
(1972), and Lleida (1966). 

The professor staff was progressively increased, not achieving 
final its stabilization until the late 1970's, arriving at the present five 
chairs and twelve titular posts. Ten professors are still in a phase of 
professional consolidation. In 1967, the submission of doctoral dis
sertations began, 47 of the having so far been accepted; the theses 
for Master in Geography exceed the number of 130. 

'rhe Department research lines are shown, together with their 
professors in the sheet Who's Who. Related with these research 
lines, the Revista de Geografía (Geography Journal) which gathers 
reports and articles o f all tendencies has been published since 1967; 
since 1976 Geocrítica (Geocritique), a Human Geography critique, 
has been published and since 1978, Notes de Geografía Física (Phy
sic Geography Notes) which gathers the works of this branch pro
fessors, has also been published. 

According to this professional orientation diversification, the 
futur e organization o f two departments is als o being structured: 
on e of Human Geography and on e of Ph is icai and Regional Geo
graphy. 

From 1973 to 1987 a new sudy scheme has been in force a new 
with three common courses and two speciality courses that allowed 
the obtention of a Geography degree in the specialties of Physical 
Geography, Human Geography and Regional Geography. 

The currículum of the students of the first cicle permits also a 
wide choice (of fifteen subjects only five are compulsory), wich 
allows a specialised orientation from the first year. 

The Department of Geography has had and still has regular 
contact with foreign centres, particularly with those of Toulouse 
and Montpellier (France). 

In 1975, a meeting on Geography teaching was organized; in 
1983, the Department organized the III Iberian Meeting and the 
VIII Spanish Geographer's Meeting; and the Regional Conference 
on the Mediterranean Countries of the International Geographic 
Union has been organized this year. 

WHO'SWHO QUÍÉS QUÍ 

M. ANGELS AuO 1 T ORRES : Geografia Urbana i Geografia Regional. 
MARIA de BOL ÚS I CAPDEVILA: Biogeografia i Geografia del Paisatge. 
j OSEPA BRú I BISTUER: Medioambient i Glaciarisme. H ORACIO CAPEL I 
SAEZ: Història del Pensament i Geografia Humana. CARLES CARRERAS 
I V ERDAGUER: Geografia Urbana i Econòmica. LLUIS CASASSAS I SIMO: 
Geografia Regional i Geografia de Catalunya. ROSA M. CASTEJON 1 
ARQUED: Geografia Portuària i d'Espanya. PEDRO CLAVERO I P ARICIO : 
Climatologia i Estadística. ANTONIO GOMEZ I ÜRTIZ: Geomorfologia i 
Didàctica de la Geografia. R AMON GRAU I HERNANDEZ: Geografia 
Urbana i Història Urbana. AGUSTIN H ERNANDO 1 RI CA: Didàctica de la 
Geografia. MONTSERRAT j A RDl I PORQUERAS: Hidrologia i Geografia del 
Paisatge. ROSER MAJORAL I MOLIN~: Geografia Agrària i Regional. 
MERCEDES MARINI R A MOS: Climatologia i Medioambient. j A VI ER MAR· 
TIN VIDE: Climatologia i Estadística. j OSEP M. PANADERA I CLOP~S: 
Biogeografia i Cartografia. jOSEP PLANA I CASTELL VI: Hidrografia i Cli
matologia. j osEP PoNs 1 GRANJA: Didàctica de la Geografia. ISABEL 
PUJADAS I R UBlES: Geografia de la Població i Demografia. ROMA PUJA· 
DAS I RUBl ES: Geografia industrial i Economia. j OSEP M. RABELLA I 
VIVES: Cartografia i Geografia Política. j OSE MANUEL RASO I NADAL: 
Climatologia i Estadística. MARIA SALA 1 SANJAUME: Geomorfologia i 
Geografia Física. j OAN EUGENI SANCHEZ: Geografia Política i Humana. 
RosA T ELLO 1 ROVIRA: Geografia Urbana i Planejament. T oMAS VIDAL 
I BENDITO: Geografia de la Població i Cartografia. j OAN VILA I VALEN· 
Tl: Histò ria del Pensament i Geografia d'Espanya. 
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Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona 3 

El Departam ent de Geografia de la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona fou creat el mes 
d'octubre del 1966, deu mesos després de la incorporació 

del professor jOAN VILÀ 1 V ALENT! a la càtedra d'aquesta disciplina 
que era vacant feia un any. Era l'única càtedra d~ Geografia en una 
Facultat de Lletres, que constava llavors només d'un adjunt interí i 
d'un ajudant, responsables de quatre assignatures, una als cursos 
comuns i tres als cursos de la Secció d'Història. 

Des de llavors s'inic ià l'ampliació de la plantilla amb la creació 
d'una agregaduria, d 'una altra adjuntia i d'un encàrrec de curs. 
També augmentà el nombre d'estudiants amb la creació dels estudis 
nocturns el curs 1966-67 i amb l'aprovació d'un nou pla d'estudis, 
el 1969, que oferia una gran opcionalitat. Amb ·això, la matèria de 
Geografia d'Espanya, obligatòria per a tota la Facultat, augmentà el 
nombre de grups i fou creada una especialitat de Geografia, de tres 
anys, la primera en tot l'Estat espanyol. La primera promoció de lli
cenciats en Geografia acabà els estudis el juny del 1972, havent-se 
assolit enguany ja la quinzena promoció. 

A partir del curs 1974-75, en crear-se la Facultat actual de Geo
grafia i Història, la Geografia assolí el nivell de Secció. Al mateix 
temps aquesta Facultat es traslladà a la Ciutat Universitària, als 
locals. que ocupa avui on el Departament posseeix Secretaria, des
patx de publicacions, aules, sales de reunió i despatxos, a més d'una 
biblioteca (amb més de 10 000 volums i 175 títols vius de revista), 
una cartoteca i dos laboratoris, un de Paisatge i un de Palinologia. 

Paralelament, sota el guiatge del Departament foren creats 
altres centres de Geografia a Palma de Mallorca (1969), a Tarragona 
(1972) i a Lleida (1966). 

La plantilla de professors augmentà progressivament i fins a 
finals dels anys 1970 no començà la seva estabilització fins arribar a 
les actuals cinc càtedres i 12 places titulars i deu professors encara 
són en fase de consolidació professional. El 1967 s'havia iniciat la 
presentació de tesis doctorals, de les quals fins ara se n'han presenta
des 47; les tesis de llicenciatura de Geografia sobrepassen el número 
de 130. 

Les línies de recerca del Departament apareixen representades 
amb els seus professors en el requadre de Quí és quí. En connexió 
amb aquestes línies des del 1967 és publicada la Rev ista de Geogra
fia qu·e recull treballs i articles de totes les tendències; des del 1976 
és publicada Geocrítica, quadern crític de Geografia humana; i des 
del 1978 és publicada Notes de Geografia Física, que recull el treball 
dels professors d'aquesta àrea de coneixement. 

D'acord amb aquesta varietat d 'orientacions professionals 
també s'estructura la futura organització de dos departaments: un 
de Geografia Humana i un altre de Geografia Física i Regional. 

Des del1973 i fins al1987 ha func ionat un nou pla d'estudis de 
tres cursos comuns i dos d'especialitat que han permés l'obtenció 
d'un títol de Geografia amb les modalitats de Geografia Física, Geo
grafia Humana i Geografia Regional. 

Aquest pla d'estudis ha permès a un gran nombre d'estudiants 
de tenir una opcionalitat important durant el primer cicle (només 
cinc matèries de quinze són obligatòries), cosa que fa que l'especia
litat comenci en realitat des del primer curs. 

El Departament de Geografia ha estat i segueix estant en con
tacte regular amb centres de fora, especialment amb els de Toulouse 
i de Montpèllier (França). 
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El 1975 organitzà un col·loqui sobre ensenyament de la Geo
grafia; el1983 organitzà el III Col·loqui Ibèric i el VIII Col·loqui de 
Geògrafs espanyols; i el1986 ha organitzat la Conferencia Regional 
sobre Països Mediterranis de la Unió Geogràfica Internacional. 



4 The Geography Section of the Estudi General de Lleida 

U
niversity studies in Lleida have approximately five thou

sand students, two thousand five hundred of whom 
belong to the centres of General School of Lleida, Terri

torial Division of the University of Barcelona. They are young uni
versity centres (the first studies began in the early seventies), which 
satisfy a demand of regional type (the counties of west Catalonia 
and the Fringe) and with a Higher School of the state (Agronomy). 

Geography studies are carried out at the Faculty of Letters 
(being set up and, for the moment, Delegation in Lleida of the 
Faculties of Philology and Geography and History of the Univer
sity of Barcelona) and !aid out in the study plan for a degree in Geo
graphy a nd History. Since 1983-1984 it has been possible to take a 
specialising course in Geography. 

The group of geographers of Lleida in made up of five profes
sors who form part of a department of Geography and History and 
at present cover fourteen subjects which make up the first cycle and 
specialising in Geography as well as being offered as complemen
tary studies for the whole of specialties of the Faculty of Letters. 

The studies are clearly oriented towards Human Geography, 
although Physical Geography is also followed in the first cycle as 
important basis. The option towards Human Geography arose both 
from the disposition and areas of interest of the teachers of the cen
tre and from an analysis of the possibilities of supplying the univer
sity students with a solid background. Thus it seemed better to 
reduce the didactic area so as not to disperse energy. The insertion 
in a Faculty of Letters of a department of Geography and History 
(with a majori ty of historians), the role of complement of the Geo
graphy subjects for the students of the different bran eh es of History 
and the teaching experience itself and research of the Geography 
teachers, together with the small teaching staff, advises specialisa
tion and emphasis on the humanístic studies of future geographers. 

From the moment when specialisation was begun the number 
of students of the second cycle has been increasing (but always 
remembering it is a small centre). At pres.ent a dozen students are 
following the second cycle and short term forecasts are that they 
will settle at around fifteen or twenty students for each specialisa
tions course. The demand on the part of the students for other spe
cialisation is high in the subjects of the first cycle and is notably 
rising in those of the second cycle. 

The present study plan is an adaption of that followed at the 
Faculty of Geography and History of the University of Barcelona. 
The basic subjects of the first cycle can be taken: lntroduction to 
Geography, Physical Geography, Human Geography, Economic 
Geography; those of regional themes -Geography of Spain and 
Spaces and Societies- the themes of the second cycle of human Geo
graphy -Agricultura! Geography, Social Geography, Urban Geo
graphy and Theory and History of geography- as also a reasonable 
number of instrumental subjects -Cartography, Statistics and 
Didactics of Geography- the conceptuals -Economy. Geography 
students are recommended the studies of a currículum well --com
plemented with other subjects not directly geographic, which the 
Faculty offers and which ensure a good historie and cultural back
ground . 

As is traditional in the discipline special attention is given to 
field work and excursions as didactic tools. lt should be said that, as 
in most State universiti~s , a new study plan is being discussed for 
the Faculty of Letters. The plan of the group of geographers of 
Lleida is to maintain the teaching of Human Geography and at the 
same time expand and enhance some of the subjects offered by the 
Faculty. 

The group of geographers, collectively or individually, take 
part in a great number of educational and research activities of 
Lleida and in collaboration with other geographers (especially those 
of the University of Barcelona). Among the activities now consoli
dated and not spo radic should be mentioned the holding of the 

"Weeks of Urban Studies" in Lleida, which has been taking place 
since 1982 every two years and which unitas different specialists 
around a specific theme. In October this year the third edition will 
be held with the generic name of "Urban history and lntervention 
in Historie Centres". 

As most small centres; it has a low budget and a poor substruc
ture for education and research. However, it has formed a library 
which although modest is beginning to ha ve a certain degree of spe
cialisation. lt is also possible to ha ve access to the calculation centre 
o f the U niversity o f Barcelona. For the year 1986-87 we fore-see the 
transfer of the premises of the General School of Lleida to the buil
ding -rehabilitated and expanded- of the oid Seminary Council of 
Lleida. The extra room deriving from this move shall soon permit 
the construction of a good Cartography laboratory, to notably 
increase the network of computers with an increase of terminals and 
strengthen bibliographic resources. 

WHO'SWHO QUI ÉS QU{ 

Dr. FRANCESC LOPEZ I PALOMEQUE. Geografia del Turisme, Geografia 
de Muntanya i Geografia Rural. Coordinador del grup de geògrafs. Sr. 
RAMON MORELL 1 RossELL. Economia i Geografia Econòmica, Política 
Territorial i Urbanisme. Dr. FRANCESC NADAL I PIQUt. Geografia 
Social, Pensament Territorial i Geografia Històrica. Dr. LUIS URTEAGA 
GONZALEZ. Histò ria de la Geografia, Didàctica de la Geografia i Geo
grafia Històrica. Dr. j OAN VILAGRASA 1 IBARZ. Geografia Urbana i Geo
grafia Històrica. Director del Departament de Geografia i Història de 
l'Estudi General de Lleida . 
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La Secció de Geografia de l'Estudi General de Lleida 5 

Els estudis universitaris a Lleida compten, aproximadament, 
amb uns cinc mil estudiants dels que uns dos mil cinc-cents 
pertanyen als centres de l'Estudi General de Lleida, Divis ió 

Territo rial de la Univers itat de Barcelona. Son uns centres universi
taris joves (els primers es tudis començaren durant els primers setan
ta), que cobreixen una demanda de tipus regional (les comarques del 
Ponent català i de la Franja) i amb una Escola Superior d 'àmbit o 
influència estatal (Agrònoms). 

Els estudis de Geografia es realitzen a la Facultat de Lletres (en 
constitució i, de moment, Delegació a Lleida de les Facultats de Filolo
gia i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona) i emmar
cats en el pla d'estudis de la llicenciatura de Geografia i Història. Des 
del curs 1983-1984 és possible cursar l'especialitat de Geografia. 

El grup de geògrafs de Lleida està const ituït per cinc professors 
que forme n part d'un Departament de Geografia i Història i actual
ment cobreixen catorze ass ignatures que permeten cursar primer 
cicle i especialitat de Geografia a més d 'oferi r-se com a es tudis com
plementaris per al conjunt d 'especialitats de la Facultat de Lletres . 

Els estudis estan clarament orientats cap a la Geografia huma
na, encara que es cursa, també, una Geografi a física al primer cicle 
com a base important de la formació dels estudiants. L'opció cap a 
la Geografia humana ha sorgit tant del tarannà i àrees d' interés dels 
professors del centre com d'una anàlisi de les possibilitats d 'oferi r 
una formació sòlida als estudiants universitaris. Així, es preferí 
reduïr l'àmbit didàctic per tal de no dispersar esforços. La inserció 
en una Facultat de Lletres, en un Departament de Geografia i Histò
ria (amb majoria d'historiadors), el paper de complement de les 
ass ignatu res de Geografia per als es tud iants de les diferents bran
ques d' Història i la pròpia experiència docent i de recerca dels pro
fessors de Geografia, juntament a l'escàs nombre de personal 
docent, aconsella l'especialització i l'ènfas i en la fo rmació humanista 
dels futurs geògrafs. 

Des del moment en que s'inicià l'especialitat el nombre d 'estu
diants de segon cicle s'ha anat incrementant (sempre però tenint en 
compte la realitat d 'un centre petit). Actualment una dotzena d'es
tudiants cursen segon cicle i les previsions a curt termini son les 
d 'estabil itzar-se en uns quinze o vint estudiants per a cada un dels 
dos cursos de l'especialitat. La demanda per part d 'es tud iants d 'al
tres especialitats és elevada en les ass ignatures de primer cicle i s'està 
incrementant de forma notable en les de segon cicle. 

El pla d 'es tud is actual és una adaptació del que se segueix a la 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Es 
poden cursar les assignatures troncals de primer cicle -Introducció 
a la Geografia, Geografia física, Geografia humana, Geografi a eco
nòmica- les de temàtica regional - Geografi a d 'Espanya i Espais i 
societats- les temàtiques de segon cicle de Geografi a humana - Geo
grafia agrària, Geografia social , Geografia urbana i Teoria i història 
de la Geografia- així com una quantitat raonable d 'assignatures ins
trumentals -Cartografia, Estadística i Didàctica de la Geografi a- i 
conceptuals - Economia. Es recomana als estudiants de Geografia la 
formació d'un "curriculum " ben complementat per altres assignatu
r es no directament geogràfiques, que ofereix la Facultat i que asse
guren un bon coneixement històric i cultural. Com és tradicional a 
la disciplina es presta especial atenció al treball de camp i a les excur
sions com a eina didàctica. S'ha de dir que, com en la majoria dels 
centres universitari s de l'Estat, actualment s'es tà procedint a discutir 
un nou pla d 'estudis per a la Facultat de Lletres. La previsió del grup 
de geògrafs de Lleida és mantenir l'ensenyament de Geografia 
humana i alhora ampliar i fe r atractives algunes de les assignatures a 
oferir per al conjunt d 'ensenyaments de la Facultat . 

El grup de geògrafs, com a col· lectiu o be individualment parti
cipen en un bon nombre d 'activitats docents i de recerca tant en 
l'àmbit lleidatà com en col·laborac ió amb altres geògrafs (especial
ment amb els companys de la Universitat de Barcelona). D 'entre les 
activitats ja consolidades i no esporàdiques hi ressalta la celebració 
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de les Setmanes d 'Estudis Urbans a Lleida, que es realitzen des de 
1982 cada dos anys i que apleguen a diferents especialistes del fe t 
urbà en to rn a un" tema específic. Enguany, a l'octubre, s'en realit
zarà la tercera edició amb el nom genèric d '" Història urbana i inter
venció als centres històrics". 

Com en la majoria de centres petits es compta amb dotac ions 
pressupos tàries escases i amb una mala infrastructu ra per a la docèn
cia i la recerca. Fins ara s'ha aconseguit, però, una biblioteca que si 
bé és modesta comença a tenir un cert grau d'especialització. També 
és possible l' accés al centre de càlcul de la Univers itat de Barcelona. 
Per al curs 1986-1987 és previst el tras llat de les instal·lacions de 
l'Es tudi General de Lleida a l'edi fici - rehabil itat i ampliat- de l'antic 
Seminari Conciliar de Lleida. Les dotacions extraordinàries deriva
des d 'aquest fe t permetran que a molt curt termini es disposi d' un 
bon laboratori de Cartografia, s'ampl iï de fo rma considerable la 
xarxa d ' info rmatització amb l' increment de terminals d 'ord inador 
d isponibles i es reforci el fons bibliogràfic. 



6 The Department of Geography of the Universitat Autònoma de Barcelona 

T he Department of Geography of the U.A.B. was created 
in the year 1969 and is at present made up of teachers of dif
ferent disciplines (geographers, historians, sociologists, 

economists, pedagogues, engineers and geologists) due to the con
cept of geography as an interdisciplinary social science. In this sense 
the department has always promoted relacions with other centres 
having teachers from other faculties corne to teach some specific 
subjects. 

As a general orientation the department aims at providing a 
sound background with professional outlets and not exclusively 
connected with school. 

The currículum of the students of the first cycle permits a wide 
choice (of fifteen subjects only six are compulsory), which allows a 
specialised orientation from the first year. This first cycle can be 
taken at the University College of Gerona and both the first and the 
second cycle of specialisation in geography can be taken in evening
night classes at the Faculty of Letters. 

In the second cycle special emphasis is placed on analysis and 
territorial planning as well as professional techniques. With this aim 
some subjects are articulated around a work of analysis of a con
crete territorial reality, which permits the student to be initiated 
in to research work both theoretically and technically. This is possi
ble thanks to the individualistic character of the groups which allow 
a personalised relationship with the teachers. In the second cycle are 
included subjects such as Data Treatment, Professional techniques, 
Techniques of Cartographic Analysis or Didactics, Techniques spe
cifically oriented towards the forming of the ·students as professio
nals of geography. One area which is being developed is that of 
environmental studies, with subjects such as Eco-geography or 
Energy Resources. 

This currículum has permitted a good number of students to 
get scholarships to continue postgraduate studies in other countries 
(mainly the United States), and to find jobs in public institutions of 
territorial planning (Diputació, Town Councils, Generalitat, Metro
poliran Commission, Chambers of Commerce) and private techni
cal bureaus. 

The general orientation of the department is reflected in the 
lines of research of its members and in the relacions which have been 
established with Catalan and foreign institutions. As areas of privi
leged research we can mention urban, rural, territorial organisation, 
demographic and environment studies. The development of this 
research has engendered a close relation with centres and organisa
tions such as the Centre of Demographic Studies, the Institute of 
Metropolitan Studies, the C.E.U.M.T., the Metropolitan Corpora
tion of Barcelona, the Agriculture Exchange of Gerona, the Diputa
ció of Barcelona and Gerona, the groups of the High Pyrenees, the 
Council of Territorial Policy and Public Works of the Generalitat 
of Catalonia, the Volkswagen Foundation, the Institute of Educa
tional Sçiences among others. 

Since 1974 the department has been periodically publishing a 
review that compiles part of the research carried out by its members 
besides other work representative of the trends and current pro
blems of geography from a wide and innovative viewpoint. 

The department has placed special interest in giving the Faculty 
Library material particularly rich in geographic reviews which are 
representative of current trends of geographic research in different 
countries in the world. The growing interest for environmental stu
dies has resulted in the creation of a physical geography laboratory 

which permits practica! teaching. For the computerised treatment o f 
statistic material used in the different subjects and for the develo
ping of research work, students and teachers have a room with two 
terminals connecteci" to the computer network o f the U niversity. 

Finally a special mention should be made of the fact that the 
Department of geography has the responsibility of running the Car
toteca of the Faculty of Letters, which at the moment has more than 
10 000 maps. This patrimony, one of the richest and most valuable 
in Catalonia, is an essential element to help the tasks of teaching and 
research of the department. 

WHO'SWHO QUt ÉS QUt 

ENRIC LLUCH I MART! N. Geografia Regional i Política. M. DoLORS GAR· 
CIA RAMON. Geografia Rural , dels Països Mediterranis i Pensament Geo
gràfic. ANTONI F. TULLA 1 PUJOL (Director del Departament). Geografia 
Rural i Ordenació Territorial. HELENA EST ALELLA I BOADELLA. Geografia 
Rural i dels Països Catalans. RosA Asc oN 1 BORRAS. Geografia Urbana, 
Pensament Geografic i Didàctica. LAURA ZUMIN I TARTARI. Geografia 
Urbana i Humana. LLUIS RIUDOR I GORGUES. Geografia Urbana i Huma
na ." GERDA K. PRIESTLEY. Geografia dels Paisos de parla anglesa i Carto
grafia. Geografia del Turisme. ANGELS PASCUAL de SANS. Geografia de la 
Població. Metodologia de les Ciències Socials. PAU ALEGRE 1 NADAL. Car
tografia. Anàlisi Territorial. jOAQUIM COROMINAS. Informàtica per a les 
Ciències Socials. Recursos Energètics. ANNA CABRE, Demografia. Geo
grafia de la Població. jOAN SABI 1 BONASTRE. Geografia Física i Biogeogra
fia. MANUEL MIRO I ÜRELL. Geografia Física i Geomorfologia. jOSEP 
PUIG. Matemàtiques per a les Ciències Socials. Recursos Energètics. PILAR 
RIERA I FIGUERAS. Geografia Urbana d'Espanya. jORDI BORJA I SEBASTIA. 
Geografia Urbana. Substitut: FRANCESC TORT. JULI BUSQUETS I BRAGU· 
LAT. Professor de Sociologia (en excedencia). PILAR BENEJAM I ARGIMBAU. 
Didàctica de la Geografia i Geografia Humana. També imparteixen docen
cia a l'Escola de F.P. d'E.G.B. de Sant Cugat i de Lleida: MARIA VILLA· 
NUEVA. Geografia Humana i d'Espanya. CARMEN GONZALO. Geografia 
Humana i de Catalunya. ANGELS TORRENTS. Geografia de la Població i de 
Catalunya. PILAR MAZARICO. Geografia General i de Catalunya. JosEP 
TORTOSA. Geografia Humana i Didàctica. M. DIVINA SALV ANY. Geografia 
General, Regional. 
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Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona 7 

El Departament de Geografia de la U.A.B. es va crear l'any 
1969 i el formen actualment professors de diferents proce
dències (geògrafs, h istoriadors, sociòlegs, economistes, 

pedagogs, enginyers i geòlegs), degut a la concepció de la geografia 
com a Ciència Social interdisciplinària. En aquest mateix sentit el 
departament ha fomentat sempre les relacions amb d 'a ltres centres 
incorporant a professors d'altres facultats per a impartir algunes 
matèries específiques. 

Com a orientació general el departament tendeix a proporcio
nar als estudiants una formació adequada amb les sortides professio
nals i no exclusivament lligades a la docència. 

El "curriculum" dels estudiants de primer cicle permet una 
àmplia opcionalitat (de quin ze assignatures només sis són obliga
tòries ), que permet des del primer curs una orientació especialit
zada. Aquest primer cicle pot ésser cursat al Col·legi Universitari 
de Girona i tan el primer com el segon cicle de l'especialitat de 
geografia poden cursar-se en estudis de tarda-nit a la Facultat de 
Lletres. 

En el segon cicle es posa un èmfasi particular en l'anàlisi i plani
ficació territorials així com en les tècniques professionals. Amb 
aquesta finalitat algunes assignatures s'articulen al voltant d'un tre
ball d 'anàlisi d'una realitat territorial concreta, que permet iniciar a 
l'estudiant en els treballs d'investigació tan a nivell teòric com tèc
nic. Això és possible donat el caràcter no massificat dels grups que 
permet una relació personalitzada amb els professors. En el segon 
cicle s'inclouen assignatures, com Informàtica, Tècniques professio
nals , Tècniques d'anàlisi cartogràfica o Didàctica, especificament 
orientades a la formació dels estudiants com a professionals de la 
geografia. Un àrea que s'està desenvolupant és la dels estudis del 
medi ambient, amb assignatures com són Eco-geografia o Recursos 
energètics . 

Aquest "curriculum " ha permès un bon nombre d'estudiants 
d 'aconseguir beques per a realitza r estudis de postgraduat a d'altres 
països (primordialment als Estats Units), així com trobar treball en 
organismes públics de planificació territorial (Diputació, Aj unta
ments , Generalitat, Comissió Metropolitana, Càmbres de Comerç) 
i a gabinets tècnics privats. 

L'orientació general del departament queda reflectida en les 
linies d ' investigació dels seus membres i en les re lacions que s'han 
establert amb institucions catalanes i estrangeres. Com àmbits d' in
vestigació privilegiats podem assenyalar els estudis urbans, rurals, 
d 'organització territorial, demogràfics i del medi ambient. La realit
zació d'aquestes investigacions ha portat a una estreta relació amb 
centres i organismes com el Centre d'Estudis Demogràfics, l' Insti
tut d'Estudis Metropolitans, el C.E.U.M.T., la Corporació Metro
politana de Barcelona, les Cambres Agràries de Girona, les Diputa
cions de Barcelona i Girona, els Grups de l'Alt Pirineu, la Conselle
ria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generali tat de 
Catalunya, la fundació Wolkswagen, l' Institut de Ciències de l'Edu
cació, entre altres. 

El departament publica periòdicament des del 1974 una revista 
que recull part de les investigacions realitzades pels seus membres així 
com d'altres treballs representatius de les tendències i les problemàti
ques actuals de la geografia des d'una òptica àmplia i innovadora. 

El departament ha posat un interès especia l en dotar a la 
Biblioteca de la Facultat d ' un fons particularment ric de rev istes 
de geografia que sigu in rep resentatives de les tendències actua ls 
de la recerca geogràfica a diferents països del món . L'interès crei-
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xent pels estudis ambientals ha portat a la creació d ' un laboratori 
de geografia física que facilita la realització de les classes pràcti
ques. Per al tractament informatitzat del materia l estadíst ic utilit
zat a les diferents assignatures i per a la rea lització de ls treballs 
d'investigació, estudiants i professors disposen d'un aula dotada 
amb dues terminals connectades a la xarxa informàtica de la Uni
versitat. Finalment cal assenyalar molt especialment que el 
Departament de Geografia té la responsabi litat de la gestió de la 
Cartoteca de la Facultat de Lletres, que actualment disposa de 
més de 10 000 mapes. Aquest fons, un de ls més rics i ben dotats 
de Catalunya, constitueix un element essencial per a facilitar les 
tasques de docència i de recerca del departament. 



8 The Department of Geography of the University College of Giro~a 

The Department of Geography of the Col·legi Universitari 
de Girona depends on the Department of Geography of the 
Autonomous University of Barcelona (U.A.B.). Its recent 

creation -it is not yet fiteen years oid- together with the fact of 
being situated in a small town like Girona (some 100 000 inhabi
tants, if we include the municipalities of the immediate surroun
dings ), justifies its s mall size. 

The Department of Geography has its premises in the Faculty 
of Letters of the C.U.G. (in a few months, the General School of 
Girona) in San Domènec Place, in the very centre of the Oid Quar
ter o f Girona. Its location is certainly en viable: thousands-of-years
old stone, well-preserved walls, Gothic churches Romanesque 
cloisters and mediaeval streets envelop it and give it a special 
atmosphere, of deep feeling and great beauty. It is the ideal back
ground for reflection and study. 

We share with the other Departments the use and running of 
certain services: the Library, the Microcomputer room, the Video 
room, the heavy duty vehicle for excursions. Furthermore, we 
directly run the Cartoteca and the Archives of Air Photographs. 
With all, as o ur funds increase -the Cartoteca was created only two 
years ago-, we intend to open it to the other Departments and 
Faculties. In fact, our proposition -already accepted by the Board 
of C.U.G.- is to convert the present Cartoteca of the Department 
of Geography into the Cartoteca of the future University of Girona, 
with opening hours for anyone, be he a university student or not. 

Forming part of a small Department in a small University and 
in a small town has both advantages and disadvantages. One of the 
main advantages consists of being able to take a very direct part in 
the social and territorial fabric surrounding one. The possibility of 
establishing contacts with public and/or private institutions with a 
view to jointly carrying out determinate research projects is much 
easier and quicker than in other places. In this sense should be men
tioned our collaborations with the Consortium of the Costa Brava, 
with the Provincial Agricultura Exchange, with the Service of Stu
dies, Information and Documentation of the Diputació of Girona, 
with the College of Architects, etc. 

The Department of Geography of C.U.G. does not have its 
own publication . Instead, it uses as its voice and feels as its own, 
two important publications : Estudi General, the annual review of 
the Faculty of Letters of the C.U.G. and Documents d'Anàlisi Geo
gràfica, the six-monthly review of the Department of Geography of 
the U .A.B. Also, the Faculty of Letters of the C.U.G. each year 
publishes a book with the purpose of informing on interesting une
dited studies on different themes . In this series, there have already 
appeared the following books of Geography, the authors of which 
are or have been teachers at the centre: 

T ERRADES I BATLLE, MONTSERRAT: The elections of june 15 in the 
counties of Girona. Geographic analysis, C.U.G., Girona, 1978, 
pp. 278 . 

MASO 1 LLUNÉS, RICARD et al: Toponomy of Girona, C .U.G. and 
POLUX study Service. Girona, 1981, pp. 165. 

EST ALELLA I BOADELLA, HELENA: The property of the earth in the 
counties o/ Girona, C.U.G., Girona, 1984, pp. 281. 

NOGUE I FONT, JOAN : A geographic-humanistic account of the 
Garrot landscape, C.U.G., and Diputació of Girona, 1985, 
pp. 320. 

In the immediate future the Department of Geography of 
C.U.G . hopes to increase the existing teaching staff with the aim of 
offering students a wider range of subjects and with the hope of 
beginning Doctorate courses . Our aim -and we have in great part 
reached it- is that the Department open its doors to the Geronese 
counties and that it become a pivot centre, the promotor of initiati
ves and work projects in the field of Geography. 

WHO'SWHO QUÍ ÉS QUÍ 

Prof. ROSER BATLLORI : Geografia Humana; Didàctica de la Geografia. 
Prof. NúRIA FONT: L'Economia i l'Estadística aplicades a la Geografia. 
Dr. jOAN Noeu~ : Geografia Humana; Cartografia i Fotointerpretació; 
Pensament Geogràfic i Concepte de Paisatge. Dr. AGUSTI XERCAVINS : 
Geomorfologia i Biogeografia. 
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El Departament de Geografia del Col.legi Universitari de Girona 9 

El Departament de Geografia del Col·legi Universitari de 
Girona depèn del Departament de Geografia de la Univer
sitat Autònoma de Barcelona (U .A.B.). La seva recent crea

ció -encara no fa els quinze anys-, juntament amb el fet d'estar 
enclavat en una ciutat petita com és Girona (uns I 00 000 habitants , 
si comptem els municipis de la rodalia més immediata), justifiquen 
les seves reduïdes dimensions . 

El Departament de Geografia té les seves instal· lacions a la 
Facultat de Lletres del C.U.G. (!"'Estudi General de Girona", din
tre pocs mesos), a la Plaça de Sant Domènec, al bell mig del Barri 
Vell de Girona. La seva ubicació és, certament, envejable: pedres 
mil ·lenàries, muralles ben conservades, esglésies gòtiques, claustres 
romànics i carrers medievals l'envolten i li confereixen una atmos
fera particular, d'un encís pregon i d'una suggestiva bellesa. És un 
marc ideal per a la reflexió i l'estudi. 

Compartim amb d'altres Departaments l'ús i la ges tió de deter
minats serveis: la Biblioteca, la Sala de Micro-ordinadors, la Sala de 
Vídeo, el vehicle tot terreny per a les excursions, etc. Gestionem, en 
canvi, directament la Cartoteca i l'Arxiu de Fotografia Aèria. Amb 
tot, a mesura que anem enriquint el nostre fons -la Cartoteca fou 
creada tot just fa dos anys-, pensem anar-la obrint a la resta de 
Departaments i Facultats. De fet, la nostra proposta -acceptada ja 
per la Direcció del C.U.G.- és convertir l'actual Cartoteca del 
Departament de Geografia en la Cartoteca de la futura U ni versi tat 
gironina, amb un horari pensat fins i tot per a facilitar l'accés de 
qualsevol ciutadà, tant si és estudiant universitari com si no . 

Formar part d'un petit Departament, en una Universitat poc 
gran i en una ciutat de reduïdes dimensions té avantatges i inconve
nients. Un dels principals avantatges consisteix en poder incidir 
d'una manera molt directa en el teixit social i territorial que t'envolta. 
La possibilitat d'establir contactes amb institucions públiques i/ o 
privades de cara a endegar conjuntament determinats projectes d 'in
vestigació és molt més fàcil i ràpida que en d'altres indrets. En aquesta 
línia cal emmarcar les nostres col·laboracions amb el Consorci de la 
Costa Brava, amb la Cambra Agrària Provincial, amb el Servei d'Es
tudis, Informació i Documentació de la Diputació de Girona, amb 
el Col·legi d'Arquitectes, etc. 

El Departament de Geografia del C.U.G. no disposa d 'una 
publicació pròpia, perquè, de fet, utilitza com a portaveu i sent com 
a seves dues revistes importants : l'Estudi General, la revista anual de 
la Facultat de Lletres del C.U.G. i Documents d'Anàlisi Geogràfica, 
la revista semestral del Departament de Geografia de la U .A.B. A 
més a més, la Facultat de Lletres del C.U.G. publica cada any un lli 
bre, amb l'ànim de donar a conèixer interessants investigacions inè
dites sobre temes diversos. En aquesta sèrie han aparescut ja els 
següents llibres de Geografia, els autors dels quals són i/o han estat 
professors del centre: 

TERRADES I BATLLE, MONTSERRAT, Les eleccions del15 de juny a les 
comarques gironines. Anàlisi geogràfica, C.U.G., Girona, 1978, 
pp. 278. 

MASÓ I LLUN ÉS, RICARD et al, Toponímia del Gironés, C.U.G. i Ser
vei d'Estudis de Polux, Girona, 1981, pp. 165. 

ESTALELLA I BOADELLA, H ELENA, La propietat de la terra a les 
comarques gironines, C.U.G., Girona, 1984, pp. 281. 

NOGUÉ I FONT, j OAN, Una lectura geogràfica-humanista del pai
satge de la Garrotxa, C.U.G. i Diputació de Girona, Girona, 
1985, pp. 320. 
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En un futur immediat el Departament de Geografia del C.U.G. 
aspira a ampliar la plantilla del professorat existent, amb l'ànim 
d'oferir una major oferta d'assignatures als estudiants i amb la il ·lu
sió de poder començar a impartir Cursos de Doctorat. Volem -i en 
gran part ho estem ja aconseguint- que el Departament obri les 
seves portes a les comarques gironines i que esdevingui un centre 
aglutinador, difusor i impulsor d'iniciatives i projectes de treball en 
el camp de la Geografia. 



10 The Geography Department ofthe University ofValencia 

The oid Valencian'university, founded in 1501, in spite of 
having had among its founders in the XVIII century distin
guished scholars of astronomical or mathematical geography, 

later lost all continuity that could link the past with modern geograp
hy. After the three years of civil war, an eccentric, wise and not always 
justly considered Aragonese professor, LUIS GARCIA SAI NZ, under
took the first modern teaching of Geography at a Faculty of Philo
sophy and Letters where the historie speciality would be the first to be 
developed with depth and prestige. lt was to be many years before 
the oid central building, situated in the Jewish quarter of the XVI 
century, had a modest nucleus of teaching and research. Professor 
ANTONI LóPEZ GóMEZ of Madrid, its impulsor and visible head, 
took possession of the chair in 1956, at the same time establishing 
the Seminar a nd, in 1966, the Department o f Geography. The first 
batch of History graduates with a short Geography thesis, were 
completed the year 1957-58 and the first doctorate thesis, that of 
VICENÇ M. ROSSELLO, was handed in 1962. Since then twenty-four 
have been presented, the first of Phys ical Geography in 1980. 

The first H ead of Department -the only one at the beginning 
was Dr. LOPEZ GóMEZ, who lived in Valen cia unti! 1969 when he 

. moved to the newly-c reated Department of Geography of the 
Autonomous University of Madrid. H e was succeeded in the direc
tion of the Department by a disciple, Dr. ROSELLO I VERGER who 
was also head of the new Department of general Geography when 
it was formed in 1978. A short time before the Department of 
Human Geography has been set up (1977), under the direction of 
Professor PEDRO PÉREZ PUCHAL; both have since then been at the 
head of the respective departments. Meanwhile, in 1976, the Geo
graphy Department had been established inside the Faculty of Let
ters , one of the first to function in the country and which in reality 
responded to a union of criteria and direction between che members 
of the two departments which had common services, hours and 
lines of work. Then the application of the Law for University Reform 
and the new University Statutes put the situation back to a single 
department which, for the moment, was to hold all the components of 
the previous ones, as also the geographers of the University College of 
Castelló de la Plana and those opting for University Studies. 

The Geography Department of the University of Valencia, in 
its different phases, has placed great emphasis in promoting the 
publication of research findings. Fruit of this are some forty books 
published -mostly devoted these and dissertations-and the 37 issues 
of the review "Cuadernos de Geografía" which was founded in 
1964 by Dr. LOPEZ GOMEZ. At first it appeared without much regu
larity, but since 1973 it has had two annual issues and since 1980 it 
includes articles in Catalan. The sectorial review is mostly devoted 
to Valencian themes and alternatively publishes a book section and 
on e on chronicles o f current geographic themes in the Valencia area. 
In accordance with the origin of most of the students and with the 
desi re to incorpora te the U niversity into the country, the a rea o f 
studies which the Geography Department covers is preferentially 
Valencian. This does not exclude either theoretical reflection or the 
objectives of general Geography which can be perfectly combined 
with themes of immediate application. F rom ti¡ne to time the mem
bers of Departments or o ne Department have signed contracts with 
firms or with the central or autonomous Administration for con
crete applied research, usually on questions already dealt with or 
parallel to those· being done. 

Ihe lines of research are various -perhaps too many- following 
a healthy principie of freedom held unti! now. From the start, Pro
fessor Ló PEZ GóMEZ -more interested in agricultura! geography 
and irrigation- did not disdain the phys ical sicle of the discipline, 
the research of which he not only supported but often participated 
in. The geographical orientation of then and the peremptory needs 
of a geographically unknown Valencia country, gave first priority 
to global research on municipals and counties with the aim of get-

tinga complete picture: this tendency was to !ast unti! to the 1970's. 
Meanwhile, other subjects took shape such as demography, structu
res of agricultura! property, industrial geography, urban evolution, 
study of communications, etc. Physical geographers cannot ignore 
the nearby sea and work on the coastline had some followers from 
the start; later, continental hydrology, the climatology and geo
morphology, the waterways -terraces, cones, deltas- and, now, slo
pes have been themes of investigation. 

The study plan applied since 1977-78 comprises a cycle com
mon to the whole Faculty o f Geography and History, the three 
courses of which contain four Geography subjects. The fourth and 
fifth , instead, are exclusively devoted to Geography and cover the 
six compulsory disciplines and ten opcional which provide the seu
dent with a certain specialisation in physical or human Geography . 
Nonetheless, the study plan -both in content as method- shall be 
immediately subjected to revision and reform with the coming into 
force of the new legal framework. In the University Town, around 
two thousand students study in a building small and ill-fitted right 
from its inauguration, half of whom are only the first cycle, later 
passing to different non -geographic specialisations . .The two upper 
courses have had in recent years an enrollment of approximately 70 
or 80 students. Teaching is bilingual , although the groups which are 
taught our subjects in Catalan are at the moment only seven. 

The department has -apart from the general faculty library -a 
specialised library which has more than 5 000 volumes and, also, a 
good hemeroteca with some hundreds of titles, 130 of which are 
regularly received by subscription and exchanges, all dealing with 
the main subjects of the department. Struggling against the insuffi
cient space, we ha ve a rich collection of cartography and air photo
graphy, complete regarding the Valencia country, within that 
humanly possible but with great problems for use and preservation . 
The Geomorphology Laboratory, in function since 1970, has over
come its precarious condicions of location thanks to the constant 
determination and sacrifices of different members of the depare
ment. lt was the first in the country which, in the area of the Faculty 
o f Letters, devoted itself to the research o f so i ls, morphometry, 
dense minerals, sedimentology and more recently, palinology. In 
spite of not having specially assigned personnel, nor workers, seve
ra! dozen studies have been produced, especially graduation notes 
(the first in 1971 ) and doctorate theses. 

WHO'S WHO QUÍ ÉS QUÍ 

VICENÇ M. ROSSELLÓ I VERGER, Geomorfo logia Litoral, Paleogeografi a 
Quaternària, Evolució Urbana, Toponomàstica. P EDRO P ÉREZ PucHAL, 
Demografia Hi stò rica, Urbanística, Espanya. EuGEN I LI. BURRIEL de 
ORUETA, (excedent), Demografia, Geografia Agràri a, Metodologia 
Geogràfica. j OSEP M. BERNABÉ MAESTRE, Anàlisi Regional, Geografia 
Industrial, Quantificació. j OAN F. MATEU BELLÉS, Hidro logia Conti
nental, relacions Arqueologia Geografia Física, Geomorfologia Medi
terrània . M AR IA J. T EIXIDOR de OTTo, Geografia Urbana, Po blament 
del País Valencià. jUAN PIQUERAS H ABA, Geografia Agrària, País Valen
cià. CONCEPCIÓ DOM INGO PÉREZ, Geografia Agrària, Po blament. j OAN 
ROMERO G ONZALEZ (excedent), Pro pietat Rural i Estructura Agrària. 
Dra . EuLALIA SANJAUME SAUMELL, Geomorfologia Litoral, Petrografia 
Sedimentària. Dra. MARIA j . MI RANDA M ONTERO. Geografia de l'Oci, 
Turisme. Dr. ALEXANDRE j . PÉREZ CUEVA, C limatOlogia Mediterrània, 
Geomorfologia Continental. Dr. ISMAEL VALL~S SANCHIS, Geografia 
Històrica del País Valencià, Geografia Industrial. Dra. PILAR FUMANAL 
GARCIA, SedimentOlogia, Paleogeografia. Dra. MICHhE D UPRÉ 0LLI
VIER, Palinologia, Paleoecologia Mediterrània. j OSÉ E. P ENA GiMENO, 
Geografia Humana Regional. CARM E SANCHIS DEUSA, Comunicacions; 
Camins i Ferrocarrils. ADOLF CALVO CASES, Geomorfologia de Ves
sants, Ordinadors. j ULl A SALOM CARRASCO, Geografia Industrial. PILAR 
CARMONA GONZALEZ, Terrasses i altres Sediments Fluvials. N EUs la 
RocA CERVIGON, Moviments de Massa, Vessants. MIQUEL A . BAILA 
PALLARÉS, Anàlisi Regio nal, País Valencià. 
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L 
vella Universitat valentina, fundada el 1501, malgrat haver 
comptat, entre els novatores del segle XVII, amb distingits 
conreadors de la geografia astronòmica o matemàtica, perdé 

tota continuïtat que pogués enllaçar amb la disciplina geogràfica 
moderna. Després de la guerra civil dels tres anys, un excèntric savi i 
no sempre justament considerat professor aragonès, LUIS GARCÍA 
SAINZ, engegà el primer ensenyament universitari modern de la Geo
grafia al si d'una Facultat de Filosofia i Lletres on l'especialitat histò
rica seria la primera que es desenvoluparia amb amplitud i prestigi. 
Calgueren anys i anys per tal de congriar a l'amic edifici central, bastit 
al call judaic des del segle XVI, un modest nucli de docència i recerca. 
En fou l'impulsor i cap visible el professor madrileny ANTONIO LOPEZ 
GOMEZ, que prengué possessió de la càtedra el 1956, tot establint el 
Seminari i, el 1966, el Departament de Geografia. La primera fornada 
de llicenciats en Història, però amb una tesina geogràfica, acabaren el 
curs 1957-58 i la primera tesi doctoral, la de VICENÇ M. ROSSELLO, 
seria defensada el 1962. Des d'aleshores n'han estat presentades vim-i
quatre, la primera de Geografia física, l'any 1980. 

El primer cap de Departament -únic al principi- fou el Dr. LOPEZ 
GOMEZ, que sojornà a Valènci:a fins l'any 1969 que es traslladà al 
Departament de Geografia de nova creació a la Universitat Autò
noma de Madrid. El va succei'l" a la direcció del Departament, un 
deixeble, el Dr. ROSSELLO 1 VERGER que esdevingué també cap del 
nou Departament de Geografia ·general, quan fou transformat el 
1978. Poc abans s'havia constituït també el Departament de Geogra
fia humana (1977), sota la direcció del professor PEDRO PÉREZ 
PuCHAL; ambdós, de llavors ençà, continuen al cap dels respectius 
departaments. Mentrestant, l'any 1976 s'havia establert dins la 
Facultat de Filosofia i Lletres la Secció de Geografia, una de les pri
meres que va funcionar a l'estat i que en realitat responia a una uni
tat de criteri i gestió entre els membres dels dos departaments que 
conservaren serveis, horaris i línies de treball comuns. A hores d'ara 
l'aplicació de la Llei de Reforma Universitària i dels nous Estatuts 
de la Universitat retrotrau la si tuació a un departament únic que 
encabirà, per ara, tots els components dels anteriors, així com els 
geògrafs del Col·legi Universitari de Castelló de la Plana i els que hi 
vulguen optar des de les Escoles Universitàries. 

La Secció de Geografia de la Universitat de València, en les 
seves diverses etapes, ha posat molt d'esment a promoure la publica
ció dels resultats de la recerca. En són fruit els quaranta i escaig lli
bres publicats -en bona part fruit de tesis i tesines- i els 37 números 
de la revista Cuadernos de Geografía que va ser fundada el 1964 pel 
Dr. LOPEZ GOMEZ. Primer va eixir sense gaire regularitat, però des 
de 1973 treu dues entregues anuals i des de 1980 inclou articles en 
català. La revista de la secció es dedica més tost als temes valencians 
i alternativament publica un apartat de bibliografia i un de cròniques 
de temes geogràfics d'actualitat al País Valencià. D'acord amb la 
procedència majoritària dels estudiants i amb la voluntat d'incardi
nació de la Universitat al propi país, l'àmbit d'estudi que cobreix la 
Secció de Geografia és preferentment valencià. Això no exclou ni la 
reflexió teòrica, ni els objectius de la Geografia general que poden 
conjuminar-se perfectament amb temes, fins i tot, d'aplicació imme
diata. Adesiara els membres dels Departaments o un Departament 
com a tal han signat contractes amb empreses o amb l'Administració 
central o autonòmica per a investigacions aplicades concretes, ordinà
riament sobre qüestions ja tractades o paral·leles a les que són al teler. 

Les línies de recerca són variades -potser massa-, seguint un sà 
principi de llibertat, mantingut fins ara. De bell antuvi el professor 
LOPEZ GOMEZ -més interessat per la geografia agrària i pels rega
dius- no desdenyà el vessant físic de la disciplina, la recerca del qual, 
no sols recolzà, sinó que sovint hi participà. Atesa l'orientació 
regional de llavors i les necessitats peremptòries d'un País Valencià 
geogràficament ignot, primaren les investigacions globals sobre 
municipis i comarques a fi d'assentar un quadre complet d'estalona
ment: aquesta tendència duraria fins ben entrats els anys 1970. 
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Entretant prenien cos altres capítols com el demogràfic, les estruc
tures de propietat agrària, la geografia industrial, l'evolució urbana, 
l'estudi de les comunicacions, etc. Els geògrafs físics no podien dei
xar de mirar la mar propera i el treball sobre el litoral tingué des dels 
inicis alguns seguidors; darrerament hom ha fitat més de prop la 
hidrologia continental, la climatologia i de la geomorfologia, els 
aspectes fluvials -terrasses, cons, deltes- i, ara mateix, els vessants. 

El pla d'estudis vigent des del curs 1977-78 recolza en un cicle 
comú a tota la Facultat de Geografia i Història, els tres cursos del 
qual contenen quatre assignatures de Geografia. Els cursos quart i 
cinquè, en canvi, són d'exclusiva dedicació geogràfica i abasten sis 
disciplines obligatòries i deu optatives que permeten a l'a lumne una 
certa especialització vers la Geografia física o humana . Tot i amb 
això, el pla d'estudis -tant en contingut com en metodologia- serà 
sotmès a revisió i reforma immediatament amb l'entrada en vigor 
del nou marc legal. En un edifici estret i inadequat ja des de la seva 
inauguració estudien a la Ciutat Universitària prop de dos milers 
d'alumnes, més de la meitat dels qual només ho són del primer cicle, 
en passar després a diverses especialitats no geogràfiques. Els dos 
cursos superiors tenen els últims anys una matrícula aproximada de 
70 o 80 estudiants . L'ensenyament és biblingüe, encara que els grups 
als quals són explicades les nostres matèries en català són ara per ara 
només set. 

La Secció disposa -a part la biblioteca general de la Facultat
d'una biblioteca especialitzada que depassa els S 000 volums i, a més 
a més, una àmplia hemeroteca amb uns quants centenars de títols, 
130 dels quals es reben correntment entre subscripcions i intercan
vis, tot atenent sobretot a les principals dedicacions dels departa
ments. Lluitant contra els problemes de l'esquifit espai, hom dis
posa d'una abundosa col·lecció cartogràfica i de fotografia aèria, 
completa quant el País Valencià, dins allò humanament possible, 
encara que amb greus problemes d'ús i conservació. El Laboratori 
de Geomorfologia, en funcionament des de 1970, ha superat les pre
càries condicions d'ubicació gràcies a l'empenta i sacrifici constant 
de diversos membres de la Secció . Fou el primer dins l'estat que, a 
l'àrea de les Facultats de Lletres, es dedicà a la recerca de sòls, mor
fometria, minerals densos, sedimentologia i més recentment a pali
nologia. Malgrat no disposar de personal adscrit propi, ni de labo
rants, n'han eixit vàries dotzenes d'investigacions, especialment 
memòries de llicenciatura (la primera, el 1971 ) i tesis de doctorat. 



12 The Observatory of Cosmic Physics of the Ebro 

The Observatory of Cosmic Physics of the Ebro, situated in 
· Roquetes, (Tarragona), was founded by the Company of 
Jesus and began to function in the year 1904 ( officially in 

the year 1905). Since its foundation it has been devoted to the study 
of the relationship between solar activity and geophysic phenome
na. It concretes its activity in the framework of five sections: solar, 
ionospheric, geomagnetic, seismic and meteorologic (A). lt has a 
series of auxiliary services: data archives, library and calculation 
office (B), which permit a first treatment of data before they can be 
used (work we can call "routine"), and, in a second phase, calcula
tion and analysis of greater complexity needed to study the correla
tions there may be among the phenomena reflected. 

I t has reia tions with severa! centres a nd belongs to the three 
scientific international unions of astronomy (I.A.U.) of Geodesy 
and geophysics (U.G.G.I.) and Radio Science (U.R.S.I.), and also 
the International Commission of Sun-Earth Relations. 

A. I. Solar section 
lt is necessary to continually record the activity of rhe Sun to 

be able to determine its influence on phenomena, mainly geomagne
tic and ionospheric. 
I . Based on the measurements made on daily photographic plates 

of rhe solar photosphere, rhe pertinent calculations are made to 
determine Wolf's numbers. The data are transmitted to rhe 
Royal Observatory of Brussels. 

2. There is a monochrome fil ter for rhe observation of the chromosp
here (protuberances, fiares and chromospheric eruptions). 

3. There is also a radiotelescope to detect rhe levels of energy emit
ted by rhe solar corona corresponding to channels I 420, 2 700 
and 5 000 MHz. 

A. Il. lonospheric section 
lt is devoted to the study of rhe layer of atmosphere between 

80 and 2 000 kms. affected by rhe ionizing radiation of the Sun and 
the corpuscular radiation sent. 
I. We have an ionospheric sounder of vertical incidence for the 

study (finding and density of electric current) of the different 
ionospheric layers. The data are transmitted to the World Iono
sphere Centres in Boulder (USA) and Slough (England). 

2. Layer D (placed between 50 and 100 kms) is studied by measu
ring rhe absorption of electromagnetic ions. These studies were 
begun in collaboration with the Max-Plank Insitut für Aerono
mie of Lindau (Federal Republic of Germany). The data are 
transmitted to the mentioned world centres of ionosphere. 

3. Study is also carried out on the total number of electrons be
tween an emitting satellite and the station. lt was begun with the 
collaboration of NASA and the Cambridge Research Laborato
ries, Boston (USA). 

A. III. Geomagnetic section 
Studies are made of the variations of the earth magnetic field in 

the three components: D (declination), H (projection in horizontal 
plane) and Z (vertical component). 

The technical equipment to make the determinations are: 
I. Fast and slow La Cour photographic recordings forD, H and Z. 
2. Digital recordings of same. 
3. For rhe determination of absolute values: magnetometer and 

earth inductor, horizontal magnetic balance, vertical magnetic 
balance and proton magnetometer. 

The data are transmitted to the World Centre of Magnetism of 
Boulder (USA) and the K índex of magnetic activity to De Bilt (Ho
llanci). The Observatory is the World centre of Rapid Magnetic 
Varia tions. 
A. IV. Seismology section 

The Observatory has two complete sets of equipment of three 
seismographs, each of which register the movements of the sun in 
the directions North-South, East-West and vertical. 

The data are transmitted to the spanish seismic stations and to 
European Centre of Strasbourg (France and the World Centre of 
Edimburg (Great Britain) 
A. V. Meteorologic section 

lt is a complete Meteorologic station which forms part of the 
network of stations of the National Meteorologic lnstitute. The 
val u es o f the following parameters a re registered and gi ven: pressu
re, tempera tu re and humidity o f the air; speed a nd direction o f 
gusts, direction, speed and daily and hourly course of rhe wind; 
evaporation, sunshine (hours of sun) and total solar radiation; elec
trostatic potential. The data a re transmitted to the N ational Insti
tute of Meteorology. 
B. Services 

The registra tions and information gathered since its foundation 
have been kept. This is of great interest since there are relatively 
long series of data (the solar cycle is 22 years). In the Library there 
are more than 30 000 books; a great number o f these a re ma de up o f 
more than 250 specialized reviews, among which are the most 
important of Geophysics and Astrophysics. At the moment the 
reviews are deposited in the library we have at the Faculty of Physi
cal Sc ien ces o f the U niversity o f Barcelona (Pedralbes), thus ena
bling students to consult them. Relations with the mentioned Uni
versity also include, but in a small way, giving s hort specialized 
courses. 

The Observatory has a small calculation centre which includes 
a digitilization table to measure analogic recordings, different 
microprocessors, minicomputers and personal intercommunicating 
computers which permit data to be obtained from where stored and 
to be treated in the most appropriate manner. Regarding servi ces 
there is also that of maintenance of equipment which permits the 
solving of most breakdowns and which carries out the necessary 
adjustments to keep them working correctly. lt also permits the 
design and making of .some apparatus of a certain degree of sophis
tication. lt should be mentioned that the Observatory collaborates 
with national and foreign institutions in works of reseach and also 
application (i . e. supplying the Cartographic lnstitute of Catalonia 
with the magnetic elements for the making of a map of Catalonia). 

WHO'SWHO QUt ÉS QUt 

L.F. ALBERCA: Ionosfera. j.O. CARIJúS: Geomagnetisme i Sismologia. 
j.j. CURTO: Electrònica. E. GALDON: Ionosfera. E. SANCLEM ENT: 
Corona so lar- camp magnètic de la Terra. 
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L 
' o bservatori de física còsmica de l'Ebre, situat a Roquetes 

(Tarragona), fou fundat per la Companyia de Jesús i 
començà a funcionar l'any 1904 (oficialment, l'any 1905). 

Des de la seva fundació s'ha dedicat al estudi de la relació entre 
l'activitat solar i els fenòmens geofísics. 

Concreta la seva activitat en el marc de cinc seccions: solar, 
ionosfèrica, geomagnètica, sísmica i meteorològica (A). 

Disposa d'una serie de serveis auxiliars: arxiu de dades, biblio
teca i oficina de caleu! (B), que li permeten un primer tractament de 
les dades abans de que puguin ésser utilitzades {treball que podriem 
dir de "rutina") i, en un segon moment, calculs i anàlisis de més 
complexitat que es requereixen per estudiar les correlacions que 
poden haver-hi entre els fenòmens que reflexen. 

Manté relació amb nombrosos centres i pertany a les tres 
unions científiques internacionals d'astronomia (!.A. U.) de Geodè
sia i Geofísica (U.G.G.I.) i de Radio Ciència (U .R.S .I.), així com a 
la Comissió Internacional de Relació Sol-Terra. 

A. I. Secció solar 
Interessa portar el control de l'activitat del Sol per poder deter

minar la seva influència sobre els fenòmens, principalment, geomag
nètics i ionosfèrics. 
I. A partir de les mesures fetes sobre les plaques fotogràfiques dia

ries de la fotosfera solar es fan els calculs pertinents per a deter
minar els nombres de Wolf. Les dades són trameses a l'Observa
toire Royal de BruseJ.Ies. 

2. Es disposa d 'un filtre monocromador per a l'observació de la 
cromosfera (protuberàncies, fàcules i erupcions cromosfèriques). 

3. Es disposa també d'un radiotelescopi per detectar els nivells 
d 'energia emesos per la corona solar corresponents als canals de 
1420, 2700 i SOOOMHz. 

A. Il. Secció ionosfèrica 
Es dedica a l'estudi de la capa de la atmosfera entre 80 i 2 000 

km. afectada per la radiació ionitzant del Sol i per la radiació cor
puscular que ens envia. 
I. Tenim un sondejador ionosfèric d'incidència vertical per l'estudi 

(localització i densitat de càrrega ~lèctrica) de les diferentes capes 
ionosfèriques. Les dades es trameten als Centres Mundials d'Io
nosfera a Boulder (E.U.A.) i a Slough (Anglaterra). 

2. La capa D {localitzada entre 50 i 100 km) s'estudia mesurant l'ab
sorció d'ones electromagnètiques. Aquests estudis es van iniciar 
en col·laboració amb el Max-Piank Institut für Aeronomie de 
Lindau (República Federal d'Alemanya). Les dades es trameten 
als esmentats centres mundials d ' ionosfera. 

3. S'estudia, també, la quantitat total d'electrons entre un satèl·lit 
emissor i l'estació. S' inicià amb la coJ.Iaboració de la NASA i del 
Cambridge Research Laboratories Boston (E.U.A.). 

A. III . Secció geomagnètica 
S'estudien les variacions del camp magnètic terrestre, en els tres 

components: D (declinació), H {projecció en el pla horitzontal), i Z 
(component vertical). 

Els equips de mesura emprats per fer les determinacions són: 
I. Enregistraments fotogràfics La Cour lents i ràpids perD, H i Z. 
2. Registres digitals dels mateixos. 
3. Per a la determinació dels valors absoluts: magnetòmetre i induc

tor terrestre, balança magnètica horitzontal, balança magnètica 
vertical i magnetòmetre de protons. 

Les dades són trameses al Centre Mundial de Magnetisme de 
Boulder (E.U.A.) i els índex K d'activitat magnètica a De Bilt (Ho
landa). L'Observatori és el Centre Mundial de Variacions Magnèti
ques Ràpides. 
A. IV. Secció de sismologia 

L'Observatori disposa de dos equips complerts de tres sismò
grafs cadascun que enregistren els moviments del sòl en les direc
cions Nord-Sud, Est-Oest i vertical. 
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Les dades es trameten a les estacions sísmiques espanyoles i a 
més al Centre Europeu d'Estrasburg (França) i al Centre Mundial 
d'Edimburg (Gran Bretanya). 
A. V. Secció meteorològica 

És una estació completa de Meteorologia que forma part de la 
xarxa d 'estacions de l'Institut Nacional de Meteorologia. 

S'enregistren i es donen valors dels següents paràmetres : pressió, 
temperatura i humitat de l'aire ; velocitat i direcció de les ràfegues, 
direcció, velocitat i recorregut horari i diurn del vent; evaporació; 
insolació (hores de sol) i radiació solar total; potencial electrostàtic. 

Les dades són trameses a l'Institut Nacional de Meteorologia. 

B. Serveis 
Es conserven els enregistraments i dades recollides des de la 

seva fundació. Això fa que tinguin un gran interés, ja que constituei
xen tirades de dades relativament llargues (notem que el cicle solar 
és de 22 anys). A la biblioteca hi ha més de 30 000 volums; una bona 
part d'aquests està formada de més de 250 revistes especialitzades, 
entre les que hi ha les més importants de Geofísica i Astrofísica. 
Actualment les revistes estan, en dipòsit, a la biblioteca que tenim a 
la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona (Pe
dralbes) facilitant així a l'estament universitari la seva consulta. Les 
relacions amb l'esmentada Universitat inclouen també, però de 
manera restringida, impartir cursets especialitzats. 

L'Observatori disposa d'un petit centre de caleu! a on s'hi poden 
trobar una taula de digitalització per mesurar els enregistraments ana
lògics, diferents microprocessadors, miniordinadors i ordinadors per
sonals intercomunicats que permeten agafar les dades de la manera en 
que estan guardades i tractar-les posteriorment de la manera més 
adient. A nivell de servei hi hem d'incloure també el de manteniment 
dels aparells que permet resoldre la major part de les avaries i realitzar 
els ajusts necessaris per mantenir-los en correcte funcionament. També 
permet el disseny i realització d'algún aparell de cert grau de sofistica
ció. Hem de remarcar que l'Observatori col·labora amb entitats nacio
nals i extrangeres en treballs a nivell de recerca i també d'aplicació 
{p. ex. suministrar els elements magnètics a l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya per a la confecció d'un mapa de Catalunya). 



14 International Infonnation and Documentation Centre ofBarcelona (CIDOB) 

T he CIDOB is an lnternational Relations Documentation 
Centre created in 1973. Its main activities are focused in the 
field of teaching, research, and documentation management. 

According to the subject maners or geographic focusing there 
are severa] specialized Sections: lnternational Politics, Peace and 
Conflicts, Eco-development; Latin America, Eastern Countries, 
Small Countries and Territories. These Sections have the objective 
of strengthening their working areas through studies and investiga
tions, discussions, publications, and a constant extension of their 
document collections. 

Section o f international polítics 
Devoted to international situation follow up and analysis and 

particularly to Spanish foreign politics. Part of these studies are 
reported in the Chronicle included in CIDOB's journal AFERS 
INTERNACIONALS (INTERNATIONAL AFFAIRS) and in the CIDOB
DoSSIER. 

Section of eco-development 
This section is devoted to study a development model integra

ring a view of the environment as a potential source of resources 
with a sensibility with respect to each society's own cultural traits, 
in opposition to the concept of a mimetic development only based 
on immediate business profitability. 

Section o f peace and conflicts 
This section is specialized in the interdisciplinary study of Pea

ce. As subjects of this section we can emphasize those of lnternatio
nal Relations, Conflicts, Defence, War, Disarmament, and Peace. lt 
has the bimonthly periodic publication "SOBRE PAu/PAz" ("ON 
PEACE"), which informs about all editorial news, journals and other 
kinds of documentation related to Section's specific subjects. 

Section for Latin America 
The Section for Latin America dedicates to study the Latin-Ame

rican reality in their sociological, economic, political, demographic, 
geographical, and historical aspects and this, as in the other Sections, 
through specialized document collections, teaching and research. 

Section for small countries and territories 
Its objective is the study of independent micro-territories, i.e. 

the micro-states. The Section, however, also devotes its attention to 
the other micro-territorial entities (such as colonies, autonomic 
territories, and insular dependencies having a very small population 
size and territorial area). The Section supports its bibliography and 
documentation on an important cartographic collection. 

The Document Collections are made up of books, documents, 
and specially periodic publications from the whole world. We have 
manual card indexes with a classification by countries, subject mat
ters, and lnternational Organizations, up to 1984. The card indexes 
are organized according to the Centre's own classification and 
include journals, books and documents. 

lnformation-processing was introduced in the CIDOB in 1984 
and the creation of an international subjects bibliographic Data Base 
was started. The CIDOB's Data Base is coded according to our own 
Spanish thesaurus, has open acces, and can be interrogated through 
an interactive mode. lt works with the PAPYRUS software specially 
created in Barcelona for bibliographic reference management. The 
Data Base is supplied by CIDOB's whole document collections and 
is updated every day (approximately 1 500 documents per month). 
Presently, listing for the public, classified as per countries, subject 
matters, and lnternational Organizations, are normally issued, not 
being left aside the possibility that in the near future other types of 
listings may be issued. 

The Data Base also includes a number of auxiliary files for con
sulting aid purposes, such as abbreviation, countries, related publi
cations, Organizations' acronyms, consulting guide, etc. , files . 

The Library is mainly consulted by university students and 
journalists, with a daily public attendance of about 20-30 people. 
We have consulting rooms, photocopying service, and micro-cards 
readers-reproducers, but due to the nature of our Document 
Collections we do not have a lending service. lt must also be emp
hasized that services are offered by the CIDOB to mass media both 
through direct consulting and proposing and providing experts on 
specific maners. 

Our periodic publications a re : the quarterly journal "AFERS 
INTERNACIONALS" (INTERNATIONAL AFFAIRS), the bimonthly bulle
tin "DossiER-CIDOB", and the information package "SOBRE PAu" 
of a semimonthly periodicity. We also publish the "Dossiers Peda
gògics CIDOB-Rosa Sensat" (CIDOB-Rosa Sensat Pedagogical 
Reports), with no fixed periodicity, and severa] MATERIALS DE 
D EBAT (DEBATE MATERIALS) and MATERIALS D"ESTUDI (STUDY 
MATERIALS) on subjects of current interests. 

CIDOB organizes especialized courses on lnternational Reia
tions, Latin America, Peace and Conflicts, Development and Co
operation, as well as other short courses and workshops that the 
severa] Sections may wish to carry out. 

WHO'SWHO QUÍÉS QUi 

El President de CIDOB és el Dr. ANTON I BADIA MARGARIT. El Direc
tor, és j OSEP RIB ERA PINYOL. La Gerent, és FRANCESCA MUNT BANQU~. 
Cap de Documentació, és ANNA BORRULL MUNT. 
Coordinador de les Seccions són: Pau i Conflictes: ViCENÇ FISAS 
ARM ENGOL. Ecodesenvolupament: H ORACIO EsPECHE. Amèrica Llati
na: FRANCESC BAYO. Països de l'Est: CARMEN CLAUDIN. Petits Països i 
Territoris: LLUIS MALLART CASAMAJOR 
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El Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (C.I.D.O.B.) 15 

El C.I.D.O.B. és un Centre de Documentació de Relacions 
Internacionals, creat l'any 1973. Les seves principals activi
tats es centren en el camp de la docència, la recerca i en el 

del tractament de la documentació. 
Segons la concreació temàtica o geogràfica funcionen diverses 

Seccions especialitzades: Política Internacional, Pau i Conflictes, 
Ecodesenvolupament; Amèrica Llatina, Països de l'Est, Petits Paï
sos i Territoris. Aquestes Seccions serveixen per potenciar llurs 
àrees de treball a través d'estudis i investigacions, debats, publica
cions i l'ampliació constant del fons documental. 

Secció de política internacional 
Dedicada al seguiment i anàlisi de la situació internacional i 

d'una manera especial a la política exterior espanyola. Part d'aquests 
estudis queden consignats en la Crònica inclosa en la Revista del 
C.I.D.O.B d'A FERS INTERNACIO ALS i en el D OSSIER-C. l.D.O.B . 

Secció d'ecodesenvolupament 
Secció dedicada a l'estudi d'un desenvolupament que integri 

una visió de l'ambient com a Font potencial de recursos amb sensi
bilitat vers els trets culturals propis de cada societat, oposant-se a la 
concepció d 'un desenvolupament mimètic que només es fonamenta 
en la rentabilitat mercantil immediata. 

Secció de pau i conflictes 
Aquesta Secció està especialitzada en l'estudi interdisciplinar de 

la Pau. Com a temes propis de la Secció destacarem els de: Relacions 
internacionals, Conflictes, Defensa, Guerra, Desarmament, Pau. 
Disposa d'una publicació periòdica bimestral "SOBRE PAu/ PAZ", 
que informa de totes les novetats editorials, revistes i altres tipus de 
documentació relacionada amb els temes específics de la Secció. 

Secció d 'Amèrica Llatina 
La Secció d'Amèrica Llatina està dedicada a l'estudi de la reali

tat llatinoamericana en les seves vessants sociològica, econòmica, 
política, demogràfica, geogràfica i històrica, i com en totes les sec
cions a través d'un fons documental especialitzat, de la docència i de 
la recerca. 

Secció de petits països i territoris 
Té com a objectiu l'estudi dels microterritoris independents, és 

a dir, els microstats. La Secció, però, també dedica la seva atenció a 
les altres realitats microterritorials (colònies, territoris autònoms i 
dependències insulars de dimensió poblacional i extensió territorial 
molt petita). La Secció recolza la seva bibliografia i documentació 
amb un important fons cartogràfic especialitzat. 

El Fons Documental està format per llibres, documents i espe
cialment, publicacions periòdiques d'arreu del món. Fins a l'any 
1984 disposem de fitxers manuals classificats per països, temes i 
Organismes Internacionals. Els fitxers estan organitzats segons la 
classificació pròpia del Centre, i engloben -<:onjuntament- tant les 
revistes, els llibres i els documents. 

Durant l'any 1984, varem informatitzar el C.I.D.O.B., i 
començarem la creació d'una Base de Dades bibliogràfica de temà
tica internacional. La Base de Dades C.I.D.O.B. està codificada 
segons un thesaurus en castellà d'elaboració pròpia, d'accés obert i 
directe i es preguntada a través de llenguatge interactiu. Treballa 
amb el software P APYRUS creat a Barcelona especialment per a trac
tament de referències bibliogràfiques. Està alimentada per tot el 
fons documental de C.I.D.O.B. i la seva actualització és diària 
{aproximadament 1 500 documents al mes). En aquests moments, se 
editen llistats al públic classificats per països, temes i Organismes 
Internacionals, no descartant que, en un futur pròxim, puguin edi
tar-se altres tipus de llistats. 
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La Base de Dades, consta ademés, d'una sèrie de fitxers d'ajut 
per a la consulta tals com fitxers d 'abreviacions, de països, de publi
cacions relacionades, de sigles d'Organismes, guia per a la consulta, 
etc. 

La Biblioteca es consultada majoritàriament per estudiants uni
versitaris i periodistes, atenent aproximadament a un públic diari de 
20-30 persones. Disposem de sales de consulta, servei de fotocòpies 
i de lectors-reproductors de microfitxes, encara que -degut al caràc
ter del nostre Fons Documental-, no disposem de servei de prèstec. 
Cal destacar també el servei que C.I.D.O.B. ofereix als mitjans de 
comunicació tant a través de la consulta directa com proposant i 
proporcionant experts en materies determinades. 

Les nostres publicacions periòdiques son la revista trimestral 
"AFERS INTERNACIONALS", el butlletí bimestral "DOSSIER
C.I.D.O.B." i el paquet d'informació "SOBRE PAu", d'aparició 
bimensual. Publiquem també "Dossiers pedagògics C.I.D.O.B.
Rosa Sensat", sense regularitat fixa, i diversos MATERIALS DE D EBAT 
i MATERIALS D'ESTUDI sobre temes conjunturals. 

C.I.D.O.B. organitza cursos especialitzats de Relacions Inter
nacionals, Amèrica Llatina, Pau i Conflictes, Desenvolupament i 
Cooperació, així com altres cursets i seminaris que les diverses Sec
cions tinguin a bé plantejar. 



16 Service of Municipal Cooperation of the Diputació of Barcelona 

T he presence of geographers working as technicians in the 
different areas of Administration is something new and still 
rare and there are few institutions where this profession has 

a significant presence. The Service of Municipal Cooperation of the 
Diputació of Barcelona is one of these insti tu tions. 

The tradition of municipal cooperation of the Diputació of 
Barcelona is of long standing as 1949 saw the creation of the Com
mission and Office of Municipal lnterests and in 1954 was drawn up 
the first Cooperation Plan wirh the Municipal Works and Services, 
called Preliminary, which preceded rhe Plans of Cooperation which 
later, resulting from the introduction of the Law for Basis of Local 
Regime of 1955, all provincial Diputació drew up. 

From 1956 to 1977 the Service of Cooperation was the area of 
the Diputacion of Barcelona with the responsibility of making the 
Biennial Plans for Cooperation. These biennial Plans were replaced 
in 1978 by the Provincial Plans of State Subsidy and with the Plans 
for Subsidies for the Preservation of Provincial Roads and gave ori
gin to the Plans for Works and Services which in the sam e year 1978 
were transferred to the Generalitat of Catalonia and so, from 1978 
to 1981 the Generalitat drew up and approved the Plans for Works 
and Services and entrusted their development to the Service of 
Municipal Cooperation . 

The innovating effect of political transition which was soon 
noticed in some already existing insti tu tions -municipal- or in rees
tablished institutions -the Generalitat of Catalonia- was late in 
having its positive effects felt in the Diputació of Barcelona. Partly 
owing to the fact that during rhe period of the provisional Genera
litat (1978-1981) the Diputació and Generalitat had rhe sam e presi
dent, who was firstly president of the newly recuperated institu
tion ; and also partly because the Catalan political parties had nor 
formed a programme applicable to the Provincial Councils (Diputa
ció), institutions which from the view of Catalan poliries had tradi
rionally been attributed characteristics of centralist and not very 
democratic bodies. In 1981 began the modernising process of the 
Service of Municipal Cooperation of the Diputació of Barcelona 
with the addition of new technicians -among whom were, for the 
first time, two geographers- new work objectives and new tools. 
With rhese new elements the Services of Municipal Cooperation 
strengthened its activity in the field of lending support, services, 
advice and direcr collaboration with Town Halis and also, in the 
financing of substructures and municipal equipment, both rhrough 
programmes on general and sectoriallevels, with the aim of strengt
hening the management capacity and supply of services in all the 
municipalities in the province of Barcelona. 

The operative shaping of rhe targets governing the activi ties of 
the Service of Municipal Cooperation under rhe articles 31 and 36 o f 
the Law 7/ 1985 of April2nd, Regulation of the Basis of Local Regi
me, is expressed in the option taken by the Service of consideration 
as a whole of the deficits in service, equipment and municipal mana
gement capacity as counterposition and complement to the sectorial 
actions coming from the different Administration applications to 
the ends of the Diputacions itself. The actions arising from the Ser
vice of Municipal Cooperation of the Diputació of Barcelona are 
formed of crossed intervention programmes fomented by the inte
grated consideration of the deficits and the ways of solution the Ser
vice develops. 

The Plan of Action of the Diputació of Barcelona (PAM) struc
tures most of the programmes developed by the Service of Munici
pal Cooperations, among which the Programme of Municipal 
Action is that which has the principal importance regarding both 
the first and the committed resources, since from 1981 to 1985 this 
Plan represented an accumulated investment on the part of the 
Diputació of 4 910 million pesetas, which permitted a total budget 
ofwork of 14 542 million pesetas for the works of substructure and 
especially municipal equipment. Other programmes developed by 

the Service of Cooperation are the Energy Canon Plan (since 1985), 
the Plan for Extension of Rural Telephones, the Rural Electricity 
Plan, the Plan for Communication in Isolated Rural Areas, all of 
which regards direct intervention in maners of municipal substruc
tures and equipment. As for analysis work, information and docu
mentation, the Servi ce of Municipal Cooperation is carrying out -in 
collaboration with the Generalitat of Catalonia and the three other 
Catalan Diputacions- the preliminary works for the realisation of 
the Municipal Registration of lnhabitants of 1986, and also a wide 
survey on Local Substructure and Equipment. Concerning the 
work of advising, it develops a line of technical, juridic and econo
mic cooperation and consulting with rhe Municipals and, lastly, it 
also develops a line of diffusion of territorial problems, which up to 
now has included the publication of two studies on the Territorial 
Division of Catalonia by Professors Enric Lluch and Oriol Nel·lo 
and the publicatiori of a game of simulation on Territorial Strategy 
in Catalonia. 

The multidisciplinary structure of the Service for Municipal 
Cooperation allows its actions to be developed in a complete cycle, 
that is, plans including the analysis of the municipal problem, the 
drawing up of plans for solving the deficits and advising, technical 
management, direction and inspection of works and administrative 
runnmg. 

WHO'SWHO QUÍÉSQUÍ 

SALVADOR PELFORT PRAT, Diputat-president, LEANDRE AMARGOs 
T ORRUELLA (Director del Servei), Economista, ISABEL R UEDA MAR· 
QUEZ, Cap de la Secció de Planificació Territorial, Anàlisi, Planificació 
i Divisió Territorial; XAVIER MATEU LLEVADOT, Anàlisi i Planificació 
Territorial i Àrees de Muntanya; MARIA T ERESA SERRA ALBERCH, Car
tografia i Documentació. Altres tècnics del Servei són ENRIC M ORERA 
BORRELL, expert en Cartografia, ISABEL CLOS CoSTA, Geògrafa, j OA· 
QU IM P ER RAMON AI ZA, Economista, j OAN R EC ASENS CALVO, Advocat, 
j OSEP MARIA GUILLUMET AN~S, Arquitecte, RAMON ÜCHOA TREPAT, 
Enginyer d 'Organització, i j OSEP MELERO BELMUNT. 
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Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Barcelona 17 

L presència de geògrafs treballant com a tècnics en els dife
rents nivells de l'Administració a Catalunya és un fet recent 
i encara rar, i són molt comptades les institucions on 

aquesta professió hi té una presència significativa. El Servei de Coo
peració Municipal de la Diputació de Barcelona és una d'aquestes 
msncucwns. 

La tradició de cooperació municipal de la Diputació de Barce
lona ve de lluny ja que l'any 1949 creà la Comissió i l'Oficina d'In
teressos Municipals i l'any 1954 establí el primer Pla de Cooperació 
a les Obres i els Serveis Municipals, anomenat Preliminar, que 
s'avançava als Plans de Cooperació que més tard, a rel de la implan
tació de la Llei de Bases del Règim Local de 1955, passaren a elabo
rar totes les diputacions provincials. 

Des de 1956 a 1977 el Servei de Cooperació és l'àmbit de la 
Diputació de Barcelona que té l'encàrrec de formar els Plans Bien
nals de Cooperació. Aquests Plans Biennals de Cooperació, a partir 
de 1978 es refongueren amb els Plans Provincials de Subvenció de 
l'Estat i amb els Plans de Subvenció per a la Conservació de les Vies 
Provincials i originaren els Plans d'Obres i Serveis que, el mateix 
any 1978 foren transferits a la Generalitat de Catalunya i aixi, des de 
1978 a 1981 la Generalitat formava i aprovava els Plans d'Obres i 
Serveis i n'encomanava l'execució al Servei de Cooperació Municipal. 

L'efecte innovador de la transició política, que tan aviat es 
deixa notar en algunes institucions ja existents -els municipis- o en 
institucions reestablertes -la Generalitat de Catalunya- tardà en dei
xar sentir els seus efectes positius en la Diputació de Barcelona. En 
part degut al fet que durant el període de la Generalitat provisional 
(1978-1981) Diputació i Generalitat depenien d'un mateix presi
dent, que era per damunt de tot president de la institució novament 
recuperada; en part també degut a que els partits polítics catalans no 
tenien concretat un programa per a aplicar a les diputacions provin
cials, institucions que des de la visió del catalanisme polític se'ls 
havia atribuït tradicionalment les característiques d'entitats centra
listes i poc democràtiques. L'any 1981 s'inicia el procés de moder
nització del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Bar
celona, amb la incorporació de nous tècnics -entre els que per pri
mera vegada hi figuraven dos geògrafs- nous objectius de treball i 
nous instruments d 'actuació. Amb aquests nous elements el Servei 
de Cooperació Municipal reforça la seva actuació en el camp de la 
prestació de suport, serveis, assessorament i col·laboració directa 
amb els ajuntaments i, també, en el finançament d'infrastructures i 
d'equipaments municipals -tant mitjançant programes d'abast gene
ral com amb programes d'abast sectorial- per tal de potenciar la 
capacitat de gestió i la dotació de serveis en tots els municipis de la 
província de Barcelona. 

La plasmació operativa dels objectius marc que regeixen les 
activitats del Servei de Cooperació Municipal a l'empara dels articles 
31 i 36 de la Llei 7/ 1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, es concreta en l'opció presa pel Servei de consideració 
integrada dels dèficits en serveis, equipaments i capacitat de gestió 
municipal com a contraposició i complement a les actuacions secto
rials emanades de les diverses instàncies de l'Administració i dins de 
la Diputació mateixa. Les actuacions que sorgeixen del Servei dc 
Cooperació Municipal de la Diputació de Barcelona s'articulen mit
jançant programes creuats d'intervenció que es fonamenten en la 
consideració integrada dels dèficits i de les vies de resolució que 
desenvolupa el Servei. 

El Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Barcelona (P.A.M.) 
estructura la major part dels programes que desenvolupa el Servei de 
Cooperació Municipal, entre ells el Programa d'Acció Municipal és 
el que te una major importància pel que fa a recursos compresos, 
puix que des de 1981 a 1985 aquest Programa ha representat una 
inversió acumulada per part de Diputació de 4 910 milions de pesse
tes, que han permès un pressupost total d'obra de 14 542 milions de 
pessetes dedicades a obres d'infrastructura i especialment equipa-
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ments municipals . Altres programes que desenvolupa el Servei de 
Cooperació són el Programa del Cànon Energètic (fins 1985), el 
Programa d'Extensió de Telèfons Rurals, el Pla d'Electrificació 
Rural, el Pla de Comunicació en l'Habitat Rural Aïllat, tot això pel 
que fa a la intervenció directa en matèria d'infrastructures i equipa
ments municipals. Pel que fa a les tasques d'anàlisi, informació i 
documentació, el Servei de Cooperació Municipal esta realitzant 
-en col-laboració amb la Generalitat de Catalunya i les altres tres 
diputacions catalanes- els treballs preliminars a la realització del 
Padró Municipal d'Habitants de 1986, així com una àmplia enquesta 
sobre Infrastructura i Equipament Local. Pel que fa a les tasques 
d'assessorament, desenvolupa una línia de cooperació i assessora
ment tècnic, jurídic i econòmic amb els municipis i, finalment, 
desenvolupa també una línia de difusió de la problemàtica territo
rial, que inclou fins al moment la publicació de dos estudis sobre la 
Divisió Territorial de Catalunya, realitzat pels professors Enric 
Lluch i Oriol Nel·lo i la publicació d 'un joc de simulació sobre l'Es
tratègia Territorial a Catalunya. 

L'estructura pluridisciplinar del Servei de Cooperació Munici
pal permet abordar les seves actuacions en plantejaments de cicle 
complert, és a dir, plantejaments que inclouen l'anàlisi de la proble
màtica municipal, la formació de plans de resolució de dèficits i 
assessorament, la gestió tècnica, de direcció i d'inspecció d'obres i la 
gestió administrativa. 



18 The General Office of Territorial Policy of the Generalitat de Catalunya 

Perhaps some may be surprised to find among the depare
ments and institucions of geography in Catalonia a general 
office of a department of the Generalitat. It is clear that if we 

realize taht this bureau is the General Office of Territorial Policy it has 
its explanation; it must do geography, even if a bureaucratic geography. 

The truth is that it is something more than that. The general 
Office of Territorial Policy has a system of geographic information, 
the System of Territorial Information of Catalonia (S.I.T.C.), han
dled by a adaption of the MAP programme of the Yale University, 
which gave information on more than two hundred variables for 
every square kilometer of Catalonia according to the U.T.M. reticle 
and on more than one hundred for every quarter square kilometer 
of the same reticle. This information can be represented cartograp
hically, evaluated statistically, and with it can be made a wide ran ge 
of mathematical and logical operacions by the mentioned modifica
tion of the MAP programme. Likewise, it has a municipal data bank 
with information on variables for each one of the 940 municipals of 
Catalonia and different data banks on subjects corresponding to the 
functions its different services deals with. Recendy it made a plan
ç_alled XARCOM, -Xarxa Comarcal (County Network)- which per
mits the analysis o f any network ( roads, electricity, telephone, etc.) 
in the detail o f each o f its elements (links ·a nd tracts) or those ele
ments of the territory that were associated in one way or another 
(nuclei of villages with the same characteristics, lines of transport 
and stops, etc.) and also in the totality of the network, as a part of 
it defined in function of the territory (i.e. the network of a county 
or a municipality or itinerary between two points) or in function o f 
some characteristic associated with the network (i.e. administrative 
ownership, level of Services or quality). 

But more than "practising" geography our Service has acted 
and is acting to promote or to stimulate initiatives of geographic 
studies of diverse characteristics and in the widest fields, always, of 
course, oriented towards application for the analysis and planning 
of the territory o f Catalonia. Demographic surveys and projeccions, 
classificacions of satellite images, studies on the locating of areas for 
second homes, studies o f the coast and possible impacts of the buil
ding of new sports ports, delimiting the natural limit of woods in 
high mountain, are some examples of these studies in which people 
and departments of the three Catalan Universities and other institu
cions and bodies have participated. 

The General Office of Territorial Policy is headed by AGUST! 
d'ARANA I SAGNIER, General Director, and is composed of three 
services: County Action (Head of Service JORDI PRAT 1 SOLER), 
Environment (Head of Service FERRAN RELEA 1 GINÉS) and Territo
rial Planning (Head of Service XAVIER SUBIAS I FAGES). Within the 
Service of Territorial Planning the Section of Studies of Resources 
has the responsibility of the maintenance and exploitation of the 
System of Territorial lnformation (S.I.T.C.) and its affinities. Three 
people work in the Department of Study of Resources: JOSEP M. 
CAMARASA, heads the section; ÜRIOL AMELL and ERMENGOL CASA
NOV AS. XAVIER EsTIVILL is in charge o f the Municipal Data Bank, 
with whom j ORDI BERNAT and jORDI CEBRIAN collaborate. 

Environment has an important activity of study of the territory 
from the point of view of the prevention and correction of environ
mental impacts, principally of quarrying activities, and establishing 
of a network of protected areas that comprise samples of all the dif
ferent habitats, ambiences and natural" communities present in the 
territory of Catalonia more than just a simple catalogue of "pretty 
spots" or "interesting places" . LLUIS MURCIA, ESTEVE SERRA, GERMÀ 
GARCIA and JORDI MACARRO are involved in the studies of the set 
of problems connected with quarries . 

XAVIER CARCELLER (Head of Section of Natural Patrimony), is 
in charge of the study of natural spaces and JOSEP Bou, CARLES 
SUMPSI, MONSERRAT RIBA and XAVIER PA EZ from its team. RAMON 
GUARDANS and JOSEP M. SOLÉ are involved in the spectral analysis 

of climatologic and pollution data and rhe shaping of behaviour of 
the diffusion of emissions in the territory of Catalonia. CRISTETA 
DOMÈNECH gives computer support to some of the previous appli
canons. 

Finally, the Service. of County Action has the task of planning 
on a county scale, especially at the moment, the Mountain Plans. 
LOURDES FEIXA, JORDI CAÑAS, j OAN GURRERA and ERNEST U NGO 
develop the work. 

Worth mentioning is the great interdisciplinary cooperation of 
the teams working in the General Office and the fact that there is 
not a single geographer. There are five architects, four biologists, 
three road engineers, three geologists, two economists and two 
computer experts. 

WHO'SWHO QUÍ ÉS QUÍ 

AGUSTI D'ARANA I SAGNIER. Director General Economista d'ESADE. 
j ORDI PRAT I SOLER. Enginyer de Camins. FERRAN RELEA I GINÉS. Engi
nyer industrial i Químic de Sarrià. XAVIER SUBIAS I FAGES. Arquitecte. 
j OSEP M. CAMARASA. Biòleg. ORIOL AMELL. Aparellador. ERMENGOL 
CASANOVAS. Enginyer de Camins . j ORDI BERNAT. Arquitecte. j ORDI 
CEBRIAN. Enginyer de Camins. LLUIS MURCIA. Tècnic d'Obres Públi
ques. EsTEVE SERRA. Tècnic d 'Obres Públiques . GERMÀ GARCIA. Arqui
tecte. j ORDI MACARRO. Geòleg. XAVIER CARCELLER. Arquitecte. j OSEP 
Bou. Biòleg. CARLES SUMPSI. Geògraf. MONTSERRAT RIBA. Arquitecte. 
XAVIER PA EZ. Arquitecte. RAMON GUARDANS. Biòleg. jOSEP M. SOLÉ. 
Tècnic de Serveis Especials. CRISTETA 0 0MtNECH. Química. LOURDES 
FEIXA. Economista. j ORDI CAN AS. Biòleg. j OAN GURRERA. Enginyer de 
Camins. ERNEST U NGO. Aparellador. 
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Potser algú es pot sorprendre de trobar entre els departa
ments i institucions que fan geografia a Catalunya una direcció 
general d'un Departament de la Generalitat. És clar que si es 

considera que es tracta de la Direcció General de Política Territorial la 
cosa té la seva explicació; be n'ha de fer de geografia, encara que sigui 
geografia burocràtica, la Direcció General de Política Territorial... 

La veritat és que fa fins i tot una mica més que això. La Direcció 
General de Política Territorial disposa d'un sistema d'informació geo
gràfica, el Sistema d'Informació Territorial de Catalunya (S.I.T.C.), 
manipulable mitjançant una adaptació del programa MAP de la Uni
versitat de Y aie, que conté informacions sobre més de dos centenars de 
variables per a cada quilòmetre quadrat de Catalunya referenciat 
segons el reticle U .T.M. i sobre més d'un centenar per a cada quart de 
quilòmetre quadrat del mateix reticle. Aquestes informacions poden 
ser representades cartogràficament, valorades estadísticament i es pot 
fer amb elles una àmplia gamma d'operacions matemàtiques i lògiques 
mitjançant els comandaments de l'esmentada modificació del pro
grama MAP. Té així mateix, una base de dades municipal amb dades 
sobre variables per a cada un dels 940 municipis de Catalunya i diver
ses bases de dades temàtiques corresponents a les funcions que tenen 
encomanades els seus diferents serveis. Recentment ha posat a punt un 
projecte -anomenat XARCOM, de XARxa CoMarcal- que permet l'anà
lisi de qualsevol xarxa (de carreteres, de distribució d'energia, de 
comunicacions telefòniques, etc.) en el detall de cada un dels seus ele
ments (nusos i trams) o d'aquells elements del territori que hi van asso
ciats d'una manera o d'una altra (nuclis de població amb les seves 
característiques, línies de transport i parades que tenen, etc.) i també en 
la globalitat de la xarxa o d'una part d'aquesta definida en funció del 
territori (per exemple xarxa d'una comarca o d'un municipi o itinerari 
entre dos punts) o en funció d'alguna característica associada a la xarxa 
(per exemple titularitat adminsitrativa, nivell de Servei o qualitat de 
1 'afermat). 

Però tant o més que "fent" geografia el nostre Servei ha actuat i 
actua engegant o estimulant iniciatives d'estudis geogràfics de molt 
diverses característiques i dels més variats camps temàtics, sempre, això 
si, orientats cap a la seva aplicació per a l'anàlisi i la planificació del 
territori de Catalunya. Estudis i projeccions demogràfiques, classifica
cions d'imatges de satèJ.lit, estudi de la localització de les urbanitza
cions de segona residència, estudi del litoral i dels possibles 
impactes de la construcció de nous ports esportius, delimitació del 
límit natural del bosc a l'alta muntanya, són alguns exemples 
d'aquests estudis en els que han participat persones i departaments 
de les tres Universitats catalanes i d 'altres institucions i entitats. 

La Direcció General de Política Territorial és encapçalada per 
AGUSTI d'ARANA I SAGNIER, Director General, i es composa de tres 
serveis: Acció Comarcal (Cap de Servei jORDI PRAT I SOLER), Medi 
Ambient (Cap de Servei FERRAN RELEA Í GINÉS) i Planificació 
Territorial (Cap de Servei XAVIER SUB IAS I FAGES). Dins del Servei 
de Planificació Territorial la Secció d'Estudis dels Recursos té a 
càrrec seu el manteniment i l'explotació del Sistema d'Informació 
Territorial (S.I.T.C.) i dels seus perifèrics. A la Secció d 'Estudis dels 
Recursos hi treballen tres persones: jOSEP M. CAMARASA Cap de la 
Secció, ÜRIOL AMELL I ERMENGOL CASANOVAS. La Base de Dades 
Municipals és a càrrec de XAVIER ESTIVILL, amb qui col-laboren 
j ORDI BERNAT i jORDI CEBRIAN. 

El Servei de Medi Ambient té una activitat important d'es
tudi del territori des del punt de vista de la prevenció i correcció 
dels impactes ambientals, principalment de les activitats extracti
ves a cel obert, i de l'establiment d ' una xarxa d'espais protegits 
que comprenguin mostres de tota la diversitat d'hàbitats , 
ambients i comunitats naturals presents al territori de Catalunya 
més que no un simple catàleg de "llocs bonics" o "paratges inte
ressants". Són implicats en l'estudi de la problemàtica vinculada 
amb les extraccions a cel obert LLUIS MuRCIA, EsTEVE SERRA, 
GERMÀ GARCIA i jORDI MACARRO. 
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Pel que fa als espais naturals el seu estudi és a càrrec de XAVIER 
CARCELLER (Cap de la Secció del Patrimoni Natural), j OSEP Bou, 
CARLES SUM PSI, MONTSERRAT RIBA i XARVIER PAEZ. RAMON GUAR
DANS I j OSEP M. SOLÉ estan implicats en l'anàlisi espectral de dades 
climatològiques i de contaminació i la modelització del comporta
ment de la difusió de les emissions en el territori de Catalunya. 
CRISTETA D OMÈNECH dóna suport informàtic a algunes de les apli
cacions anteriors. 

Finalment el Servei d 'Acció Comarcal té a càrrec seu la planifi
cació a escala comarcal, molt especialment, en aquests moments, els 
Plans Comarcals de Catalunya. Hi treballen LOURDES FEIXA, jORDI 
CAÑAS, j OAN GURRERA i ERNEST U NGO. 

Valia pena remarcar la gran interdisciplinaritat dels equips que 
treballen a la Direcció General i el fet que tanmateix no hi figura ni 
un sol geògraf. Hi ha cinc arquitectes, quatre biòlegs, tres enginyers 
de camins, tres geòlegs, dos economistes, dos informàtics, etc. 
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Per Decret de 29 de novembre de 1978 fou creat el Servei Car
togràfic, adscrit a la Secretaria General Tècnica del Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Genera

litat de Catalunya. Els objectius del Servei eren: 
La realització dels treballs necessaris per a la implantació i conserva
ció d'una xarxa geodèsica i una xarxa d'anivellament de precisió, per 
a la cobertura aerofotogràfica del territori i per a la realització i man
teniment al dia de la cartografia de base i la cartografia que se'n derivés. 
La confecció de treballs relati us a la percepció remota i espacial de 
caracter geogràfic, informatització de les dades cartogràfiques i 
elaboració de cartografia temàtica. 
La publicació i difusió, en forma gràfica, fotogràfica o numèrica 
dels documents generats per les activitats anteriors . 

- La potenciació d 'activitats docents en matèria geocartogràfica 
d'acord amb allò que permeti o determini la legalitat vigent. 
La coordinació i control de les activitats cadastrals i treballs d'ai
xecament de plànols cadastrals. 
i l'aportació en materies del seu àmbit a col·lectivitats, se rveis 
públics i altres organismes oficials. 

Per a l'acompliment d'aquests objectius es plantejà la creació 
d'aquest Institut Cartogràfic de Catalunya el qual fou establert per 
Llei del Parlament de Catalunya 11 / 1982, essent inaugurat el 30 de 
novembre de 1983. L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica. 
Les seves funcions són: 

Elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base 
El primer programa és la cartografia d 'ortofotomapa escala 

1 :5 000 que té com a finalitat cobrir el territori amb un mosaic de 
6 000 fulls generats com a tall del M.T.N. 1:50 000. També la crea
ció de les bases cartogràfiques a escala 1:1 000, perque siguin utilit
zades en els projectes concrets de la Direcció General de Carreteres. 

Creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya 
La qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 

geogràfica i cartogràfica existent. 

Formació d'un banc de dades cartogràfiques 
Amb la finalitat d 'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la 

cartografia. 

Publicació i difusió de treballs 
Que es creguin d'interès públic realitzat per l'Institut. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya compta amb una plantilla 
inferior al centenar de persones. Els dos serveis que cobreixen l'es
tructura bàsica són el Servei de Desenvolupament i Sistemes i el Ser
vei de Producció Cartogràfica. 

Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes les fun
cions de realització d'estudis, la definició de metodologies , l'anàlisi 
de les aplicacions i la posada en marxa i el desenvolupament dels 
diferents sistemes d'informació geogràfica, cartogràfica numèrica, 
càlcul, base de dades alfanumèriques, Percepció Remota i l'ajut a la 
gestió de la realització cartogràfica. 

Són comeses del Servei de Producció Cartogràfica les pròpies de 
la realització cartogràfica establerta pels programes d'actuació carto
gràfica dins dels àmbits dels sistemes de restitució fotogramètrica ana
lògica i analítica, els aixecaments topogràfics, la tecnologia dels vols 
mètrics i mutispectrals, els models numèrics per l'aerotriangulació, 
l'edició i digitalització assistida, l'ajut a la formació i revisió cartogràfi
ca, sortida cartogràfica, laboratori fotogràfic, ... 
Entre d'altres unitats de l'Institut Cartogràfic hi ha: 

Una biblioteca tècnica que té com a objectiu bàsic proporcionar 
la informació necessària al personal de l'I.C.C., per tal de que 
pugui dur a terme, de forma eficaç, la seva tasca. 

- Un arxiu fotogràfic que s'ha anat fent ininterrumpudament amb 
l'entrada de vols, restitucions, expedients i ortofotomapes. Quan 
va començar a produir els medis aeronàutics a l' I.C.C. es va fer 
necessària la creació d 'una mínima infraestructura que s'ocupés 
del procés posterior al revelat del film. Aquest arxiu fou l'encarre
gat d'etiquetar, tallar i ensobrar els negatius. 

- Una Secció de Vols que es divideix en dues parts. La de vols per 
aixecaments a gran escala: Generalment corresponen a vols per a 
projectes de fotogrametria vial, territorial i urbana. Les escales 
més utilitzades són les de 1:3 500, 1:4 000, 1 :5 000, 1:18 000. La 
de vols per a aixecaments a petita escala: aquests vols corresponen 
a encàrrecs d'altres organismes com l'Instituto Geogràfico Nacio
nal, Ministeri de Defensa, d'altres autonomies, etc ... 
Una Cartoteca: amb un fons de cartografia històrica d'unes 
20 000 fitxes més una biblioteca de repertoris cartogràfics i una 
biblioteca Geogràfica general. 
Una llibreria oberta al públic, especialitzada en cartografia i 
publicacions geogràfiques. L'objectiu primordial és aconseguir 
convertir-la en un centre de documentació cartogràfica on tot
hom pugui trobar tota mena de plànols, mapes o fotografies aèries 
de Catalunya, i molta informació d'Espanya i arreu del món. 
També distribueix cartografia i publicacions de l' I.C.C. 

El Servei de Desenvolupament i Sistemes: 
L'activitat principal d'aquest Servei ha estat fonamentalment 

orientada al suport de producció. El grup de Percepció Remota ha 
fet una feina important de divulgació d'una tecnologia poc estesa, el 
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qual s'està aprofitant cada cop més per a la confecció de cartografia 
topogràfica. 

Sistemes gràfics: Es classifica en 4 línies d'actuació : 
a. Assistència a restitució i desenvolupament del Software asso

ciat: normalment hi ha dos tipus d'actuació a considerar en 
aquesta àrea: disseny i implantació de menús de restitució per 
tal de facilitar la captura de dades fotogramètriques i disseny i 
implantació de menús d'edició orientats a obtenir la versió 
definitiva dels mapes ja revisats. Una altra línia d 'actuació 
important en aquesta àrea és la de suport o restitució en els 
aspectes de formació per l'ús del Software i la posada en marxa 
de les diferents estacions de restitució assistida. 

b. Aplicacions d'àmbit general: En aquest grup hi ha totes aque
lles aplicacions que s'han fet per donar suport a diferents pro
jectes de l'I.C.C. 

c. Estudi-implantació de diferents productes gràfics en els aspec
tes Software i Hardware. 

d. Traçadors automàtics: Per tal d'automatitzar totalment els 
procesos de generació de les bases cartogràfiques, eliminant-se 
totalment els procesos manuals de delineació i cartografiat. 

Sistemes: 
a. Elaboració de procediments d'explotació per a la preparació de 

cadenes per a automatitzar processos que han passat a fase de 
producció, en particular generació automàtica de taules de 
nivell generades en taules automàtiques de dibuix. 
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b. Estudi de la problemàtica associada a la comptabilització de 
recursos de procés de dades, etc. 

- Percepció Remota : 
a. SPOT: S'ha realitzat l'estudi de la simulació SPOT sobre 

Girona. S'han analitzat les característiques radiomètriques de 
les imatges i la qualitat de les classificacions d'usos del sòl que 
hom pot obtenir sobre medis ben diferenciats: aiguamolls, 
urbà, boscos, etc. 

b. Diferents mapes: entre els que trobem: Mapes d'usos del sòl, 
Mapa en fals color de Catalunya a escala 1 :450 000. 

c. Estudi de l'evolució de les collites d'una zona agrícola típica
ment cerealícola, a partir de la fotointerpretació clàssica de 
fotografia aèria en infrarroig color i mitjançant estudi de camp. 

d. Anàlisi d'incendis forestals amb imatges TM, Landsat-5. 
e. Producció de la serie cartogràfica multispectral escala 

1:100 000 sobre tot el territori de Catalunya. 

Suport Tècnic: Que comprèn tasques realitzades per fotograme
tria i geodèsia. 

El Servei de Producció Cartogràfica: L'alt nivell de producció 
del Laboratori Fotogràfic ha donat l'abast tant a les comandes pro
pies de la producció de l' I.C.C., com a les comandes externes. 
També la Fotogrametria ha realitzat gran nombre de projectes en 
totes les àrees que li són propies: Fotogrametria Vial, Territorial i 
Urbana, i ha assolit un important nombre d'hectàrees de producció 
repartides en prop de 70 projectes. Algunes de les publicacions de 
l'I.C.C. són fruit de l'oficina de Publicacions Geogràfiques. L'ofi
cina de Toponímia ha complet les seves tasques fonamentals: 
correcció dels fulls del MTN 1 :25 000, i recerca i fixació de la topo
nímia per a l'ortofoto 1:5 000 de Catalunya. Edició Digital ha donat 
una major versatilitat i precisió a la tasca de producció. La Foto
composició i la impressió són, finalment, les últimes tasques que 
realitza aquest Servei. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya, a més, publica des del 
1985 aquesta Revista Catalana de Geografia, que en una etapa ante
rior havia publicat la Societat Catalana de Geografia, per tal de 
donar un nucli d'expressió a tots els treballs en el camp de la Carto
grafia, la Geografia i les Ciències de la Terra, en general. 
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ADecree dated 29th November, 1978 created the Cartogra
phic Service, ascribed to the Technical General Secretary
ship in the Department of Territorial Policy and Public 

Works of the Generalitat de Catalunya. The objectives of this Ser
V1ce were: 

Performing the necessary works for the implantation and mainte
nance of a geodesic network and a precision levelling network, 
for the aerophotographic coverage o f the territory, and for the 
carrying out and updating of basic cartography and derived car
tography. 
Preparation of reports related to remote and spatial perception of 
geographic nature, cartographic data computerization, and the
matic cartography execution. 
Publishing and spreading, .in a graphic, photographic or numeric 
form, the documents generated by the aforementioned activi ties. 
Strengthening of education activities in geocartographic matters 
according to what is allowed or established by law. 
Co-ordination and control of cadastral activities and cadastral 
maps surveying works. 
And the contribution in its field matters to communities, public 
services, and other official bodies. 

In order to accomplish these objectives, the creation of this 
Cartographic Institute of Catalonia was envisaged, which was esta
blished by the li / 1982 A et o f the Parliament o f Catalonia, and 
which was inaugurated on 30th November, 1983. 

The Canographic Institute of Catalonia has its own corporate 
existence, as well as administrative and economic autonomy. Its 
functions a re: 

Performing, reproducing, and spreading basic cartographic 
works 

The first program is the I :5 000 scale orthophotomap carto
graphy whose aim is to cover the territory with a mosaic of 6 000 
sheets generated as a secti.on of the I :50 000 MTN. Moreover, the 
creation o f the I : I 000 s cale cartographic bases to be used in con
crete projects of the General Bureau of Roads. 

Creation, structuration, and organization o f the Cartographic 
Library o f Catalonia 

which will co-ordinate the gathering and study of existing geo
graphic and cartographic documents. 

Making out a cartographic data base 
with the aim of using automated systems in cartography dra

wmg. 

Publishing and spreading o f ~eports 
performed by the Institute which may be considered of public 

interest. 

The Cartographic Insti tu te of Catalonia has a staff of less than 
one hundred people. The two services that cover the basic structure 
are the Development and Systems Service and the Cartographic Pro
duction Service. 

The tasks of the Development and Systems Service are the 
study execution, methodology definition, applications analysis, and 
the start up and development of the different systems for geograp
hic information, numeric cartography, calculation, alphanumeric 
data bases, Remote Perception, as well as assistance to the manage
ment of cartographic performance. 

The tasks of the Cartographic Production Service are the ones 
related to cartographic execution established by the cartographic 
action programs within the scopes of the analogic and analytical 
photogrammetric restitution systems, topographic surveys, metric and 
multispectral flight technology, numeri e models for aeri al triangula-

tion, aided-edition and digitilazitation, assistance for cartographic trai
ning and follow up, cartographic issue, photographic laboratory, etc. 

Other units in the Cartographic Institute are : 

A technicallibrary whose basic objective is provide the Institute's 
staff with the required information so that they be able to carry 
out their tasks in an effective way. 
A photographic file which has been made without any interrup
tion at the entering of flights, restitutions, dossiers, and ortho
photomaps. When the Institute's aeronautic facilities began to 
produce it was necessary the creation of a minimal infrastructure 
devoted to the process following the film development. This file 
was appointed to label, cut, and put the negatives into envelopes. 

- A Flight Section divided in two parts. One of great scale survey 
flights: Generally corresponding to flights for ro ad, territorial, 
and urban photogrammetric projects, being the most used scales 
I :3 500, I :4 000, I :5 000, and I :18 000. The other is for s mall 
sc aie surveys: these flights are job s for other bodies s u eh as the 
National Geographic lnstitute, Defence Ministry, other autono
mic regions, etc. 
A Cartographic Library: having a collection of historie carto
graphy o f a bo ut 20 000 cards, a cartographic repertories library, 
and a general geographic library. 

- A public access bookstore, especialized in cartography and geo
graphic publications. The primary objective of this is to succeed 
in transform it in a cartographic document centre in which every
body be able to find any kind of charts, maps or aerial photo
graphs of Catalonia, as well as many information about Spain and 
the whole world. It also distributes the cartography and publica
tions from the Institute. 

WHO'SWHO QUf ÉS QUf 

jAUME MIRANDA 1 CANALS. Director de l'I.C.C. Enginyer Industrial. 
jOSEP LLU IS COLOMER I ALBERICH. Cap de Servei de Desenvolupament 
de Sistemes. Físic. BEN) AMI SAB1RON 1 H ERRERO. Cap de Servei de Pro
ducció Cartogràfica. Geògraf. MONTSERRAT GALERA I MON EGA L. Cap 
de la Secció de Cartoteca. Filòloga. j UAN FERNANDEZ ROMERO. Cap de 
la Secció de Fotogrametria. Enginyer Tècnic d 'Obres Públiques. jOAN 
SENDRA 1 TARRIDA. Cap de la Secció de Secretaria Administrativa. 
Empresarials per ESADE. j ORDI SENDRA 1 TARRIDA. Negociat de Foto
grametria Analítica. Enginyer de Camins, Canals i Ports. ANTONIO 
AMA TE 1 MARIA. Negociat de Fotogrametria Analògica. Maestria Indus
trial Delineant. jAUME MASSÓ I CARTAGENA. Negociat de Publicacions 
Cartogràfiques. Geògraf. FRANCESC CONFORTO 1 TUTZó. Negociat de 
Sistemes. Físic. RAMON MAS1P 1 OuvA. Negociat de Sistemes Gràfics . 
Matemàtic. ISMAEL C OLOM1NA 1 FOSCH. Negociat de Suport Tècnic. 
Matemàtic. Ro MA ARBIOL 1 BERTRAN. Negociat de Teledetecció i Procés 
d'Imatge. Físic. 
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The Development and Systems Service: 
This Service's main activity has been basically devoted to produc

tion support. The Remote Perception group has carried out an impor
tant divulgation task about this little extended technology, which is 
becoming more and more used to prepare topographic cartography. 

Graphic systems: Classified in four acting lines: 
a. Assitance to restitution and development of the associated 

software; normally there are two types of action to be conside
red in this area: design and implantation of restitution menus 
in order to facilitate the capture of fotogrammetric data, and 
design and implantation of editing menus directed to obtain 
the definitive issue of the already revised maps. Another 
important action line in this area is that of support or restitu
tion in the aspects of formation for the use of the Software and 
the start up of the different of aided restitution stations. 

b. General scope applications: In this group there are all those 
applications made to provide support to lnstitute's different 
projects. 

c. Study and implementing of different graphic producte in the 
aspects of Software and Hardware. 

d. Automatic plotters: In order to fully automatize the carto
graphic bases generation processes, completely giving up the 
drawing and mapping manual processes. 

Systems: 
a. Making up of working procedures for chain preparation in 

order to automatize processes having reached the production 
phase, particularly automatic generation of level tables genera
ted in automatic drawing tables. 

b. Study of the problems associated with the accounting of 
resources of data processing. 
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Remote Perception: 
a. SPOT: A study of the SPOT simulation on Girona has been 

carried out. The images radiometric characteristics and the 
quality of the land uses classification that one can obtain on 
well differentiated environments: marshes, urban, forests, etc. 

· b. Diverse maps: among them the Land Use Maps and the false 
colour Catalonia Map at 1 :450 000 scale. 

c. Study on the evolution o f crops in a typically cereal agriculture 
area from the classic photo-interpretation of aerial photo
graphs in infrared-colour and through field studies. 

d. Forestal fires analysis with TM images, Landsat-5. 
e. Production of the multispectral cartographic senes at 

1:100 000 scale on the whole Catalonia's territory. 

- Technical Support: Which includes tasks performed by photo
grammetry and geodesy. 

The Cartographic Production Service: 
The high production level of the Photographic Laboratory has 

been able to cope with both the lnstitute 's production own orders 
and the externa] orders. 

Photogrammetry has also performed a high number of projects 
in all its areas such as Road, Territorial, and Urban Photogramme
try, having reached an important number of hectares in its produc
tion, distributed in nearly 70 projects. 

Some publicacions of the Cartographic lnstitute of Catalonia 
have been produced by the Geographic Publicacions office. The 
Toponymy office has fulfilled its primary tasks: the correction of 
the 1 :25 000 N atio na] topographic Map sheets, a nd the research a nd 
fixation of toponyms for the Catalonia's 1 :5 000 orthophoto. 

Digital Edition has given a greater versatility and precision to 
the production task. 

Finally, photocomposing and printing are also tasks performed 
by this Service. 

The Cartographic lnstitute of Catalonia, in addition, is the 
publisher since 1985 of this Revista Catalana de Geografia (Catalo
nian GeographicJournal), which in a prior stage had been published 
by the Catalonian Geographic Society, in order to provide a 
medium of expression means for all works, in general terms, in the 
fie lds of Cartography, Geography, and Earth Sciences. 
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Resúan,enes 
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Abstr~tcts 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Explicación de las actividades y personal de este departamento de la Facultad de Geogra
fía e Historia de la U niversidad de Barcelona. 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DEL ESTUDI GENERAL DE LLEIDA 
Explicación de las actividades y personal de este centro, ubicado en la ciudad de Lleida 
y dependiente de la Universidad de Barcelona. 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Explicación de las actividades y personal de este Departamento de la Facultat de Filosofia 
y Letras de la Universidad Autonoma, situada en Bellaterra (Cerdanyola). 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE GIRONA 
Explicación de las actividades y personal de este Departamento, ubicado en la ciudad de 
Girona y dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

EL DEPARTAM ENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Explicación de las actividades y personal de este Departamento de la Facultat de Geogra
fia e Historia de la Universidad de Valencia. 

EL ÜBSERVATORIO DE FISICA CóSMICA DEL EBRO 
Explicación de las actividades y personal de este Observatorio, situado en el municipio 
de Tortosa, junto al río Ebro. 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
INTERNACIONAL DE BARCELONA (C.LD,Q,B,) . 
Explicación de las actividades y personal de este centro, situado en la ciudad de Barcelona 
y depandiente de un patronato, 

EL SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 
Explicación de las actividades y personal de este Servicio, uno de los mas implicados en 
asuntos territoriales de la Diputación de Barcelona. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA T ERRITORIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Explicación de las actividades y personal de esta Dirección General responsable de la 
política territorial del Gobierno Autónomo de Cataluña. 

EL INSTITUTO CARTOGRAFICO DE CATALUNYA 
Explicación de las actividades y personal de este lnstituto Autónomo del Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. 

THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF THE UNIVERSITY OF BARCELONA 
Report of main activities and staff of this Department of the Faculty of Geography and 
History o f the U niversity o f Barcelona. 

TH E GEOGRAPHY SECTION OF THE ESTUDI GENERAL OF LLEIDA 
Report of main activities and staff of this Department, located in the city of Lleida, and 
delegation o f the U niversity o f Barcelona. 

THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF THE UNIVERSITY AUTóNOMA DE BARCELONA 
Report of main activities and staff of this Department of the Faculty of Letters of the 
University Autónoma, located in Bellaterra (Cerdanyola), 

THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF THE UNIVERSITY COLLEGE OF GIRONA 
Report of main activities and staff of this Department,located in the city of Girona, con
nected with the University Autónoma de Barcelona. 

THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY OF THE UNIVERSITY OF VALENCIA 
Report of main activities and staff of this Department of the Faculty of Geography and 
History of the University of Valencia. 

THE OssERVATORY oF CosMIC PHYSICS OF THE EsRo 
Report of main activi ties and staff of this Observatory, located in the Tortosa municipa
lity, near the Ebro river. 

THE SERVICE OF MUNICIPAL COOPERATION OF THE DIPUTACIÓ OF BARCELONA 
Report of main activities and staff of this Service, one of the most related with territorial 
problems of the Diputació of Barcelona. 

THE INTERNATIONAL INFORMATION AND DocuMENTATION CENTRE 
OF BARCELONA (C!DOB) 
Report of main activities and staff of this centre located in teh city of Barcelona, connec-
ted with a Foundation. · 

THE GENERAL ÜFFICE OF TERRITORIAL POLICY 
Report of main activities and staff of this Office responsible of the Territorial Policy af 
the Autonomus Government of Catalonia. 

THE CARTOGRAPHIC INSTITUT OF CATALONIA 
Report of main activities and staff of this Autonomus Institut of the Territorial Policy 
and Public Works office of the Generalitat of Catalonia. 




