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EDITORIAL 

El número 14 de la Revista Catalana de Geografia és dedicat, de forma exclusiva 
i monogràfica, al Primer Congrés Català de Geografia que ha organitzat la 
Societat Catalana de Geografza,filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La revista, 
que nasqué en la seva primera època en el si de dita Societat, no en podia romandre 
al marge. La revista, a més, ja tenia una tradició en aquest tipus de números, 
ja que el seu número 3 fou una edició especial, en català i en anglès, dedicada 
a la Conferència Regional sobre els Països Mediterranis, organitzada per la 
Unió Geogràfica Internacional l'any 1986 a Barcelona. 

L'anhel que guia aquest número de la revista, que duu el mateix nom que el 
primer congrés, és el de recolzar tots aquells que es dediquen al conreu de la 
nostra disciplina en aquest país. Reforçar, difondre i eixamplar el camp disciplinari 
entre els àmbits el més amplis possible és una tasca en la qual ningú no pot negar
se a col· laborar. I aquí estem nosaltres, amb un lleuger retard, però amb el mateix 
ànim de celebració i reivindicació. 

La responsabilitat d'aquest número, excepcionalment, recau sobre el president 
de la Societat Catalana de Geografia, l'amic doctor Lluís Casassas i Simó, que 
ha estat l'ànima i el cor de l'organització d'aquest congrés. La Societat fou qui 
s'adreçà a les diverses institucions que conreen la geografia arreu dels Països 
Catalans i qui en sol· licità la informació que publiquem. El consell de redacció 
i l'equip tècnic que fa la revista no han fet sinó publicar els materials que els 
han estat lliurats, sense entrar en la uniformització i sense passar de la simple 
correcció d'estil El fet que n'arribessin encara la primera setmana de març impedí 
d'ésser al carrer el primer dia del congrés, com hauria estat el nostre gust. Però, 
malgrat tot, avui la revista és a les vostres mans, amb la informació que arran 
del congrés se 'ns ha lliur;at. 

De primer, dos articles de reflexió obren el número, l'un a càrrec del president 
de la Societat Catalana de Geografia, l'altre del director de la Revista Catalana 
de Geografia. A continuació hi ha cinc informacions sobre associacions i centres 
d'estudi i recerca geogràfzcs. Finalment, apareix també la informació de les activitats 
més importants de dotze departaments universitaris que realitzen docència o 
recerca en Geografza. No hi són tots els que realment existeixen a les terres catalanes; 
n'hi manquen de tan importants com el departament de la Universitat de València, 
ni hi ha tampoc centres que estudien ciències de la terra i disciplines afins a la 
Geografia, però, com ja s'ha dit, hi ha tot el material rebut fins l'I de març de 
1991. 

Desitgem que el congrés hagi permès un pas endavant seriós en el desenvolupament 
i afirmació de la geografia catalana, que aquesta informació que oferim, un 
xic retardada i desigual, sigui útil, i que el pròxim congrés català de geografia 
pugui celebrar-se amb normalitat i amb regularitat. 
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DE LA CONEIXENÇA 
DEL PENSAMENT GEOGRÀFIC 

Unes consideracions generals 
Quan, per donar compliment a la petició d'uns amics 

de Reus que sol·licitaven unes lliçons en recordança de 
Cels Gomis, es plantejaren de nou les qüestions de l'àmbit 
de la geografia i de la condició del geògraf, es tornà a mani~ 
f estar la mancança que arrossega la geografia catalana, com 
la de molts altres indrets, en l'aspecte conceptual: Què és 
la geografia? Qui es pot considerar geògraf? 

Potser val la pena, doncs, començar amb una apro
ximació conceptual i recordar, en primer lloc, que la 
geografia és una activitat intel-lectual que apareix marcada 
pel medi on viuen els homes que la fan. Aquest medi és 
l'espai humanitzat, que no pot deixar d'ésser considerat 
com un espai social. 

Si l'espai geogràfic és un fet social, mai no es podrà 
considerar com un fet donat per sempre i immutable, sinó, 
al contrari, ho haurà d'ésser com el fruit d'un procés evolu
tiu, continu i inacabat, com un fruit de la història humana 
i com el resultat d'un procés que ha portat l'home des de 
la utilització passiva de les condicions de l'espai ecològic 
a la constitució actual d'un espai que es vol considerar 
racional, on es volen dominar les pròpies forces de la na tu
ral esa. L'espai és un conjunt social produït. 

Ara bé, si es considera des d'aquest punt de vista, la 
geografia s'ha d'entendre com una activitat intel-lectual 
que, per al seu desenvolupament, té necessitat dels conei
xements i dels resultats assolits per moltes altres ciències 
que, de vegades, es consideren afins o auxiliars, necessita 
llurs avaluacions i llurs mètodes de discussió. 

Aquestes branques científiques cada cop engloben 
camps més extensos i més variats. La recerca de dades i 
l'elaboració dels seus resultats, així com el procés de discus
sió dels mètodes que s'han fet servir per a aquesta elabo
ració, han encaminat la geografia vers l'àmbit de les ciències 
analítiques de la naturalesa i de l'home. Per això, la geogra
fia investiga en els camps de la geologia, l'edafologia, la 
climatologia, la botància, etc., al mateix temps que ho ha 
de fer en els de la sociologia, la demografia, l'etnologia, 
l'antropologia, l'economia, l'urbanisme, la informàtica, 
1' estadística, etc. 

A més, per evitar de caure en una manca de perspectiva 
temporal que podria convertir-la en una disciplina apartada 
de les preocupacions actuals, la geografia, que té per objecte 
l'estudi d'un fet social, humà i contingent, ha de mantenir 
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un contacte intens amb la investigació històrica i, com és 
natural, en primer lloc, amb la història de la pròpia geografia. 

Finalment, cal dir que d'aquest contacte i de la compa
ració constant amb totes les ciències socials citades, neix 
un altre dels caràcters distintius de la geografia, que és el 
de la seva vocació didàctica o pedagògica. Aquesta vocació, 
reforçada pel seu solatge humanístic, distingeix la geografia 
de moltes altres disciplines. I, encara, cal assenyalar un 
altre aspecte interessant i important: la geografia -i les altres 
ciències, que potser no es poden titllar, només, d'afins o 
d'auxiliars, perquè també són escrutadores de la realitat 
humana espacial- ha estat conreada per una munió hete
rogènia d'investigadors. Doncs bé, quan s'estudia la histò
ria de la geografia, hom s'habitua a amollonar-ne el procés 
amb uns quants noms majors que n 'emmarquen la visió 
i, fent-ho així, es negligeixen aquells noms que hom consi
dera menors o menys fonamentals, i d'aquesta descurança 
moltes vegades en sobrevé l'oblit, i d'aquest oblit l'empo
briment de tota la història del pensament geogràfic. 

I això no és just, perquè igual que hom no pot pensar 
en la magnificència de qualsevol edifici o monument sense 
tenir present el conjunt de pedres que han servit per bastir
lo, així qualsevol ciència no és fruit, només, d'una activitat 
capdavantera de personalitats sobresortints, sinó de la tasca 
perseverant i continuada de la munió d'investigadors de 
què s'ha parlat suara. 

Fins i tot en considerar, en general, que tot el que és 
real és racional, el geògraf ha tingut la tendència d'aban
donar -i això des de fa temps- la simple descripció dels 
fets i ha intentat una interpretació coherent i globalitzadora 
del món. Però, malgrat que no es mantingui fidel a aquesta 
actitud, no ha pogut oblidar, tampoc, els continguts diver
sos de la naturalesa humana no específicament racionals, 
i per aquest camí o biaix la geografia també ha establert 
un contacte més directe amb aquelles altres branques del 
saber que aprofundeixen la seva recerca vers allò que 
l'home té de més fonamental i de més íntim, vers allò on 
potser es troben les seves possibilitats i capacitats creadores, 
d'on ha sorgit la seva capacitat formadora de col·lectivitats 
que s'han anat assentant en espais concrets i vius, d'on 
ha sorgit, en fi, el que hom ha anomenat "l'home habitant" 
en la seva plena quotidianitat. 

Per tot això, aquestes consideracions inicials són 
avinents al cas concret de la petició dels amics de Reus: 
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Quin paper jugà Cels Gomis en la història del pensament 
geogràfic català i en la història de la recerca de la realitat 
"geogràfica" de Catalunya? 

El cas de la geografia catalana 
Cal pensar que aquestes consideracions no han estat 

únicament una reflexió teòrica abstracta, sinó que es poden 
aplicar perfectament al cas concret de la geografia de 
Catalunya. 

Tot al llarg de la seva història, la geografia de Catalunya, 
potser per la seva institucionalització acadèmica tan tardana, 
ha caminat molt lligada a les altres branques científiques 
citades més amunt. I encara es pot dir més: es poden consi
derar formadors de la geografia de Catalunya tot un estol 
de científics conreadors d'altres ciències i que practicaven 
activitats que, en un concepte limitat, només es podrien 
considerar tangencialment i episòdicament geogràfiques. 

Cal afegir que l'estudi de la geografia a qualsevol país, 
i per tant a Catalunya, es troba en una àrea d'intersecció 
d'activitats inteHectuals que fan entendre el país com una 
realitat conformada des del territori i resultat de relacions 
humanes de tota mena: culturals, econòmiques, polítiques, 
de poder, etc.; té molta importància, en el cas concret de 
Catalunya, que és una comunitat altament urbanitzada, 
el paper jugat per la urbanització i per les xarxes urbanes 
organitzades jeràrquicament, segons el grau de poder que 
posseeixi en cada nucli, i el de les aglomeracions metro
politanes i supramunicipals que ara transformen la jerar
quia establerta. 

S'ha dit que la relació entre l'home i el territori s'ha 
d'estudiar tenint en compte les accions que s'efectuen al 
territori i les reaccions que s'experimenten davant d'aques
tes accions, considerant, en tots els moments, la contingèn
cia i la variabilitat dels fets humans. Sempre ha d'ésser així, 
i el cas de Catalunya no és cap excepció. 

Tot el que s'ha dit amb caràcter general és aplicable 
al cas català; així, doncs, el seu estudi no es pot realitzar 
sense les aportacions d'altres disciplines: l'economia polí
tica, la sociologia, l'antropologia cultural, la lògica dels 
sistemes, el dret administratiu, el dret polític, etc., perquè 
la geografia regional no és sinó una àrea d'intersecció de 
disciplines l'objecte d'estudi de la qual no és un sector 
homogeni, sinó un espai complex en el que s'efectuen 
innombrables combinacions de factors naturals i humans, 
individuals i de grup. 

On situar Cels Gomis i tants d'altres? 
Per la mateixa manca de límits rígids entre les ciències 

que tenen per objecte d'estudi l'home, i fins i tot entre 
qualsevol activitat de la ment humana, no és fàcil encasellar 
els científics en compartiments fixos . I menys encara, en 
els moments en què no existia una classificació acadèmica 
simplificadora, encara que moltes vegades fos deformadora 
de la realitat. 

És per això que la resposta a la pregunta que encapçala 
aquest apartat no sorgirà dretament, sinó seguint un camí 
sinuós que ha d'ajudar més a la comprensió. 

S'ha dit moltes vegades, i ja és conegut, doncs, que la 
geografia catalana s'ha format per l'actuació primerenca 
de tres corrents precisos: l'acció dels naturalistes, l'actuació 
dels pedagogs i l'activitat dels excursionistes. Tot, inclòs 
en un molt concret moment històric i cultural. 

És clar que no resulta fàcil avaluar la influència de 
cadascun dels tres corrents perquè, en primer lloc, cal tenir 
present que algunes vegades l'home de ciència és, alhora, 
mestre i excursionista. Altrament, la participació de cien
tífics d'altres branques també fou notable. 

Els naturalistes 
Aquest és un grup gens homogeni; s'hi troben, de 

vegades treballant junts i altres vegades combatent-se, figu
res ben importants. Es poden citar, per exemple, perso
nalitats com el precursor Joan B. Galobardes (segles 
XVIII-XIX), autor de tractats d'agricultura; com Odón 
de Buen, nascut a Zuera el1863 i mort a l'exili de Mèxic 
el1945, professor a la Universitat de Barcelona, de la que 
fou expulsat per les seves conviccions evolucionistes; com 
Francesc de Bolòs (1773-1844), el farmacèutic olotí que 
ajudà a conèixer la regió volcànica de la Garrotxa; com 
els botànics Carles Pau, de Sogorb, i Miquel Cuní (Calella, 
1827-Barcelona, 1902), un dels fundadors de la Institució 
Catalana d'Història Natural; com el farmacèutic de 
Terrassa Pere Antoni Ventalló i Vintró, preocupat per les 
qüestions de la repoblació forestal; com el farmacèutic de 
Banyoles Pere Alsius, que també era arqueòleg, historiador 
i geòleg, el que trobà la famosa mandíbula de Banyoles; 
com els geòlegs i estudiosos de la geografia física, Jaume 
Almera, de Vilassar, que, a més, redactà estudis monogrà
fics i de geologia comarcal; Marià Faura i Sans, geòleg, pa
leontòleg, sismòleg i espeleòleg, impulsor dels estudis 
d'hidrogeologia, i Eduard Fontserè, sismòleg i meteoròleg 
(1870-1970), que creà el Servei Meteorològic de Catalunya; 
com Joaquim Febré, un dels organitzadors del Servei 
Meteorològic i redactor de l'Atlas pluviomètric de 
Catalunya, per a l'elaboració del qual obtingué la col-labo
ració de nombrosos mestres d'escola escampats per tot 
Catalunya; com el geòleg Norbert Font i Sagué, espeleòleg, 
geòleg que cultivà la geografia amb dedicació i va escriure 
Lo Vallès (1896) i la Determinació de les comarques naturals 
i històriques de Catalunya (1897), on incorporà un mapa 
de llarga anomenada; com el farmacèutic i botànic Pius 
Font i Quer (Lleida, 1888-Barcelona, 1964 ), un altre dels 
creadors de la I CHN; com Agustí Yàñez i Girona ( 1789-
1844 ), naturalista, industrial, climatòleg i estudiós de la 
muntanya de Montjuïc; com el mecenes Rafael Patxot, que 
va nèixer a Sant Feliu de Guíxols i morí a Ginebra el1964, 
el qual escriví La pluviometria a Catalunya; com Silvi Thos 
i Codina (1843-1911), geòleg i enginyer de mines, autor 
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El doctor Lluís Solé i Sabarís el juny de 1978, quan era president de la Societat Catalana dc GeOgrafia (Foto: L. Casassas) 

de la Descripción física y geológica de la provincia de 
Barcelona; com el químic Joan Agell, de Sanaüja; com Joan 
Cadevall, de Castellgalí, autor d'una Flora del Vallès, i 
d'una Flora de Catalunya i d'una Guía física y descriptiva 
del Vallès, i tants d'altres. Val la pena acabar aquest grup 
amb el nom d'una figura tan propera com Lluís Solé i 
Sabarís, que fou president de la Societat Catalana de 
Geografia, el que des de la seva càtedra de Geografia Física 
de la Facultat de Ciències féu tant per al progrés de la 
geografia general de Catalunya; sense oblidar Emili 
Huguet del Villar (Granollers, 1871-Rabat, 1951 ), geògraf, 
edafòleg, esperit innovador, introductor de doctrines, enfo
caments i metodologies ratzelianes. 

Els excursionistes 
Molts dels naturalistes citats foren excursionistes enduts 

per l'afany d'inventariar Catalunya, però molts d'altres 
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excursionistes, no precisament científics naturalistes, també 
col·laboraren en el descobriment del país. Romanen clars 
els records de Ramon Arabia i Solanes, de Mataró; de Lluís 
Estasén i Pla, mestre d'escaladors; de Pau Font de Rubinat, 
el bibliòfil de Reus que fomentà l'excursionisme i la creació 
de grups excursionistes principalment per les comarques 
meridionals de Catalunya; de Jaume Massó i Torrents; 
d'Artur Osona i Formenté, el barceloní autor de guies 
excursionistes modèliques; de Juli Soler i Santaló, que des 
del Centre Excursionista de Catalunya fou un dels grans 
propulsors de l'excursionisme; de Rossend Serra i Pagès, 
que, a més, dedicà una bona part de la seva activitat a l' estu
di del folklore de Catalunya; de Cèsar August Torres i 
Ferrerí, un altre autor d'immillorables guies excursionistes; 
de Pere Vidiella, de Reus, un dels darrers representants 
del tradicional excursionisme científic (1893-1975). També 
en aquest apartat valia pena acabar amb un nom rellevant, 
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el de Josep Iglésies, un altre dels fundadors i president de 
la Societat Catalana de Geografia, que a la seva activitat 
polifacètica uní la pràctica constant de l'excursionista i 
l'ésser autor de guies remarcables. 

Els pedagogs i mestres d'escola 
És important d'assenyalar que els mestres d'escola han 

contribuït en bona mesura a l'estudi geogràfic de 
Catalunya. Al llarg de la història hom troba geògrafs 
importants que havien exercit el magisteri de minyons: 
Joan Palau i Vera (mort el1919), Francesc Flos i Calcat 
(1859-1929, autor d'una interessant Geografia de 
Catalunya que incloia un mapa de la divisió comarcal), 
Pere Blasi i Maranges (1885-1961, l'autor de Les Terres 
Catalanes, membre de la Ponència de la Divisió 
Territorial), Miquel Santaló i Parvorell (nascut a Vilaür 
el 1888 i mort a l'exili de Mèxic el 1962, membre de la 
Ponència i autor de Per l'estudi de Catalunya, concepte 
de la comarca geogràfica, primer assaig comarcal modern), 
Pau Vila i Dinarés, el mestre de tota una generació. Seria 
inacabable la relació dels geògrafs menys assenyalats que 
foren també mestres: Antoni Balmanya, de la Bisbal; 
Vicenç Plantada i Fonolleda, de Mollet; Ramon Serra i 
Prenafeta, de Lleida; Pere Vergés i F arnés, de Barcelona; 
i un molt llarg etcètera. 

Els enginyers i els arquitectes 
El paper dels enginyers i dels arquitectes en el conei

xement del país és sobradament conegut. Fins i tot en els 
nostres dies es troben presents a qualsevol treball d'anàlisi 
territorial: Bohigas, Bofill, Cantallops, Florensa, Herce, 
Martorell, Ribas i Piera, Serratosa, Solà-Morales, Solans, 
Subias, etc. Però al costat de les figures contemporànies 
cal mencionar el fet que un grup d'enginyers i d'arquitectes 
poden ésser considerats, des de sempre, com a creadors 
d'una sensibilitat pels problemes territorials, és a dir, com 
a creadors d'un dels pilars més importants que sosté el 
cos de la geografia catalana. Hom pot citar, entre d'altres, 
Ildefons Cerdà (1815-76 ), enginyer i urbanista, autor del 
Tratado general de la urbanización i del Pla d'Eixample 
de Barcelona; Gaietà Cornet i Mas (1824-97), enginyer 
industrial autor de guies (de Barcelona, del "Viajero", etc.) 
i d'estudis territorials lligats amb la implantació de la xarxa 
de ferrocarrils; Lluís Creus i Vidal (1904-65), l'autor de 
la Visió econòmica de Catalunya, de la Immigració a 
Catalunya, i altres; Pere Garcia i Fària, injustament oblidat 
i negligit, enginyer de camins i arquitecte, cap del Servei 
de Sanejament de Barcelona i autor del Proyecto de sanea
miento del subsuelo de Barcelona, que per la seva importàn
cia i vigència hom podria emparellar amb el Pla d'Ildefons 
Cerdà; Josep Mas i Vila, que morí el1855, arquitecte, autor 
del Pla topogràfic dels v oltants de Barcelona; els germans 
Nicolau i Santiago Rubió, els autors de la Distribució en 
zones del territori català (Regional Planning); Esteve 

Sunyol (1856-1913), també excursionista i crític literari i 
que fou un dels autors comarcalistes més interessants; Sixt 
Yllescas, nascut el1903, arquitecte que col·laborà amb el 
grup del GATCPAC, etc.; són noms que no es poden 
desconèixer si es vol entendre el camí seguit per la geografia 
de Catalunya. 

Els historiadors, els antropòlegs i els folkloristes 
Aquests científics formen un dels conjunts més 

nombrosos d'entre els que contribuïren al desenvolupa
ment de la geografia a Catalunya i al coneixement i desco
briment del país. Són figures força conegudes que, ara, cal 
mencionar pels seus lligams amb la geografia. 

Potser es pot començar amb Celedoni Vilà, de Reus 
(1769-1821), autor d'una monografia local que hom ha 
de recordar com a precedent llunyà (Descripción de mi 
estimada patria la vil/a de Reus); Marià Maspons i Llabrós, 
de Granollers ( 1840-1901 ); Emili Morera i Llauradó, de 
Tarragona (1846-1918); Josep Pleyan de Porta, de Lleida 
(1841-91); Celestí Pujol (1843-91), numismàtic i autor d'un 
nomenclàtor molt ben fet de la província de Girona; Carles 
Rahola i Llorens (nascut a Cadaqués el 1881 i afusellat 
per les tropes franquistes a Girona el1939), autor d'una 
monografia sobre La ciutat de Girona; Tomàs Reguer i 
Fossas, de Ripoll (1861-1946), en qui s'apleguen els 
corrents dels historiadors, dels folkloristes i dels excur
sionistes atents i incansables; Gonçal de Reparaz i Ruiz, 
historiador dels descobriments geogràfics, de la geografia 
espanyola, de La Plana de Vic (1927), una de les primeres 
monografies comarcals; Jaume Vicens i Vives (Girona, 
1910-Ginebra, 1960), que al camp de la geografia aportà 
els enfocaments geopolítics, econòmics i de l'anàlisi sòcia
cultural, bàsics per a una comprensió moderna i real del 
territori, etc. 

Els juristes i els economistes 
Fou un col·lectiu que no tardà en preocupar-se de 

l'organització de l'espai i de les activitats productives, o 
sigui, del que es podria considerar camp propi de la geogra
fia. Ben aviat hi aparegueren figures importants, com el 
precursor Bruniquer (1561-1641 ), que es podria considerar 
proper a la geografia pels seus treballs sobre organització 
municipal; com Isidor d'Angula (Vilanova, 1812-
l'Hospitalet, 1854), dedicat als problemes agraris, impulsor 
de la modernització de les explotacions agràries; com el barce
loní Felip Bertran i d'Amat (1835-1911 ), autor de la Vida 
corporativa de los pueblos; com Felip d'Hita (1854-93), que 
efectuà estudis sobre l'agricultura al Pla del Llobregat i 
sobre el sanejament del delta; com l'advocat i editor Ernest 
Moliné i Brasés (1868-1940), impulsor de les reedicions 
d'obres geogràfiques antigues; com el terrassenc Domènec 
Palet i Barber (1872-1943), advocat i geòleg, militant a la 
"Fraternidad Republicana"; com el polític J.M. Vallès i 
Ribot (1849-1911), capdavanter del federalisme, autor d'un 
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Projecte de Constitució per a l'Estat Català (1883) i de 
l'obra fonamental La asociación, el municipio, el cantón 
y la federación (1872), on fixà ja els principis clars del muni
cipalisme pactista. 

Altres autors 
Finalment, caldria anotar tot un seguit d'autors poli

facètics que són difícils d'encasellar. Entre aquests es 
podrien assenyalar el barceloní Carles Ibàñez de Íbero 
(1825-91), matemàtic i militar, autor de notables treballs 
de geodèsia; el geòleg barceloní Jaume Marcet i Riba (1894-
1963 ); el calafí Antoni Monfort, autor d'un Plano de la 
ciudad de Barcelona y sus cercanías (1818); el federal vila
noví Ramon Roig i Armengol, autor del Mapa regional 
vinícola de la província de Barcelona; el metge i historiador 
vigatà Joaquim Salarich i Verdaguer, cronista de Vic i autor 
de monografies locals; el maçó i historiador Salvador 
Sanpere i Miquel, autor d'una topografia de Barcelona i 
col-laborador de Carreras i Candi; l'arqueòleg i prehis
toriador Josep de C. Serra i Ràfols, que fou president de 
la Societat Catalana de Geografia; Pelegrí Casades i 
Gramatxes, conferenciant, excursionista, historiador i 
advocat, autor de la monografia comarcal Lo Llussanès; 
Laureà Miró i Trepat; Pere i Jaume Maspons i Camarasa; 
Antoni Bergnes de les Cases, deista i hel-lenista, autor del 
Diccionario geogrdfico universal i del Panorama universal; 
el proselitista protestant Tomàs Beltran i Soler, autor de 
la Descripción geogrdfica, histórica, política y pintoresca 
de España y de l'I tinerario descriptiva de Cataluña, on 
assajà una divisió comarcal; Andreu E velí i Arimon;Josep 
M. Font i Rius, l'historiador de l'origen dels municipis 
catalans; Vicenç de Frígola, el militar autor del primer 
nomenclàtor de Catalunya (1824); el fonamental Laureà 
Figuerola i Ballester (1816-1904 ), primer president de la 
lnstitución Libre de Enseñanza, polític, economista, esta
dístic, autor de la Estadística de Barcelona en 1844, on 
consten estudis sobre la demografia, el comerç i l'impacte 
de la revolució industrial a la ciutat de Barcelona, i autor 
de llibres escolars molt interessants; Manuel Escudé i 
Bartolí, també estadístic i demògraf (1856-1930), punt de 
partida dels estudis moderns d'estadística municipal i cap 
d'estadística de la Mancomunitat, autor del Diccionario 
estadística español, de la Memoria del estada actual de la 
agricultura, industria y comercio de la provincia de 
Barcelona, de La natalidad en Barcelona, i d'altres obres 
que el col-loquen en un dels primers llocs entre els precur
sors de la geografia catalana moderna; Eduard Brossa, el 
cartògraf sabadellenc de Sant Andreu del Palomar, inno
vador dels estudis cartogràfics; Modest Martí, autor de 
la Geografía histórica de Cataluña, etc. 

Cap a la resposta de la pregunta inicial 
Com s'ha pogut veure, la història de la geografia cata

lana no és un corrent rectilini i ascendent de manera inin-
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terrompuda, ni és un bloc homogeni, ni una escola reclosa 
amb dates d'obertura i de tancament establertes i inalte
rables, sinó que constitueix un caramull de personalitats 
diverses que, moltes vegades, no es dedicaren precisament 
i únicament només als estudis geogràfics, perquè tampoc 
les persones acostumen a ésser blocs monolítics amb dedi
cacions precises, ja que els límits entre les branques del 
saber mai no són rígids ni són impenetrables. 

No obstant, hi ha persones més directament vinculades 
amb el que comunament es considera "la geografia". Com 
s'ha procurat fer en aquest treball, ara tampoc no es parlarà 
dels autors més recents que es podrien comptar entre 
aquest darrer grup, que o bé ja tenen un lloc prou clar en 
la història del pensament geogràfic de Catalunya o bé per 
la seva contemporaneïtat encara no és convenient de fer
ne una valoració final. 

D'entre el conjunt d'autors més vinculats a la geografia 
cal assenyalar, però, el grup que contribuí, a reclòs de 
Carreras i Candi, a l'elaboració de la Geografia general 
de Catalunya, tot just iniciat el segle XX. 

L'aparició d'aquesta obra representà el final del període 
assintètic i l'aplegaU de dades de la geografia catalana. Al 
primer volum, dedicat a la geografia general de Catalunya, 
hi col·laboraren alguns dels autors que s'han citat aquí: 
Faura i Sans, Font i Sagué, Sanpere i Miquel, Maspons i 
Camarasa, Moliné i Brasés, Pere Estasén, etc. El volum 
segon, dedicat a la ciutat de Barcelona, fou escrit per 
Carreras i Candi. Els autors dels altres volums, dedicats 
a cadascuna de les províncies, foren Joaquim Botet i Sisó 
(Girona), Emili Morera (Tarragona), Ceferí Rocafort 
(Lleida) i Cels Gomis (Barcelona). 

Cels Gomis (Reus, 1841-Barcelona, 1915) fou engi
nyer de camins. Va ésser amic de Valentí Almirall, del que 
traduí algunes obres al castellà, i va prendre part activa 
en la Revolució de Setembre. 

Va escriure llibres de geografia i d'història, articles 
sobre el folklore de Catalunya i d'observació de la natu
ralesa (Meteorologia i agricultura popular, Lo llamp i els 
temporals, La lluna segons lo poble, etc.), llibres de text 
per a infants, articles sobre botànica i sobre zoologia popu
lar, etc. 

Fou un escriptor curós i un científic ple de rigor que, 
com tants de la seva època, es dedicà plenament a l'excur
sionisme, primer des de l'Associació d'Excursions 
Catalanes i després des del Centre Excursionista de 
Catalunya. 

La seva contribució a la Geografia general de 
Catalunya es caracteritza per la minuciositat de la infor
mació aportada, pel detall precís, la veracitat i la fidelitat. 
Cels Gomis, que no era "oficialment" geògraf, no pot ésser 
oblidat en el moment d'assajar de comprendre el sentit 
de l'evolució de la geografia catalana. 

Com s'ha volgut demostrar al llarg d'aquest article, 
hi ha molts autors que no s'haurien de desconèixer. Potser 
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encara manca una visió general d'aquella evolució i l'estudi 
aprofundit de l'aportació que al conjunt de la geografia 
han fet els diferents corrents del saber. Potser manca una 
valoració d'aquells autors que contribuïren a posar les 
bases d'un enfocament nou de la ciència, quan tot just la 
universitat tornà a Barcelona i s'intentava donar a la 
geografia una presència més digna dins el corrent reno
vador impulsat pels ensenyaments de Francesc X. Llorens 
i Barba, catedràtic a la Universitat de Barcelona des del 
1847 al1872, l'època de.formació de Cels Gomis. No es 
pot oblidar el mestratge de Llorens, defensor de !"'esperit 
del poble", que manté els trets d'un caràcter que es reconeix 
des dels costums fins a la filosofia. No és estrany, doncs, 
que els homes immersos en la Renaixença fossin influïts 
per aquest pensament liberal-conservador, de gran tras
cendència en l'orientació general de la cultura catalana, 

fins i tot en la branca menys marcadament conservadora, 
com és el cas de Gomis. 

Josep Massot diu que la dedicació de Cels Gomis com 
a folklorista fou "afavorida per la mobilitat constant a què 
l'obligaven les seves tasques d'enginyer". També li propor
cionaren, és clar, un coneixement general i detallat del país 
que li permeté la seva descripció, d'una perfecció tan gran 
que fa que els seus judicis i les seves afirmacions encara 
siguin, avui, de molta utilitat. 

Recordar els cent cinquanta anys del naixement de 
Cels Gomis pot justificar aquest esguard sobre la diversitat 
de camins i d'autors que han contribuït a la formació de 
la geografia catalana actual. 

Lluís Casassas i Simó 
President de la Societat Catalana de Geografia 
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REFLEXIONS ENTORN DEL PRIMER 
CONGRÉS CATALÀ DE GEOGRAFIA 

Al conjunt dels Països Catalans hi ha avui una univer
sitat a Perpinyà, quatre a Barcelona, una a Castelló, dues 
a València, una a Alacant i una a Palma de Mallorca, en 
total deu universitats; això sense comptar les dependències 
de la universitat a distància i les de Girona, Lleida i 
Tarragona, que són en fase avançada de creació. En total, 
doncs, hi ha quasi tretze universitats diferentes, en deu 
de les quals s'imparteix, d'una manera o altra, la disciplina 
geogràfica. Sobre aquesta base, hom pot calcular pel cap 
baix més d'un centenar de professors i més d'un miler de 
graduats en geografia relacionats amb les terres catalanes. 

Som ben lluny d'aquells moments en què la 
Mancomunitat de Catalunya designava primer Joan Palau 
i Vera (¿-1919) i més tard Pau Vila (1881-1980), ambdós 
mestres de primer ensenyament, per tal que s'especialit
zessin com a geògrafs. Som ben lluny també del moment 
de les reunions del consell de redacció de la famosa 
Geografia de Catalunya, que publicà l'editorial barcelo
nina Aedos entre 1958 i 1974, quan Lluís Solé (1980-85) 
aplegà el millor equip de geògrafs que llavors podia aplegar, 
malgrat que molts no eren geògrafs. Avui més d'un miler 
de geògrafs, dels quals ben bé una tercera part deuen ésser 
professionals de la geografia, permeten de convocar i expli
quen la convocatòria d'aquest Primer Congrés Català de 
Geografia. 

Quan hom convoca un primer congrés, a més, vol dir 
que hom pensa convocar-ne d'altres posteriorment: segon, 
tercer, etc.; per bé que, manta vegada, s'han de celebrar 
molts primers congressos abans que no s'assoleixi la conti
nuïtat. De bell antuvi, des d'aquestes pàgines volem desitjar 
que això darrer no s'esdevingui mai, pel bé de la disciplina 
a la qual ens dediquem, amb professió, dedicació, afecció 
i afició. El fet que l'entitat convocant sigui justament la 
Societat Catalana de Geografia, en particular, i en el 
moment que aquesta entitat va a fer els cinquanta-sis anys 
d'existència, ha d'ésser una garantia per a aquesta conti
nuïtat que permeti de conjurar aquell perill que ningú no 
desitja. 

Hi ha, doncs, prou condicions quantitatives i, per tant, 
qualitatives també, per a celebrar aquest congrés, i tots 
ens n'hem de felicitar. El primer motiu per a escriure el 
present article és justament l'interès d'expressar pública
ment la felicitació de l'autor a la iniciativa dels convocants. 
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En realitat, tothom sap que la iniciativa ha estat, sobretot, 
d'en Lluís Casassas, actual president de la Societat Catalana 
de Geografia, i ell és, per tant, el destinatari d'aquesta feli
citació, de forma especial. Més ho ha d'ésser encara en el 
cas concret de l'autor, que va conèixer la Societat, quan enca
ra n'era president el senyor Josep de Calassanç Serra i Ràfols 
(1902-71), justament de la mà d'en Lluís Casassas; de la seva 
mà també se'n va fer soci l'any 1970, fa vint-i-un anys ja, 
i amb ell vàrem compartir tasques de la junta directiva entre 
els anys 1973 i 1986. D'aquesta col·laboració amb la So
cietat va néixer precisament la Revista Catalana de Geo
grafia, que ha volgut acollir aquest número especial dedicat 
al congrés; l'autor en va ésser el primer secretari de redacció 
en la primera època, quan, sota el mecenatge del malagua
nyat senyor Josep M. Puchades i Benito (1913-82), fou 
l'òrgan de la Societat, i de la que va esdevenir director en 
la segona època, quan passà a ésser sostinguda, com fins 
avui, per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

El congrés 
Un congrés és un acte social i un acte científic alhora; 

un primer congrés, a més, és un acte reivindicatiu. Els 
aspectes socials, de relació personal i de grups, d'un cert 
cofoisme si es vol, són importants, però no necessiten 
comentari, ja que es donen per ells mateixos al llarg de la 
celebració; sobretot, com en aquest cas, quan són aj udats 
per una sàvia harmonització dels actes acadèmics, de les 
visites i dels més lúdics encara; en definitiva, quan es conju
mina adequadament el treball i l'oci. Els geògrafs catalans, 
com a tals, no hem gaudit de gaires ocasions per a trobar
nos, per a parlar i per a discutir, per a conèixer-nos. No 
cal dir que aquesta ocasió és magnífica en aquest sentit, 
i que el congrés ha de potenciar, ben segur, aquestes rela
cions encara més de cara al futur. 

Però el primer congrés és també un acte, en part si 
més no, reivindicatiu. Celebrar un primer congrés significa 
també reclamar l'atenció de la societat, en general, i de les 
seves institucions, en particular, cap a una disciplina que 
es considera major d'edat. Tots hi hem d'ésser darrera 
d'aquesta reivindicació; els geògrafs catalans treballen avui 
professionalment en el territori i sobre el territori tan 
dignament i eficaç com qualsevol altre professional rela
cionat amb la matèria; amb els mateixos profits i les matei-
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xes dificultats que un arquitecte, un enginyer o un topò
graf, i cal que això sigui públicament reconegut. Els 
geògrafs catalans, i altres, hem hagut de sentir manta vega
da una certa marginació i bescantament, la majoria de 
vegad6s per ignorància tan sols; per aquesta raó constituïm 
avui un col·lectiu que no vol reivindicar altra cosa que 
el reconeixement de la feina ben feta, en peu d'igualtat. 
Haver patit un xic la supèrbia d'alguns col·lectius corpo
rativistes, ens ha ensenyat que el corporativisme és ja 
passat de moda, superat pels canvis econòmics, polítics 
i socials; després de més de dos-cents anys de la Revolució 
Francesa, el que compta avui és la feina que cadascú és 
capaç de fer i com la sap fer, no la corporació a la qual 
pertany o el paper que li serveix de pretext per a justificar 
la seva qualificació. La reivindicació de la geografia no 
pot ésser mai, doncs, negativa, ni entesa a la contra; de 
geògrafs n'hi ha de tota mena, de bons i de dolents, i de 
regulars, com en qualsevol altra professió, i, per altra 
banda, els problemes socials, econòmics, polítics i terri
torials a finals d'aquest segon mil·lenni són prou impor
tants perquè cap punt de vista, ni cap eina, ni cap tècnica 
no siguin rebutjats. Per a la reivindicació positiva i oberta 
de la geografia, doncs, el Primer Congrés Català de Geo
grafia és també una ocasió magnífica. 

Però, sobretot, el congrés és un acte científic i acadè
mic; els congressos permeten de fer el balanç d'una disci
plina i constitueixen sovint un punt de partida cap endavant 
per a diverses línies de treball, per a enfocaments diversos, 
quants més millor. Això pot esdevenir difícil en els congres
sos multitudinaris, però mai en aquest, on si tots els possi
bles congressistes poguessin reunir-se en una sola sala no 
superarien, com s'ha vist, el miler de persones; molt menys 
encara quan aquest congrés ha estat organitzat de forma 
descentralitzada i compartimentada, tan territorialment 
com temàtica. L'avantatge que suposa aquesta descentra
lització haurà d 'ésser compensat, és clar, per una coordi
nació efectiva, que permeti d'arribar a unes conclusions 
reals i operatives; si la presidència de les sessions ha recai
gut, com és lògic, en professionals de diverses disciplines 
socials de vàlua ben acreditada, cal pensar que uns secretaris 
de sessió realitzaran aquest paper de registre d'aportacions 
i de discussions que permetin avançar cap a un segon 
congrés. 

Quant als continguts, el congrés ha estat organitzat de 
forma temàtica, que és una de les formes tradicionals d' orga
nització dels congressos; podrien haver-se privilegiat els 
diversos enfocaments i mètodes i tècniques del treball 
geogràfic, però havia d'adoptar-se una opció, només una. 
Ben segur que el treball dels secretaris i presidents de les 
sessions reeixirà a destacar els diferents enfocaments que 
utilitzen els geògrafs catalans avui, i els aspectes més teòrics 
i metodològics podran així ésser també recollits. L'orga
nització temàtica, que mai no pot ésser exhaustiva, permet 
que algú trobi a mancar un tema o una persona determinats, 

Stands de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de l'lntergeo al Palau de Congressos de Barcelo na, 
ran de la celebració de la Conferència Regional dels Països Mediterranis dc la U nió Geogràfica 
Internacional, mostra de l'obertura internacional de la geografia catalana (Foto: Rambol) 

però aquest és un retret que no és vàlid de fer: els organit
zadors són ben lliures de formular el programa que els 
sembli més adient i de convidar les persones i els profes
sionals que considerin més adequats. Qui no se senti convo
cat ni representat, que en convoqui un altre de congrés ... 

Per poc que s'hi medités, tothom hi trobaria a mancar 
algun nom, o alguna problemàtica científica que ha estat 
tractada pels geògrafs catalans; però aquest és un aspecte 
ben poc significatiu i que el comitè organitzador ja deu 
haver valorat. En canvi, destaquen dos trets molt tradi
cionals en bona part de la geografia catalana. Per una banda, 
el fet que siguin convidats geògrafs forasters i estrangers 
Qosefina Gómez Mendoza, NicoLis Ortega, Paul Claval, 
Peter Gould), mostrant l'obertura als corrents interna
cionals i la voluntat d'integració dintre de comunitats cien
tífiques àmplies. Potser estranya l'absència de geògrafs del 
País Basc, no sols per raons nacionalistes, sinó per justa 
correspondència amb els dos encontres basco-catalans que 
ells organitzaren els anys 1982 i 1987'; l'absència, però, 
cal pensar que és ben justificada. D'altra banda, també el 
congrés reflecteix la tradició de convocar altres científics 
socials que no els geògrafs (inclosos els polítics en exercici), 
cosa que dóna riquesa i profunditat als debats; en aquest 
cas, a més, bastants dels economistes, urbanistes i polítics 
que intervenen en les diferentes sessions són socis o 
col·laboradors de temps de la Societat Catalana de 

Nota: 

I. Les actes dels dos encontres foren publicades i forneixen un material molt inte
ressant per a conèixer el desenvolupament de les dues tradicions geogràfiqu es . 
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Geografia. Aquest fet suposa, doncs, el manteniment d'una 
bona tradició. 

Potser si alguna mancança mereix ésser més destacada, 
és l'absència d'una certa concreció en alguns temes. Per 
exemple, seria interessant que el col·lectiu dels geògrafs 
catalans escoltés i pogués discutir els punts de vista dels 
geògrafs que treballen professionalment; la presència en 
el consell científic assessor de representants de l'Associació 
de Geògrafs Professionals de Catalunya ho hauria d'haver 
facilitat, i l'experiència del Geoforum francès 1990 mostra 
que és altament positiu2

• En el mateix sentit també, i connec
tat amb aquesta experiència, hauria estat molt positiu que 
en les discussions sobre l'ensenyament de la geografia, que 
ocupen bona part de la segona jornada del primer dia de 
congrés, hagués estat introduït el tema dels nous plans 
d'estudi de geografia de les universitats catalanes i, fins i 
tot, potser, el nou mapa universitari català. Conèixer quin 
és el perfil de geògraf que en aquests moments hom consi
dera prioritari és avui una qüestió estratègica. D 'altres 
trobarien escaient, encara, que s'haguessin concretat discus
sions obertes sobre el desenvolupament de polítiques terri
torials concretes (nou pla territorial, desenvolupament dels 
consells comarcals, creació de nous municipis, noves línies 
de comunicació, etc.), però, tot plegat, és ben poc important 
i un xic perillós, ja que moltes discussions se sap com 
comencen, però no com poden acabar, i probablement no 
és el més convenient per a una reunió científica .. . 

La geografia catalana 
Una forma adient i positiva de participar en les tasques 

d'aquest congrés és que cada geògraf, des del seu lloc i des 
de la seva postura, reflexioni sobre on és i cap a on va la 
geografia avui a les terres catalanes. Això és també el que 
pretén aquest article, des de la modèstia del seu homenatge. 
El marc d'un article, justament, permet un xic més de lliber
tat que no altres treballs ja publicats que l'autor ha dedicat 
al tema3

, més quan, com indica el títol, es tracta només 
d'unes reflexions, no d'una recerca sistemàtica. 

Des d'un punt de vista teòric i metodològic, pot afirmar
se que la geografia catalana és avui en un punt dolç. L' ober
tura tradicional als corrents internacionals i la multiplicació 
quantitativa dels estudiosos i dels estudis de geografia, ja 
assenyalats, són a la base d'aquesta bona situació. 

Pel que fa a l'obertura cap als corrents geogràfics, i 
de ciències socials en general, internacionals, cal assenyalar 

Notes: 

2. Vegeu en aquest sentit la nota informativa que sobre aquest Geoforum 1990 publicà 
la Revista Catalana de Geografza en el seu núm. 12. 

3. Pot veure' s, sobretot, en aquest sentit, l'article "Geografia", publicata la Gran Enci
clopèdia Catalana (primera edició GECSA, Barcelona, 1975; vol. 8, pàg. 61-67), 
escrit conjuntament amb Mercè Cardona i Vicenç M. Rosselló, així com el mateix 
nom publicat a l' Ictineu. Diccionari de les Ciències de la Societat als Països Catalans 
(Ed. 62, Barcelona, 1979; pàgs. 217-220). 

4. És curiós d'assenyalar que Pi erre George acaba de publicar un llibre teòric, com 
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que el que avui predomina és la multiplicitat i la diversitat, 
no exemptes, és clar, de contradiccions. En aquesta ober
tura han col·laborat diverses persones concretes; en la tasca 
docent destaquen Enric Lluch a la Universitat Autònoma 
de Barcelona i Joan Vilà i Valentí i Horacio Capel a la 
Universitat de Barcelona. Però hom no pot oblidar, de cap 
manera, la tasca que en el mateix sentit han desenvolupat 
alguns assessors editorials: Enric i Ernest Lluch a Oikos
tau, Solà Moral es a Gustau Gili o Carreras i Puigdengolas 
a Vicens Vives. 

Si la geografia catalana s'inicià essencialment a partir 
de les influències de l'escola clàssica de geografia regional 
francesa, els darrers trenta anys la situació ha variat consi
derablement. Ja en la dècada dels seixanta, arribaren els 
textos renovadors francesos de geògrafs humans com Pierre 
George• o d'historiadors-geògrafs, com Pierre Vilar, que 
tingueren un gran impacte, en presentar la disciplina connec
tada amb els grans problemes socials i econòmics del 
moment'. Des de començaments dels setanta, però, s'inicià 
l'entrada dels corrents anglosaxons que trencaven amb aque
lla tradició francesa, en general. El famós article de Fred 
K. Schaeffe¡-6 fou per a una generació catalana, com ho havia 
estat per a l'anterior anglosaxona, el gran revulsiu; en 
ambdós casos, l'anglosaxó i el nostre, el trencament amb 
l' excepcionalisme es produïa, però, quan encara no havíem 
estat ensinistrats en cap escola clàssica. Aquest fet, més que 
a una ruptura (epistemològica o no), dugué cap a un tren
cament generalitzat, camp abonat per a la introducció de 
noves formes i enfocaments, sempre poc sedimentats. 

Així, ben poc després del inicis del contacte directe 
amb les geografies noves de Suècia, d'Anglaterra i, sobre
tot, dels Estats Units d'Amèrica, ens arribaven ja els treballs 
dels anomenats radicals. El cas de David Harvey, sens 
dubte un dels geògrafs teòrics més coherents i importants 
de la geografia contemporània, ha estat ben significatiu; 
en efecte, el seu llibre radical (Social J ustice and the City) 
fou traduït al castellà el 1977 (Ed. Siglo XXI, Madrid), 
sis anys abans que la seva gran obra d'època neopositista 
(Explanation in Geography), que ho fou el 1983 (Ed. 
Alianza, Madrid), quan en realitat les dates de publicació 
original eren 1973 i 1969, respectivament. Aquest fet ajuda
va a crear confusió i no facilitava la sedimentació de les 
idees. Val a dir, que tampoc l'atmosfera universitària, i del 
país en general, aquells anys, no permetia gaire la reflexió 
serena ni la discussió científica. Tot plegat, però, donà idea 

de memòries de cinquanta anys de geògraf (Le metier de géographe. A. Colin, 
Paris, 1990). 

5. Aquest impacte fou un brou de cultiu per al radicalisme polític. En l'article citat 
de la Gran Enciclopèdia Catalana, la ignorància dels corrents radicals americans 
ens dugué a batejar aquests enfocaments amb el nom dc geografies del compromís. 

6. L'article postum de Schaeffer fou traduït al castellà per primera vegada el1 971 
a la Universitat de Barcelona, en un full etó de tapes vermelles que li valgueren 
el nom de llibre roig dels geògrafs. 
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Visita d'estudis de la Societat Catalana de Geografia a la Cerdanya, a la primavera dell976, en coinmemoració dels 50 anys de la publicació del llibre dc Pau Vil a. Ho m pot veure el doctor Solé (t) 
en p lena explicació, així com Pau Vi la (t), Maria de Bolòs, Lluís Casassas, Tomàs Vidal, Amon i o Gómez, Joan Rebagliato, David Serrat,J.M. Panareda, Pau Alegre, Lourdes García, j osep O li vc ras, 
Maria Sala, J.M. Puchades (t), Josep lglés ies (t), Lluís Rjudor, Enric Lluch, Carles Carrcras i Elena Esta lc lla, entre d'altres (Foto: T. Serra) 

de desconcert i com si la geografia, o el conjunt de les cièn
cies socials, fos afectat per modes rabioses i canviants' . De 
fet, els geògrafs es dividiren llavors en dos grups diferents; 
uns cercaren la cohèrencia a través de la recerca teòrica i 
de la història del pensament, mentre d'altres, la majoria 
probablement, es refugiaren en l'estudi empíric, a l'espera 
de trobar la llum metodològica adequada. Un dels proble
mes resultants ha estat la dificultat de diàleg entre ambdós 
grups, cosa que hauria hagut de permetre la necessària 
contrastació entre teona 1 pràctica. 

Els anys vuitanta i noranta, amb la reorganització de 
l'atmosfera universitària i amb la multiplicació dels profes
sionals, aquesta atmosfera de confusió s'ha esvaït del tot, 
per bé que roman la diversitat d'enfocaments. El que avui 
predomina és el que alguns denominen plantejament post
modern, que permet d'alternar tradicions diverses o 
descartar-ne algunes, però sempre amb coneixement de 

Nota: 

7. Un exemple remarcable d'aquest tipus d'interpretació el constitueix l'aportació 
del geògraf castellà Jesús García Fernandez al I! Col·loqui Ibèric de Geografia 
celebrat a Lisboa el 1980 (publicat el 1982 a Lisboa amb les actes del col·loqui). 

causa i amb coherència interna. A finals del segon rnil-lenni, 
hom se n'adona que la realitat social i territorial és comple
xa i que, en bona part, roman inexplicada i injusta; per 
això calen tots els mètodes i totes les teories, tots els punts 
de vista i enfocaments diferents, totes les formacions 
professionals possibles. No es tracta del domini de l'eclec
ticisme, sinó del pragmatisme de la realitat a estudiar i la 
cohèrencia amb l'objecte d'estudi, que reclama interpre
tacions diverses i contraposades. 

La geografia catalana apareix així diversificada i prepa
rada en aquest sentit. Els punts de vista tradicionals fran
cesos, per bé que amb continguts renovats i actualitzats, 
segueixen vigents en molts estudis a les universitats de 
Barcelona, València o Alacant; el medi ambient és un nou 
biaix que ha renovellat molts estudis de geografia física 
a les universitats de València, Tarragona, Balears, Barcelona 
o Perpinyà; el pensament geogràfic segueix desenvolupant
se en diversos grups de les universitats de Barcelona i 
Autònoma; la geografia quantitativa ha arrelat finalment 
amb força i coherència en diversos equips de les univer
sitats Autònoma, de Barcelona i Balear; els enfocaments 
crítics han tingut nombrosos fruits a les universitats de 
Lleida, Autònoma, de Barcelona, València i Alacant; i els 
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enfocaments més humanístics són desenvolupats a les 
universitats de Girona, Autònoma o Alacant. I encara més 
enfocaments i problemàtiques podrien ésser citats baixant 
a nivell més detallat, però la idea i la realitat de la diversitat 
i la riquesa de continguts és suficient. 

Aquesta diversitat suposa que gairebé tots els temes 
són desenvolupats per un o altre geògraf català. Tots els 
components del medi físic són estudiats arreu, potser amb 
una dedicació molt menor pel que fa als sòls i a la hidra
geografia. Moltes de les branques de la geografia humana 
i econòmica són també desenvolupades en un grau o altre; 
potser la geografia social o política o, encara més, la mèdica 
o la lingüística, són més mal tingudes. Crida l'atenció l'escàs 
desenvolupament general que ha tingut la geografia histò
rica, en contrast amb l'enorme quantitat de documentació 
que existeix; han estat fets força estudis locals i alguns de 
temàtics un xic més generals, però és obvi que manquen 
les visions de síntesi i els estudis que emmarquin l'evolució 
de les terres catalanes dins d'un marc més global. 

Aquesta recerca, diversificada quant als enfocaments 
i quant a la temàtica, ha fructificat en una bibliografia molt 
important i creixent, per bé que manta vegada de difusió 
relativament local. Unes deu revistes de geografia mante
nen llur vida gràcies a aquesta producció, fet que és força 
notable. Les obres de geografia regional assoleixen una 
tradició ben àmplia, havent-se publicat bons estudis a escala 
municipal, provincial i regional; avui, a més, és en marxa 
una obra d'abast de tots els Països Catalans. Els atles, per 
bé que amb menys importància, tenen també una certa 
volada, tant atles regionals com, fins i tot, locals; avui és 
en marxa un atlas del País Valencià. 
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Els llibres de text de nivell primari i secundari són 
també força abundants, contrastats i de gran qualitat, en 
general; només els canvis de plans d'estudi fan esdevenir 
obsoletes moltes d'aquestes obres, publicades en castellà 
i en català. El mateix podria dir-se de les obres de divul
gació, en bona part editades a Barcelona; en aquests 
moments es publica la primera geografia universal de gran 
format en llengua catalana. 

En canvi, hom troba un gran buit pel que fa als 
manuals de nivell universitari fets per geògrafs catalans, 
en castellà o en català. La publicació de manuals rigorosos 
és escassa, i la major part són traduccions, moltes vegades 
força endarrerides respecte a llurs edicions originals. 
Aquest és un camp en el que resta molta feina a fer encara. 

Unes conclusions personals 
Si les reflexions han estat personals, també ho han 

d'ésser forçosament les conclusions. Si s'ha dit que hi havia 
prou gent en el camp professional de la geografia i que 
aquesta gent treballa força en temes diversos i amb enfo
caments diferenciats, no cal sinó concloure un bon moment 
per a la geografia catalana i una esperança de futur millor 
i més complex. 

Si s'ha escrit aquest article en ocasió de la convocatòria 
del Primer Congrés Català de Geografia, no cal sinó 
concloure que aquest futur ja ha començat. Que així sia. 

Carles Carreras i Verdaguer 
Catedràtic de Geografia Humana 

Director de la Revista Catalana de Geografia 
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SOCIETAT CATALANA 
DE GEOGRAFIA 

La Societat Catalana de Geografia fou fundada l'any 
1935 com a conseqüència d'una proposta d'Eduard 
Fontserè que aplegà tots aquells que aleshores sentien 
interès pels estudis geogràfics. Pau Vila, Lluís Solé i Sabarís, 
Josep Iglésies, Pere Blasi i Enric Ribes composaren la 
primera Junta de Govern. La nova Societat, des del prin
cipi, fou filial de l'Institut d'Estudis Catalans. 

Des del començament, les activitats de la Societat 
Catalana de Geografia anaren encaminades a l'estudi de 
qüestions d'aspecte geogràfic, principalment relacionades 
amb les terres catalanes. Però mai no abandonà la disqui
sició científica més general, i ha inclòs entre les seves 
tasques la discusió teòrica, l'anàlisi dels corrents nous, la 
metodologia de la ciència i la comparació entre les conclu
sions presentades amb les aportacions de geògrafs proce
dents d'altres països. Entre aquests, hom hi troba científics 
d'escoles diverses i de procedència geogràfica ben diferent. 
Han passat per l'aula de la Societat Catalana de Geografia 
professors de diferents països, com els de la Universitat 
anglosaxona (Ewan Anderson, Ann Buttimer, E.H.G. 
Dobby, G.W. Mac Donogh, Peter Gould, I. Hamilton, 
E. Koffman, Ph. Scranton, Sarah Whatmoro ), de Brasil 
(Milton Santos), de França (M. Battiau, J . Becat, G. 
Bertrand, J. Bisson, B. Boussemart, R. Brunet, P. Clava!, 
P. Deffontaines, B. Dezert,J. Fagnani, M. Ferras, G. Herail, 
B. Kayser, M. Laferrere,J. Levy, A. Metton, S. Montagné, 
J. Pinard, R. Raynal, J. Tricart, P. Vilar), d'Hongria (G. 
Barta, lstvan Bartke, Zoltan Bajdu, Laslo Lacko), de l'Índia 
(L.K. Prassad Singh, Kanchan Sing, J.J. Shah, W. Thingo ), 
d'Israel (Mosho lobar, Aaron Yair), d'Itàlia (Attilio Colant, 
G. Dematteis, Eraldo Leardi, A. Vallega), de Mèxic Q.B. 
Puig de la Parra), de Polònia (Tadeusz Marshal, Stanislaw 
Paszka, J. Pasynski, I. Straszewicz), de Portugal Qorge 
Gaspar, Raquel Soeiro de Brito), de Suïssa (Claude 
Raffestin), de Txecoslovàquia (Miroslav Strida), etc. 

Altres geògrafs procedents de les altres terres de l'Estat 
espanyol també han ocupat la tribuna de la Societat Q. 
Bosque Maure!, Dol ores Brandis, Valentín Cabero, J.M. 
Casas Torres, Aurora García Ballesteros, Josefina Gómez 
Mendoza, Rafael Mas, Emilio Murcia, Francisco Quirós, 
Florencio Zoido), així com B. Barceló, V. Rosselló, P.A. 
Salvà, procedents de Mallorca i de València. 

Algunes d'aquestes visites foren subvencionades per 
la Comissió lnterdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. 

A més de les conferències i debats, algunes qüestions 
han estat tractades en cursets especialitzats que s'han anat 
efectuant amb un ritme i un abast cada vegada major. S'han 
debatut qüestions relacionades amb la demografia (Vidal, 
Cabré, Pujadas, Mendizàbal), aspectes geomorfològics 

(Bru, Isban, Sala, Sumsi, Tricart, Anderson, Gómez Ortiz), 
qüestions urbanes (Vila, Roca, Casassas, Bru, Brandis, 
Gómez Mendoza, Mas, Larrosa, Clava!), qüestions sobre 
el paisatge (Panareda, Ho rail, Bru), l'espai i el territori 
(Murcia, Brunet, Dematteis, Casassas), el pensament 
geogràfic (Vilà, Garcia i Ramon, Sauri, Albet, Koffman, 
Fagnani, Beneria), climatologia (Martín Vide), problemes 
de l'ensenyament (Ascon, Comes), estadística i fotointer
pretació (Ra bella, Raso, Clavero, Martín, Carreras, Serrat, 
Farràs, Calvet, Rovira), problemes de la muntanya (Becat, 
Bolòs, Casassas, Gómez, Panareda, Corominas, membres 
de l'Institut Català d'Història Natural i membres de 
l'Institut Català d'Antropologia), territorialització de 
l'activitat financera (A. Montserrat), etc. 

La Societat Catalana de Geografia va creure conve
nient portar la seva presència fora de Barcelona, per això 
ha efectuat sessions acadèmiques a algunes poblacions de 
les terres catalanes. Fins ara, ha visitat Berga, Falset, 
Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, 
Manresa, Montblanc, el Prat de Llobregat, Puigcerdà, 
Sabadell, SantJoan de les Abadesses, Solsona, Torà, Valls, 
el Vendrell, Vilafranca del Penedès, etc. 

Hi ha organismes públics i privats que han sol·licitat 
informes a la Societat Catalana de Geografia. Ha emès 
informes sobre qüestions d'interès general (extraccions 
d'àrids del Llobregat, defensa de les grederes de Santa Pau 
i de la zona volcànica olotina, sobre la conservació de la 
fageda d'en Jordà, etc.), sobre límits municipals, toponímia, 
segregacions, la divisió comarcal i regional de Catalunya, 
etc., i ha estat present en organismes professionals i oficials 
(la Comissió Permanent de la Real Sociedad Geografica 

Vis ita d 'estudis de b. Societat Catalana dc Geografi a al delta del Llobregat, acompanyada per 
membres del Museu del Prat. Novembre de 1989 (Foto: SCG) 
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per a la preparació de la participació de geògrafs espanyols 
als congressos internacionals, la Comissió de Delimitació 
Territorial de la Generalitat, la Comissió d'Urbanisme de 
la Generalitat, etc.). 

La Societat Catalana de Geografia ha organitzat diver
ses trobades amb la finalitat d'eixamplar l'àmbit de discusió 
dels problemes. Entre aquestes trobades cal assenyalar la 
Tercera Sessió Plenària, del Grup Permanent Internacional 
de la Geografia del Tèxtils; la reunió del Grup d'estudis 
"Geografia i Administració Pública", de la UGI; la del 
Grup de les activitats comercials, de la UGI; el Col·loqui 
Catalana-Magiar sobre el planejament regional i urbà; les 
jornades sobre la regionalització i els ens intermedis, etc. 

De moltes d'aquestes activitats n'ha quedat constància 
a la publicació Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia que la Societat publica regularment des del mes 
de desembre de 1984. Fins ara n'han aparegut vint-i-cinc 
números. Normalment, comprèn una secció on es publi
quen les conferències pronunciades a la Societat, una altra 
secció on s'insereixen coHaboracions diverses d'alguns 
socis o de persones interessades, i una secció de notes on 
es publiquen informacions d'interès més general (biblio
grafies, directoris, activitats que s'han efectuat i tenen 
interès per a la geografia, etc.). U na característica d'aquesta 
publicació és l'obertura de les seves pàgines a geògrafs joves 
i a alguns estudiants. 

De quina manera la Societat Catalana de Geografia 
pensa realitzar el que li assenyala l'article primer dels seus 
Estatuts que diuen que "té per finalitat el conreu d'aquesta 
ciència (la geografia) en tots els seus aspectes, estendre el 
seu coneixement entre el nostre poble i aplegar i publicar 
els treballs dels qui s'hi dediquin"? 

Anagrama de la Societat Catalana de Geografia (Fonr: SCG) 
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Es pot respondre breument a aquesta pregunta asse
nyalant les orientacions actuals de la Societat: 
- Intentar consolidar la normalització de la Societat amb 

l'ajuda dels nous Estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans 
que afermen el paper de les filials i els atorguen una 
personalitat més gran. 
Procurar accelerar la conversió de la Societat Catalana 
de Geografia en un conjunt de tots els geògrafs i afec
cionats a les ciències de la terra sense excepcions. La 
presència a la Junta de Govern de membres de les dues 
universitats catalanes on existeixen departaments de 
geografia i els lligams amb altres centres de recerca, amb 
centres excursionistes i amb les institucions noves, popu
lars i democràtiques, ha conferit, ja, a la Societat una 
presència viva i activa a molts indrets del país i als fòrums 
on es discuteixen els problemes que són inherents a la 
nostra disciplina. I aquesta presència no ha de fer més 
sinó augmentar. 

- Mantenir relacions exteriors amb geògrafs de diversos 
països i contrades i de tendències diferents. L' enriqui
ment teòric que s'obté d'aquests contactes és innegable, 
voler-los ignorar o menysvalorar seria una equivocació 
que la Junta de Govern no ha de cometre, no ha comès 
mai ni vol cometre en el futur. 

- Incrementar la intensitat de les relacions amb institu
cions: Generalitat, ajuntaments, altres ens públics i 
privats d'interès científic, de recerca i d'investigació. 

- Promocionar la participació a les tasques de la Societat 
dels joves geògrafs, als quals, des dels primers números, 
ja s'han obert les pàgines de Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia. La Junta de Govern pretén que 
la Societat esdevingui la llar de tots els joves -llicenciats, 
estudiants i d'altres- on puguin discutir i debatre lliu
rement els seus problemes i on puguin trobar cabuda 
i guiatge les seves recerques. 

- Continuar els esforços per assegurar la continuïtat de 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia resolent 
definitivament el problema del seu finançament, de la 
seva difusió, de la millora constant de les col·laboracions, 
del perfeccionament tipogràfic, etc. 
Continuar treballant en projectes que requereixen la 
contribució de tots, augmentar les trobades amb 
geògrafs d'altres punts de l'Estat, obrir debats amb 
grups diversos d'altres punts de Catalunya, mantenir 
els contactes amb col-legues estrangers que puguin arri
bar a impartir cursos més complets, etc. Per aquestes 
raons es va convocar el Primer Congrés Català de 
Geografia, que inicia les seves activitats el mes de març 
de 1991. 

Per assolir aquestes metes, la Societat Catalana de 
Geografia compta a l'actualitat amb uns tres-cents cin
quanta socis, amb el patrocini de l'Institut d'Estudis 
Catalanas i la co].]aboració de moltes institucions culturals 
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i polítiques i amb una voluntat d' aggiomamento i de reno
vació general. 

Compta, a més, amb un cabal d'experiència que li 
confereixen el seu lligam amb els centres universitaris de 
recerca i el sentir-se part important del corrent històric 
geogràfic català. 

Quan es diu això, cal pensar en tots els que han treba
llat i treballen a la Societat Catalana de Geografia i hi han 
dedicat bona part de les seves activitats professionals. Cal 
pensar que, durant els cinquanta-sis anys de la seva existèn
cia, l'Institut d'Estudis Catalans ha designat els següents 
delegats prop de la Societat Catalana de Geografia: Eduard 
Fontserè (1935-70), Pau Vila i Dinarés (1970-80), Josep 
Iglésias i Fort (1980-86) i Marc Aureli Vila i Comaposada 
que ho és des de novembre de 1989. 

Durant aquest període han estat presidents de la 
Societat: Pau Vila (elegit el1935), Ramon Bataller i Cala
tayud (1948-54),Josep de C. Serra i Ràfols (1954-70),Josep 
Iglésias i Fort (1970-72), Lluís Solé i Sabarís (1972-80), 
Salvador Llobet i Reverter (1981 -85) i Lluís Casassas i 
Simó, que fou elegit el1985. Han ocupat la secretaria de 
la Societat Josep Iglésias i Fort (1935-63), Carles Alabart 
i Pau (1970-72), Lluís Casassas i Simó (1973-82), Maria 
Sala i Sanjaume (1982-86) i Enric Bertran i Gonzàlez que 
ho és des del 1986. 

La seu de la Societat Catalana de Geografia, tal com 
indiquen els Estatuts, és ubicada al local de l'Institut 
d'Estudis Catalans, al carrer del Carme, número 47, de 
Barcelona. 
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ASSOCIACIÓ DE 
GEÒGRAFS PROFESSION ALS 
D E CATALUNYA 

L'activitat dels geògrafs en els camps aplicats de 
l'anàlisi i planificació territorial i de les seves tècniques 
instrumentals des d 'una perspectiva professional, és a dir, 
de forma retribuïda, amb plena dedicació i amb estabilitat 
ocupacional, és recent a Catalunya, però durant els darrers 
dotze anys ha experimentat un desenvolupament molt 
considerable. Fa només dotze anys es podien comptar amb 
els dits d'una mà els llicenciats en geografia que exercien 
aquesta professió sense que es tractés d 'una activitat 
complementària a una pràctica docent o investigadora 
considerada com a principal. Actualment arriben al cente
nar els geògrafs que, només a Catalunya, tenen una ocupa
ció més o menys estable com a tals professionals en camps 
diferents a la docència o a la investigació científica; la meitat 
ocupen plaça a diverses administracions públiques. 

La constatació del creixent nombre de geògrafs profes
sionals i l'existència d'interessos i de problemes específics 
en aquest col·lectiu va motivar que, a l'abril de 1988, tingués 
lloc a Vilanova i la Geltrú la Primera trobada de geògrafs 
professionals de Catalunya. Aquesta reunió aplegà a una tren
tena de geògrafs que convingueren en la necessitat de crear 
un ens associatiu que servís de plataforma per a tractar els 
temes d'interès col·lectiu i els problemes comuns i, per aquest 
motiu, se sospesaren les diverses figures associatives possibles. 

Es descartà la formació d'un col·legi professional, si 
més no per ara, degut a la complexitat d 'aquesta figura 
jurídica, agreujada pel fet que actualment no es disposa 
d'un estatut professional propi. Es desestimà, també, la 
creació d'una associació professional ja que aquesta figura, 
que és habitual en el món laboral, és més indicada per a 
col·lectius amb una major homogeneïtat laboral de la que 
actualment compta el nostre. Una de les riqueses -i, al 
mateix temps, de les febleses de la geografia- és la seva 
amplitud temàtica; en l'actual estadi d 'implantació en el 
món professional, les diferents situacions contractuals dels 
geògrafs, unides a les especialitats tan diverses que exer
ceixen, dificulten la seva actuació com associació profes
sional. Es desestimaren, finalment, les opcions d'integració 
en col·legis o associacions ja existents pel fet que aquests 
tenen interessos i tracten problemàtiques diferents. 

La figura per la que s'optà, per la seva versatilitat i 
per la facilitat de creació, fou la d'una associació a l'empar 
del que disposa la Llei d'Associacions de 24 de desembre 
de 1964. El juny de 1988 se signà l'acta fundacional i s'apro
varen els estatuts de l'Associació de Tècnics Geògrafs de 
Catalunya, que fou inscrita en el Registre d'Associacions 
de la Generalitat de Catalunya el novembre d'aquell mateix 
any. L'Associació és oberta i té interès en arribar a tots 
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els geògrafs interessats en la temàtica de la geografia apli
cada exercida professionalment, tant si actualment hi estan 
treballant directament com si treballen en la docència o 
en altres activitats. L'únic aspecte en el que es posa un cert 
èmfasi és en l'exigència de la titulació de llicenciat en 
geografia -en qualsevol de les diverses formes que emeten 
aquesta titulació les diferents universitats-, per tal de 
reforçar el caràcter professional de l'Associació. Segons 
el que diu l'article 4 dels estatuts, poden ser membres de 
l'Associació tots els geògrafs que ho soJ.licitin i que hagin 
cursat estudis en universitats amb facultats que expedeixin 
l'esmentada titulació i es trobin en possessió del títol 
corresponent. Excepcionalment, i per acord unànim de 
la Junta, a proposta de qualsevol dels seus membres, 
podran ser admesos com a socis aquelles persones amb 
mèrits reconeguts en el camp de la professió. 

Els objectius de l'Associació estan recollits a l'article 
5 dels estatuts. Entre d'altres, són els següents: 

La promoció i els suport de les activitats dels geògrafs 
en els camps aplicats de l'anàlisi geogràfica, la planifi
cació territorial i en el desenvolupament de les disciplines 
instrumentals de la geografia. 
La representació, el suport i la promoció dels interessos 
dels associats en el camp cultural, social, econòmic i 
professional. 
Donar a conèixer les activitats pròpies dels geògrafs en 
el camp de l'anàlisi geogràfica i la planificació territorial 
i en les seves disciplines instrumentals. 
Facilitar l'intercanvi d 'experiències entre els seus 
membres i l'ampliació de llurs coneixements i prepa
ració, tant en matèries afins com en la seva pròpia espe
cialitat professional. 

Anagrama dc l'Associac ió dc Geògrafs Pro fess io nals dc Catalunya (Font: A G PC) 
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- Millorar la capacitat professional dels afiliats mitjançant 
la promoció d'estudis d'investigació, la difusió de noves 
tècniques, la relació amb entitats anàlogues, especialment 
amb les associacions i col·lectius de geògrafs ensenyants 
i investigadors, per tal d'establir mecanismes de col-la bo
ració en les respectives pràctiques professionals. 
Participar en congressos, assemblees, conferències i 
exposicions. Publicar circulars informatives i altres 
documents d'interès geogràfic. 

Un tema no prou ben resolt en l'establiment del 
disseny inicial de l'Associació era la denominació d' aques
ta. En la primera reunió, celebrada a Vilanova i la Geltrú, 
no es va trobar cap nom que semblés adient per a l'As
sociació i que complagués a tots els assistents. La Junta 
gestora designada llavors va decantar-se per l'adopció d'un 
nom de compromís que, si bé no satisfeia plenament els 
membres de la comissió, tenia l'avantatge de no ferir 
susceptibilitats en un moment tan delicat per al futur de 
l'Associació. Aquest nom era "Associació de Tècnics 
Geògrafs de Catalunya", i fou el que s'utilitzà per a lega
litzar l'Associació i el que s'ha anat utilitzant. 

Al cap de dos anys de funcionament de l'Associació 
i superades totes les susceptibilitats i indefinicions inicials, 
s'ha optat per dotar-la d'un nom que s'adigui millor als 
objectius fundacionals i presents. El nom que fins llavors 
havia denominat l'Associació era confussionari, ja que 
l'incloure la paraula "tècnic" feia pensar en una titulació 
de grau mig, i no complia la principal característica que 
ha de caracteritzar un nom, és a dir, informar sintèticament 
sobre allò que denomina. 

Es proposà com a nova denominació el d"' Associació 
de Geògrafs Professionals de Catalunya", i s'entén que 
el mot "professionals" és essencial en aquesta nova deno
minació ja que en posa de relleu el principal objectiu, que 
és el de consolidar un espai professional per a la geografia 
aplicada a l'anàlisi geogràfica, la planificació territorial i 
les seves disciplines instrumentals. Aquesta nova deno
minació fou aprovada en assemblea especialment convo
cada a l'efecte, celebrada a Barcelona l'octubre de 1990. 

L'adopció d'aquesta nova denominació no pressuposa, 
en cap cas, el tancament de l'Associació a tots aquells geògrafs 
que desenvolupen la seva activitat en el camp de la docència 
o de la investigació sinó que, al contrari, s'insisteix en l' oferi
ment de la nostra Associació com a lloc de trobada de tots 
aquells geògrafs interessats, al nivell que sigui, en la geografia 
aplicada desenvolupada professionalment. 

Actualment l'Associació compta amb 80 socis, la 
major part dels quals ocupen llocs de treball directament 
relacionats amb la geografia aplicada ja sigui com a profes
sionals liberals o com a assalariats d'empreses privades o 
de les diverses administracions actuants a Catalunya. Entre 
els associats hi ha també professors universitaris i docents 
d'ensenyament primari i secundari, així com estudiants 

de tercer cicle i joves llicenciats que no tenen encara ocupa
ció fixa en el camp de la geografia aplicada. 

En els dos anys d'existència els objectius de l' Asso
ciació d'acord amb allò que disposen els estatuts, s'han 
adreçat principalment a estructurar i consolidar l' Asso
ciació, a fomentar la consciència de professionalitat dels 
seus membres, a divulgar l'Associació entre els geògrafs, 
especialment entre els que treballen en geografia aplicada 
i els joves llicenciats, i en divulgar i defensar l'espai profes
sional dels geògrafs. 

Les activitats que realitza l'Associació en ordre al 
compliment d'aquests objectius són la celebració de 
col·loquis oberts sobre l'experiència professional en 
geografia aplicada (urbanisme, planificació territorial, 
cartografia, delimitació territorial, etc.), tramesa de docu
mentació -a l'espera de la confecció d'un butlletí-, asses- 
sorament en aspectes legals que afecten el lliure exercici 
de la professió, intervencions davant la Direcció General 
de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya per tal 
que en la composició dels tribunals d'oposició per a places 
de geògraf es compleixi el principi d'especialitat, és a dir, 
que més de la meitat dels membres del tribunal siguin 
geògrafs. També s'han celebrat cursos sobre tècniques i 
aplicacions cartogràfiques, impartits al Col·legi de Doctors 
i Llicenciats, i conferències per a la difusió del vessant 
professional de la geografia adreçats a estudiants de darrers 
cursos de carrera de les universitats catalanes. 

Finalment, s'han adreçat notes d'advertiments a ens 
públics que cometen errors greus en aspectes territorials 
que s'haurien pogut evitar fàcilment si s'hagués comptat 
amb l'assessorament d'un geògraf. 

Entre els projectes que actualment té l'Associació hi 
ha l'elaboració i la difusió d'un opuscle sobre la professió 
de geògraf, adreçat als agents del mercat de treball que 
poden tenir incidències en la contractació de geògrafs, 
l'edició d'unes tarifes orientatives per a l'exercici lliure de 
la professió i l'edició del directori de socis. 

L'adreça postal de l'Associació és l'apartat de correus 
32 169 (08080 Barcelona). 

La Junta de l'Associació de Geògrafs Professionals 
de Catalunya 

La Junta de l'Associació, el gener de 1991, està formada per Xavier 
Mateu (president),Jaume Massó (vice-president), Abel Albet (secre
tari), Montserrat Pallarès (tresorera), Francesca Osorio (vocal), 
Antonio Plata (vocal) i Isabel Rueda (vocal) 
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CENTRE D'ESTUDIS 
DEMOGRÀFICS 

El Centre d'Estudis Demogràfics nasqué d'un conveni 
entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma 
de Barcelona signat ell O de febrer de 1984. En un primer 
temps, el CED funcionà com un centre de la Universitat 
Autònoma amb suport econòmic de la Generalitat de 
Catalunya, essent regit per una comissió rectora que compo
nien representants d'ambdues institucions. 

A partir d'aquesta primera experiència, ellS de gener 
de 1985 fou signat un segon conveni pel que s'iniciava el 
procés de constitució d'un consorci dotat de personalitat 
jurídica pròpia. Un cop elaborats els seus estatuts, la creació 
del consorci fou aprovada pels òrgans de govern de les 
institucions promotores i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 573, del9 d'agost de 1985. 

El consorci s'anomena igualment Centre d'Estudis 
Demogràfics, havent substituït sense discontinuïtat l' ante
rior centre del mateix nom. El 30 d'abril de 1986 tingué 
lloc la primera reunió del consell de govern, quedant cons
tituït el patronat, que està presidit des d'aleshores pel 
doctor Jordi Nadal i Oller i compta amb representants 
de les dues institucions ja esmentades. En la mateixa reunió 
es ratificà en el càrrec de directora del CED la doctora 
Anna Cabré i Pla. En l'actualitat el CED es troba situat 
en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El CED té com a objectiu primordial un seguiment 
sistemàtic de les pautes i tendències de la demografia ca ta
Jana, especialment considerada en el context espanyol i 
europeu. Les àrees temàtiques de principal consideració 
fins el moment han estat: distribució territorial de la pobla
ció, fecunditat, migracions, envelliment, canvis familiars, 
situació de la dona i prospectiva. Aquestes grans línies 
d'investigació es detallen a continuació. 

La situació demogràfica a Catalunya 
Aquest projecte és una de les primeres línies d'inves

tigació pròpia del CED, i s'hi troben inclosos diversos 
treballs: 

Estudi demogràfic de les àrees de muntanya a Cata
lunya entre 1950 i 1986. Encarregat per la Direcció General 
de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. 
Treball previ a l'establiment dels plans comarcals de 
muntanya previstos per la Llei d'Alta Muntanya. 

La població de Catalunya en el període 1975-1986: de 
l'explosió demogràfica al creixement zero. Estudi encar
regat per la Direcció General de Política Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, que ha de servir de base per a 
la realització del Pla Territorial de Catalunya. 

Previsions de població per municipis de la província 
de Barcelona amb l'horitzó 2005. Encarregat per Telefònica 
de Barcelona. En aquest treball es realitza un balanç de 
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la recent evolució demogràfica dels citats municipis i una 
projecció de llurs respectives poblacions amb la finalitat 
de preveure la demanda de futures línies telefòniques. 

Aspectes demogràfics del Pla Territorial de la Regió 
Primera. Encarregat per l'Institut Tècnic de la Construcció 
de la Direcció General d'Habitatge del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, en el que s'estudia la població i el poblament 
d'aquesta àrea, que ha de servir per a l'elaboració de 
l'esmentat pla territorial. 

Les migracions intermunicipals a la Regió Metropolitana 
de Barcelona. Encarregat per la Mancomunitat de Municipis 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el que s'estudien 
les migracions entre 1981 i 1986 i la seva previsible evolució, 
així com les seves causes i conseqüències. 

La situació demogràfica a Espanya durant els anys 
vuitanta. Estudi comparatiu per comunitats autònomes 

Aquest projecte va néixer com un projecte propi del 
CED. Per la seva gran envergadura i la importància del 
banc de dades necessari, es convertí en una línia d'inves
tigació permanent, de la que ara es nodreixen projectes i 
treballs més puntuals. Part del treball esmerçat en la cons
titució d'aquesta línia d'investigació es va reflectir en 
l'elaboració de l'informe: La población de España en el 
contexto europea. Evolución histórica y perspectivas, efec
tuat l'any 1989 per encàrrec del Comité Español del 
Consejo de Europa. 

Estudi sobre els canvis demogràfics més recents 
Dins d'aquest marc general convé destacar dos àmbits 

específics: els aspectes demogràfics que afecten la dona i 
els canvis familiars. Els principals treballs són: 

Estudio sociodemogrdfico de la mujer en España. Per 
encàrrec de l'Instituto de la Mujer. Es tracta d'un estudi 
per províncies i comunitats autònomes de les caracterís
tiques sòcio-demogràfiques de la població femenina i del 
seu comportament. 

Estudio para el establecimiento de una posible tipología 
familiar-regional en España. Encarregat per l'Instituto de 
la Mujer, s'hi quantifica el grau de complexitat de les estruc
tures familiars, atenent les diferències regionals existents, 
amb l'objectiu de conèixer la continuïtat i/ o transformació 
de les estructures familiars. 

La coJ.laboració continuada amb l'Instituto de la 
Mujer i la iniciada recentment amb l'Institut Català de la 
Dona, han convertit l'estudi dels canvis demogràfics en 
una de les línies d'investigació permanents del CED. 
Actualment es manifesta en l'elaboració de l'informe 
Aspectes comparatius de la demografia catalana actual, 
encarregat per l'Institut Català de la Dona de la Generalitat 
de Catalunya, on s'analitza l'evolució demogràfica de 
Catalunya, en el context espanyol i europeu i amb especial 
esment de la temàtica de la dona. 



20 Centre d'Estudis Demogràfics 

La formació de la parella: Madrid i Barcelona, 1985. 
Investigació iniciada l'any 1985 a proposta del CED, amb 
finançament del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
L'origen d'aquest treball fou l'interès per explicar la baixa 
de la nupcialitat durant els anys precedents, investigant 
els canvis en el comportament de la població en relació 
a la parella, amb especial atenció per veure com interpre
taven els individus les seves pròpies actituds, quins marcs 
de referència utilitzaven i com situaven llur comportament 
en el conjunt social i en els canvis que s'estaven produint. 

joventut i emancipació a la ciutat de Barcelona: família, 
parella i habitatge. Encarregat per· l'Àrea de Joventut de 
l'Ajuntament de Barcelona, dins el programa Actualització 
del Projecte Jo ve, en el que s'analitzen específicament les 
entrevistes corresponents als joves de Barcelona entre els 
20 i els 25 anys realitzades amb motiu de l'anterior inves
tigació sobre la formació de la parella, i que va donar lloc 
a l'informe joventut i emancipació a la ciutat de Barcelona: 
família, parella i habitatge (1989). 

El moviment migratori 
Les migracions són un dels àmbits d'especial interès 

en el CED des de la seva creació, essent els principals 
treballs els següents: 

Les migracions a Espanya. Aquesta línia d'investigació 
s'inicià formant part d'un projecte cooperatiu de països 
del sud d'Europa coordinat des de la Comissió Econòmica 
per a Europa de les Nacions Unides, que ha donat lloc a 
una sèrie de publicacions en les que s'analitzen les migra
cions per edats de les províncies espanyoles, així com els 
canvis del sentit de les migracions en moltes d'elles. 

Dins aquesta línia d'investigació sobre els moviments 
humans s'han de situar els treballs en curs sobre El paper 
de les migracions en la població catalana: evolució i pers
pectives, encarregat per l'Institut Català d'Estudis Medi
terranis, així com també l'estudi, anteriorment citat, Les 
migracions intermunicipals a la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

L'envelliment i els seus efectes 
Aquesta línia de recerca s'inicià amb l'estudi del procés 

d'envelliment en les províncies espanyoles de 1950 a 1980, 
a partir del qual es feren previsions, analitzant les causes 
i considerant els seus efectes sobre l'estructura i la dinàmica 
demogràfiques. Es tracta d'un estudi cooperatiu amb altres 
estats europeus, organitzat per les Nacions Unides. 

Durant l'any 1986, per encàrrec de l'Institut Municipal 
de la Salut, es preparà un informe sobre Envelliment i consum 
sanitari a la ciutat de Barcelona: perspectives futures, que 
va donar lloc a unes previsions per al municipi de Barcelona 
Ï cadascun dels seus districtes, i amb diversos escenaris. 
Aquest treball fou presentat en la Conferència Internacional 
sobre Grans Ciutats organitzada pel Fons de Població de 
les Nacions Unides, a Barcelona, el mes de maig de 1986. 

Cursos organitzats pel CED 
El CED organitza cursos de formació de demògrafs, 

realitzats amb el suport del Fons Social Europeu i del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
Els cursos realitzats fins ara són els següents: 
- Curs 1988-89: Mètodes i tècniques per a l'estudi de la 

població. 
- Curs 1990-91: Aspectes demogràfics de la previsió de 

la demanda. 
Ambdós programes han tingut una durada superior a 

les 950 hores, i s'han estructurat en cursos, pràctiques i el 
seminari d'investigació. Els cursos són impartits per profes
sors i investigadors vinculats al CED, a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a l'Institut National d'Études 
Démographiques, a l'Instituto de Demografía del CSIC i 
a la U ni versi tat de Barcelona. En el seminari d'investigació 
han participat un bon nombre de professionals, investiga
dors i professors relacionats amb els diferents aspectes dels 
estudis de la població. Les pràctiques individualitzades s'han 
realitzat sota la direcció de diversos tutors vinculats al CED. 

En la realització d'ambdós cursos han col·laborat 
l'Institut d'Estudis Metropolitans, les facultats de Ciències 
Polítiques i Sociologia, Ciències de la Informació, Filosofia 
i Lletres, i Ciències Econòmiques, l'Escola Universitària 
de Formació del Professorat "Sant Cugat" i el Centre de 
Càlcul de la UAB. 

Publicacions 
El CED té una publicació de caràcter demogràfic, 

Papers de demografia, de la que han aparegut 46 títols. 
Aquesta sèrie publica principalment les investigacions 
realitzades al CED. 

Conclusió 
Com es pot veure, la relació del CED amb el que 

s'entén per geografia és àmplia: una part important dels 
treballs descrits anteriorment són bàsics per a la planificació 
territorial i, també, molts d'ells tenen una part important 
dedicada a l'anàlisi del territori, per copsar-hi les diferències 
i les homogeneïtats. Així mateix, cal tenir present que en 
no haver, ara per ara, una especialitat universitària exclu
sivament de demografia, els qui fan aquests tipus d'estudis 
vénen de disciplines afins, entre les quals, la geografia és 
de les més importants. 

Relació del personal del CED 
Direcció: Anna Cabré. 
Personal inv estigador: Ramon Arribas, Armand Blanes, Daniel 
Devolder, Andreu Domingo, Montserrat Llonch, Enric Men
dizàbal, Anna Mom part, Isabel Pujadas, Socors Sancho, Montserrat 
Solsona, Àngels Torrents, Rocío Treviño. 
Administració: María José Escuer, María Dolores Lucena, Ruth 
Pastor, Hermínia Pujol. 
Biblioteca: Candida Abella. 
Informàtica: Francisco Javier Carreras. 
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INSTITUT D'ESTUDIS 
METROPOLITANS 
DE BARCELONA 

Naturalesa i objectiu s 
L'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona 

(IEMB) és un consorci públic que té com objectius prin
cipals l'estudi de la realitat urbana del nostre país, la forma
ció dels tècnics que han de gestionar-la i l'assessorament 
de les institucions que hi operen. 

El centre fou fundat l'any 1984 per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona i la desapareguda 
Corporació Metropolitana de Barcelona. Avui, després 
d'un ràpid procés de creixement, l'IEMB ha ampliat nota
blement la seva base institucional, de manera que en els 
seus òrgans rectors estan representades les institucions 
següents: 
- Organismes de l'Administració Local: Ajuntament de 

Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona 
i Federació de Municipis de Catalunya. 

- Universi tats catalanes: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
Entitats de promoció econòmica: Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Consorci 
de la Zona Franca. 

El volum de facturació previst en el pressupost 
preventiu per a l'any 1990 s'eleva a 170 293 574 pessetes, 
de les quals aproximadament una quarta part és aportada 
per les institucions consorciades per tal de cobrir les 
despeses bàsiques i la resta procedeix d'activitats auto
finançades. La seu central de l'Institut es troba en el 
campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a 
Bellaterra; hom disposa, així mateix, d'uns locals per a 
l'administració a les instal·lacions de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

Activitats 
D'acord amb el mandat fundacional, l'IEMB desen

volupa les seves activitats en tres camps diferents: la recerca 
sobre temes urbans, la formació universitària de postgrau, 
l'assessorament a l'administració local. 

La recerca 
La recerca que es realitza a l'IEMB és, primordialment, 

investigació de base destinada a millorar el coneixement 
del territori i la societat de l'àrea metropolitana de 
Barcelona. Hom treballa sobre tres línies de recerca prio
ritàries que són les següents: 
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- Primera línia de recerca: l'anàlisi de l'estructura i els 
fenomens socials a l'àrea metropolitana de Barcelona. 
Aquesta línia d'estudis gira al voltant de dues grans 
enquestes sociològiques: l'Enquesta Metropolitana i 
l'Enquesta de Victimització. 
L'Enquesta Metropolitana és un estudi en profunditat 
sobre els hàbits i les condicions de vida de la població 
de l'àrea metropolitana barcelonina, similar als estudis 
del CREDOC a França o els household surveys brità
nics. L'Enquesta, que és pionera en aquest camp en el 
nostre país, es realitza cada quatre anys. La primera 
edició és dugué a terme l'any 1986 sobre el territori de 
l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona; els seus 
resultats han estat publicats en 20 volums monogràfics. 
La segona edició s'ha efectuat l'any 1990 per un àmbit 
territorial de la Regió I de Catalunya i es troba en fase 
d'explotació. Tant en una ocasió com en l'altra les carac
terístiques tècniques de la mostra utilitzada asseguren 
un alt nivell de fiabilitat i representativitat territorial. 
El projecte Enquesta Metropolitana, dirigit per la sociò
loga Marina Subirats, és patrocinat per la Mancomunitat 
de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i 
la Diputació de Barcelona i compta amb el concurs 
d'altres institucions. El seu objectiu darrer és construir 
una gran base de dades sobre la realitat metropolitana 
barcelonina a la qual puguin recórrer institucions públi
ques, estudiosos i empreses. 
L'Enquesta de Victimització és un estudi anual sobre la 
seguretat ciutadana a la ciutat. L'Enquesta es realitza des 
de l'any 1984 en el municipi de Barcelona i, d'ençà l'any 
1990, gràcies a un acord entre l'Ajuntament de Barcelona 
i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana 

Entrada del jardí de l' Inst itut d'Estudis Metropolitans, al conjunt de Bcllalerra (Folo: I EM) 
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de Barcelona, s'ha extès al conjunt de la conurbació. 
L'exhaustivitat del qüestionari i l'amplitud de la mostra 
fan que l'Enquesta de Victimització a Barcelona sigui un 
dels projectes europeus més ambiciosos en aquest camp. 
L'IEMB realitza així mateix, l'Enquesta de Victimització 
a la ciutat de Sabadell i, a partir de 1991, hom preveu 
dur-la a terme a d'altres ciutats de la resta de l'Estat. El 
projecte Enquesta de Victimització és dirigit pels sociò
legs Anna Alabart, Josep M. Aragay i Juli Sabaté. 

- Segona línia de recerca: l'àrea metropolitana de 
Barcelona en relació amb d'altres realitats territorials 
i urbanes. 
La segona línia de recerca de l'IEMB inclou una sèrie de 
treballs que estudien el territori metropolità de Barcelona 
en relació amb d'altres estructures territorials: el sistema 
català, la xarxa urbana ibèrica, el conjunt de ciutats 
d'Europa i la constel-lació de grans ciutats del món. En 
aquesta línia, el principal estudi realitzat fins ara és l' Urban 
Survey sobre les grans ciutats del planeta. L'estudi, publi
cat en cinc volums l'any 1988 sota el títol Cities. Statistical. 
Administrative and Graphical Information on the Major 
UrbanA re as o f the World, fou patrocinat per un conjunt 
d'institucions, entre les quals es compten les Nacions 
Unides, la CMB, el MOPU i la Generalitat de Catalunya. 
En l'actualitat i dins del marc del programa Cities
Ciudades, promogut pel MOPU i l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l'IEMB està realitzant un estudi semblant 
per totes les ciutats de l'Estat espanyol amb població supe
rior a 50 000 habitants. 

- Tercera línia de recerca: estudis sobre l'estructura econò
mica, la prestació de serveis i l'administració a l'àrea 
metropolitana de Barcelona. 
Formen aquesta línia una llarga sèrie d'estudis ja realit
zats o en curs de realització, fruit d'encàrrecs i iniciatives 
diverses. Es tracta d'estudis sobre la realitat econòmica 
de l'àrea metropolitana de Barcelona (Estimació de la 
renda familiar disponible, Estructura econòmica de la 
Regió I, etc.), l'organització dels serveis que s'hi presten 
(El transport públic en la vertebració del territori, L'efecte 
de la reforma educativa sobre la xarxa escolar, etc.) i 
l'administració (Fórmules de tractament dels problemes 
metropolitans, Deu anys d'ajuntaments democràtics, 
Planejament urbanístic vigent, etc.). 

Els cursos de postgrau 
El segon camp d'activitat de l'EIMB és la formació 

universitària de postgrau, destinada a formar especialistes 
d'alt nivell en l'estudi i la gestió econòmica, urbanística 
i administrativa de la realitat metropolitana. Així, l'IEMB 
ha organitzat dos programes de postgrau, en col-laboració 
amb sengles departamentals universitaris de la Universitat 
Autònoma de Barcelona: el programa d'Estudis Regionals, 
Urbans i Metropolitans i el programa d'Administració 
Local. 

En el programa d'Estudis Regionals, Urbans iM etro
politans, s'ha donat per objectiu la formació d 'experts en 
el planejament i la gestió del territori, des d'una perspectiva 
interdisciplinària (econòmica, geogràfica, jurídica i urba
nística). El programa ha estat organitzat per l'IEMB amb 
el reconeixement acadèmic del Departament d'Economia 
Aplicada de la UAB i ha gaudit de la participació de profes
sors de les tres universitats catalanes. 

Els estudiants que han complert amb els requeriments 
necessaris (superar un total aproximat de 10-12 matèries 
i elaborar una memòria de recerca) han obtingut el 
Magíster en Estudis Regionals, Urbans i Metropolitans 
de la U ni versi tat Autònoma de Barcelona. Conferències, 
viatges d'estudis i visites han complementat el currículum. 
El programa fou iniciat el curs 1986-87 i es clogué l'any 
1989-90. 

El programa d'Administració Local té per objectiu 
formar professionals d'alt nivell per a l'administració local, 
amb un grau profund de coneixements jurídics i tècnica
administratius. El programa és organitzat per l'IEMB amb 
el reconeixement acadèmic del Departament de Dret 
Públic i Ciències Històrica-Jurídiques de la UAB. Hi 
participen professors de les facultats de Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat 
de Barcelona, així com alts responsables de l'administració 
local. En finalitzar els estudis, durant els quals hauran 
d'haver cursat un mínim de 1 O cursos, els estudiants reben 
la titulació de Magíster en Administració Local. El progra
ma es completa amb la realització de conferències i semi
naris. La primera promoció que l'ha cursat inicià els estudis 
el curs 1988-89 i és titulà l'any 1990. El curs 1990-91 es 
diplomarà la segona promoció. El programa compta amb 
el suport de l'Escola d'Administració Pública de Cata
lunya, la qual ha homologat el títol als efectes de la carrera 
administrativa. 

Activitats de suport a l'administració local 
L'IEMB ofereix també els seus serveis a les entitats 

de l'administració local per a l'organització d'activitats del 
seu interès. En aquest camp hom treballa en tres direccions 
diferents: la formació de tècnics i funcionaris, la producció 
del Catàleg de l'Oferta Formativa per a l'Administració 
Pública a Catalunya i l'organització de serveis. 

El programa de formació de tècnics i funcionaris de 
l'IEMB s'inicià l'any 1987 i, fins a la data, hi han participat 
prop de 300 tècnics i funcionaris de l'administració local. 
Hom organitza cada any un nombre de cursos sobre temes 
monogràfics com el planejament estratègic local, la 
formació d'agents de desenvolupament local, la gestió de 
projectes socials, etc. Es tracta normalment de cursos de 
duració breu (15-25 hores) que combinen un enfocament 
rigorós amb l'oferta de la màxima utilitat pràctica. 

En connexió amb aquesta activitat, l'IEMB publica 
anualment el Catàleg de l'Oferta Formativa per a 
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l'Administració Pública a Catalunya, catàleg que reuneix 
en un sol volum informació detallada i exhaustiva sobre 
l'oferta existent en el sector. El catàleg és publicat amb 
el concurs de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona. 

Finalment, l'IEMB ha col·laborat i col·laborarà amb 
diverses institucions de l'administració local en l' organit
zació de serveis o esdeveniments. Així, l'Institut organitza 
i condueix per encàrrec oficines d 'assessorament sobre 
aspectes concrets, seminaris, conferències, congressos, etc. 

El Centre de Documentació i les relacions internacionals 
El Centre de Documentació és el principal servei 

central de caràcter extern del que l'IEMB disposa. La docu
mentació que s'hi aplega es correspon a les matèries pròpies 
de les activitats de l'IEMB: planejament urbanístic i terri
torial, economia regional i desenvolupament econòmic 
local, dret i administració local, geografia urbana i política, 
estadística urbana i regional, sociologia urbana, etc. El 
segon criteri d'especialització és de caire territorial: s' adqui
reixen preferentment materials referents a l'àrea metro
politana de Barcelona i al seu entorn immediat. 

Tanmateix, el Centre no és pas una biblioteca general 
sobre aquests temes sinó que està especialitzada en allò 
que s'ha convingut en anomenar literatura grisa: publi
cacions institucionals, informes tècnics i científics, plans 
i projectes urbanístics, memòries d 'empreses públiques 
i privades, tesis i actes de congressos i seminaris. És a dir, 
tota aquella documentació referent als temes enunciats 
anteriorment, que, per la seva naturalesa, és molt difícil 
d'obtenir a través dels canals habituals de venda. 

El Centre de Documentació es troba situat a la planta 
baixa de la seu de l'IEMB al campus de Bellaterra i el seu 
accés és obert a la comunitat universitària, les institucions 
i els estudiosos en general. Hom compta amb servei de 
consulta, reprografia, recerca documental i préstec. 

D'ençà que inicià les seves activitats, l'any 1988, el fons 
del Centre s'ha enriquit amb generoses aportacions d'insti
tucions públiques i privades. El mes d'abril de 1989, coin
cidint amb el desè aniversari de les primeres eleccions locals 
democràtiques, hom llençà una campanya de recollida de 
materials publicats pels ajuntaments catalans de 1979 ençà. 
La campanya -realitzada amb el suport de l'Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya- donà uns resultats exceHents, i de llavors ençà 
hom la repeteix cada any. En l'actualitat, els principals ajun
taments de Catalunya envien de manera regular les seves 
publicacions a l' IEMB. Tot plegat fa preveure que el 
Centre, tot i la seva joventut, esdevindrà aviat un punt de 
referència important per al coneixement de la realitat urba
na de Catalunya. 

D'altra banda, l'IEMB ha desenvolupat durant els 
darrers anys un bon nombre de contactes i acords inter-
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nacionals que faciliten, projecten i complementen les acti
vitats ja detallades. 

Així l'Institut pertany a les xarxes de recerca NUREC 
(Network of Urban Research in the European Commu
nity) i NICE (New /nternational Cities Era), i manté 
acords de col·laboració permanent amb l'Istituto Univer
sitario di Architettura di Venezia, l'Institut Français d'Ur
banisme (Paris VIII), l'Institut d 'Urbanisme de Grenoble, 
i l'European Institute for Comparative Urban Research, 
Erasmus (Universitat de Rotterdam). 

Aquests acords han permès que prop d'una vintena 
d'estudiants, procedents de les tres universitats catalanes, 
hagin pogut cursar com a becaris estudis en aquests centres. 

L'interès geogràfic de les activitats 
L'interès geogràfic de les activitats de recerca i formació 

que l'IEMB realitza resulta prou evident. No és pas 
d'estranyar, doncs, que, d'ençà la fundació del centre, els 
geògrafs hi hagin tingut una participació rellevant. Així, 
a hores d'ara, la relació de geògrafs que -tot dirigint projec
tes, integrats en eguips interdisciplinaris de recerca, en posi
cions docents o discents, ocupant càrrecs de gestió- han 
col·laborat i col·laboren amb l'IEMB és molt extensa. En 
l'actualitat n 'hi treballen vuit, amb diversos nivells de 
responsabilitat, al costat de sociòlegs, economistes, juristes, 
antropòlegs, politòlegs, urbanistes i informàtics. 

D'altra banda, com ja s'ha esmentat, el Centre de 
Documentació de l'Institut es troba a disposició de tots 
els estudiosos i l'IEMB confia que els fons que hi són dipo
sitats seran també d'interès per als geògrafs i els estudiants 
de geografia. 

Dades bàsiques de I'IEMB 

Càrrecs del Consell de Govern 
President: Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira. Alcalde de Barcelona. 
Vicepresident Primer: Excm. i Magn. Sr. Josep M. Valies i Casa
devall. Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Vicepresident Segon: IHm. Sr. Josep M. Figueras i Bassols. President 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Conseller Delegat de la Presidència: Il·lm. Sr. Jordi Borja i Sebastià. 
Vicepresident Executiu de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Director: Sr. Oriol Ne!· lo i Colom. 
Gerent: Sr. Antoni C uadras i Camps. 

Horari del Centre de Documentació 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 
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DIRECCIÓ GENERAL 
DE PLANIFICACIÓ 
I ACCIÓ TERRITORIAL 
DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

La Direcció General de Planificació i Acció Territorial 
forma part del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, i va ser creada l'any 1978 amb el nom de Direcció 
General de Política Territorial i Obres Públiques, el qual 
fou canviat per l'actual fa un parell d'anys. 

L'estructura orgànica actual de la Direcció General 
es compon del Servei de Planificació Territorial i el d'Acció 
Comarcaf, que tenen com a objectiu la recollida d'infor
mació, l'anàlisi i interpretació territorial de la realitat cata
lana i la proposta d'actuacions a desenvolupar-hi. El Servei 
de Planificació Territorial, entre d'altres funcions, està 
redactant el Pla Territorial General de Catalunya, i el 
Servei d'Acció Comarcal (SAC), per la seva part, ha elabo
rat els Plans Comarcals de Muntanya, i a l'actualitat porta 
a terme diverses actuacions per a la dinamització i poten
ciació de les comarques i zones de muntanya. 

La Direcció General de Planificació fou una de les 
primeres on es van contractar geògrafs amb la finalitat 
d'analitzar la realitat territorial de Catalunya. En el 
moment present un 38% dels tècnics superiors que treba
llen als dos Serveis són geògrafs. 

A continuació es ressenya la tasca que han realitzat i 
la que porten actualment a terme aquests dos Serveis. 

Servei de Planificació Territorial 
Cartografia i interpretació física del territori 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha digitalitzat i 
arxivat en suport magnètic el Mapa militar de España E. 
1:50 000 en 36 capes d'informació. Això ha permès l'extrac
ció dels nivells de dades que en cada ocasió siguin útils, 
grafiades pel plòter de la Direcció: nuclis urbans, xarxes 
viàries, ferrocarrils, xarxes elèctriques, divisions adminis
tratives, rius i perfil litoral, etc. (amb l'excepció de l'alti
metria, per la dificultat de digitalització). 

S'ha obtingut un primer arxiu altimètric, amb equi
distàncies de 50 m, model digital groller de la morfologia 
del territori. És en projecte l'obtenció d'altimetries més 
afinades, tals com la digitalització de les corbes de nivell 
del Mapa militar de España E. 1:25 000. 

S'ha obtingut, digitalitzat i arxivat en suport magnètic, 
el vol de l'any 1987 de la Regió I a escala 1:5 000. Això 
ha permès sortides de plòter a escala 1:25 000, de' gran 
precisió, per als estudis territorials. 

Amb aquests elements s'està treballant per obtenir 
imatges morfològiques que il-lustrin les interpretacions 
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clàssiques del territori: el mosaic de Lluís Solé, el doble 
ventall de Pierre Vilar, etc. 

Utilització física del territori 
Ja des del1980 la Direcció va organitzar el Sistema 

d'Informació Territorial (SIT), que emmagatzema, proces
sa i analitza dades georeferenciades -vinculades a una loca
lització específica-, amb la seva grandària i forma, amb 
malla UTM d'1 km2 (120 000 elements), més la matriu de 
tractaments de dades. 

Destaquem els arxius i mapes de geologia, d'unitats 
geomorfològiques (relleu, planes, barreres), de pendents, 
d'hipsometria, de conques hidrogràfiques, i, molt espe
cialment, del Mapa de cultivo s y aprovechamientos del 
Ministerio de Agricultura, que ha permès d'identificar i 
mesurar els usos agrícoles, forestals, d'infrastructures i 
urbans en els diversos territoris, regions i comarques. 

El mesurament del procés d'urbanització real (ciutat 
existent) o potencial (plans d'urbanisme vigents) ha meres
cut una atenció continuada. 

L'arxiu del SIT, de presència o absència de ciutat a la 
malla d'1 km2 i 1/4 de km\ s'ha complementat amb el mesu
rament directe sobre la cartografia militar i, més recentment, 
amb el mesurament per satèl·lit Landsat, primer, i per l'Spot, 
en curs, en col·laboració amb l'Institut Jaume Almera. 

ParaHelament, la DG d'Urbanisme va facilitant dades 
informatives dels Plans Generals vigents, amb la qual cosa 
serà possible configurar la imatge futura de la urbanització. 

Estudi del factor humà 
També des del1980 la Direcció ha organitzat l'Arxiu 

de Dades Municipals (ADM), avui dotat d'instruments 

Sala de treball de la Direcció General dc Planificació i Acció Territorial (Fo to:}. Ruiz) 
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informàtics potents. Emmagatzema sèries històriques i 
actuals de les variables que actuen sobre el territori i permet 
el tractament estadístic, la classificació i mapificació de cada 
una d'elles. Es destaca l'arxiu de dades demogràfiques, en 
col-laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics; l'arxiu 
de dades de mobilitat obligada, amb explotacions dels 
mercats de treball; l'arxiu del potencial econòmic del sistema 
de ciutats; els estudis sobre evolució de l'ocupació 1975-86, 
i sobre zones homogènies per l'estructura econòmica; els 
estudis propis de l'estructura urbana de Catalunya; l'arxiu 
de dades econòmiques (BBV i COCIN); l'arxiu de dades 
de transport de mercaderies per carreteres (font: 3a enquesta 
d'àmbit estatal) i la seva explotació des de l'òptica de 
Catalunya; i l'arxiu i explotació de les altes i baixes de 
residència com a indicador de les migracions (en curs). 

Anàlisi teòrica de la planificació territorial 
Paral-lelament a l'anàlisi empírica i estadística, s'ha 

reunit documentació teòrica sobre el camp de la planifi
cació territorial: l'estudi de textos legislatius sobre plani
ficació territorial (any 1981); l'anàlisi de la metodologia 
i contingut dels plans territorials de diverses regions euro
pees (any 1983), actualitzat amb l'estudi de la política 
d'ordenació del territori en diverses euroregions; el camp 
teòric de la planificació territorial a Anglaterra; l'informe 
The Changing Role of Regional Planning. A British 
Perspective, per Chris Minay (Oxford); l'estudi en profun
ditat dels llibres Urban Systems: Strategies for Regulation, 
de LS. Bourne i Regional Economic Policy and its Analysis, 
per Harvey Amstrong i Jim Taylor; i, també, les grans 
geografies de Catalunya. 

Enquadrament històric 
S'ha tractat d 'enquadrar l'evolució de cada sèrie de 

variables amb les dades històriques fonamentals. 
Destaquen els estudis Evolució territorial de Catalunya 
s. XVIII i El segle XIX. 

Compilació dels plans i projectes en curs i la seva incidència 
sobre el territori ' 

Tasca que emmarca l'estudi econòmic i financer i el 
programa d'inversions del Pla Territorial General (en curs). 

Tasques de planificació 
Elaboració d'un primer model territorial de la 

Catalunya del segle XXI, directament sortit de la infor
mació actual i dels objectius plantejats per la Llei 23/1983, 
de 21 de novembre, de Política Territorial. 

Servei d'Acció Comarcal 
Plans Comarcals de Muntanya 

Des del seu inici el Servei ha tingut com a objectiu 
prioritari el coneixement i l'anàlisi de les comarques de 
Catalunya, i en aquesta línia es van confeccionar diversos 

estudis sobre comarques deprimides. Posteriorment, el seu 
àmbit d'actuació es va concretar a les comarques de 
muntanya definides a la Llei de Muntanya (2/1983 ), i és 
dins d'aquest marc que s'han dut a terme els Plans 
Comarcal de Muntanya (PCM) com a instruments per al 
desenvolupament i aplicació de la política de muntanya. 
Els tres darrers Plans van ser aprovats l'octubre de 1990. 

L'elaboració dels Plans Comarcals deM untanya cons
tava de tres fases. En l'inici es realitzava una enquesta pública 
a cada comarca de la qual tenien cura els respectius consells 
comarcals. A partir de la informació obtinguda i d'altra de 
complementària, el Servei d'Acció Comarcal efectuava els 
treballs de redacció dels projectes de PCM, els quals es 
concretaven en un document previ per a la reflexió i discus
sió amb els consells comarcals i els diferents organismes 
de la Generalitat (diagnosi i directius), en què se sintetitzaven 
els principals problemes detectats, i les línies genèriques a 
seguir pels programes d'actuació. La darrera fase correspon 
al projecte definitiu de Pla Comarcal, que es compon d'una 
diagnosi i d'uns programes d'actuació, els quals integren 
un pla d'inversions dels departaments de la Generalitat per 
a un període de 5 anys (1990-94 o 1991-95 ), que comporta 
l'aplicació d'un conjunt d'actuacions programades que han 
de servir per a articular la política de reequilibri territorial 
prevista per la Llei de Muntanya. 

Pla Específic de l'Alta Garrotxa 
El Parlament de Catalunya, amb la seva Resolució 

75/111, va instar el Consell Executiu a preparar un Pla 
Específic per a l'àrea de l'Alta Garrotxa amb l'objectiu 
genèric de consolidar l'assentament humà existent i po ten
ciar l'explotació dels seus recursos naturals sense que se'n 
derivi una degradació del medi, dotant-la dels serveis i 
infrastructures públiques necessàries. Per a la realització 
d' aquest Pla, el qual es troba en la seva fase final, s'està 
portant a terme, amb la coJ.laboració de la Direcció Gene
ral de Medi Ambient, una acurada anàlisi territorial la qual 
permetrà assolir bàsicament, els objectius prefitxats. 

El Pla Específic de l'Alta Garrotxa es pot incloure dins 
el procés d'aplicació dels PCM, com també s'hi inclou el 
programa de dinamització econòmica a les comarques de 
muntanya. 

Programa de dinamització econòmica 
Amb la finalitat de recollir, canalitzar i impulsar les 

iniciatives de desenvolupament de les comarques i divulgar 
els programes d'actuació dels plans comarcals, així com 
els ajuts econòmics de l'Administració, es va iniciar el gener 
de 1990 una experiència pilot amb conveni amb els consells 
comarcals. L'Agent de Desenvolupament Local (ADL) és 
qui porta a terme el programa de dinamització des del 
consell comarcal. Per la seva part, el Servei d'Acció 
Comarcal dóna un assessorament permanent a la tasca 
quotidiana dels agents. El Pallars Jussà i la Garrotxa són 
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les dues comarques on s'ha iniciat aquesta positiva expe
riència; en un futur proper es vol ampliar aquest programa 
a la resta de comarques de muntanya. 

Malgrat no existeix encara el programa de dinamit
zació a les altres comarques, s'han endegat en aquest camp 
diverses coJ.laboracions entre el SAC i els consells comar
cals o altres entitats locals. Entre elles cal assenyalar el 
projecte de l'Àrea Comarcal de Turisme del Berguedà i 
la participació en un curs d'hostaleria rural al Pallars. 

Actuacions directes a les comarques de muntanya 
Les actuacions directes del SAC a les comarques de 

muntanya obeeixen al desenvolupament d'un dels progra
mes continguts als PCM, la responsabilitat del qual recau 
sobre la DG de Planificació i Acció Territorial. L'acurat 
coneixement de la realitat territorial i sòcio-econòmica 
d'aquestes comarques, conjuntament amb la coJ.laboració 
dels consells comarcals respectius, permeten detectar 
quines són les necessitats principals a cobrir, que han de 
respondre a dues condicions bàsiques: beneficiar els petits 
nuclis i poblament disseminat i no sobrepassar el cost 
màxim de 10 milions de pessetes per comarca i any. 

L'objectiu prioritari que s'han fitxat les actuacions direc
tes fa referència sobretot a la millora de les infrastructures 
existents i a la potenciació dels equipaments turístics. 

La data d'inici de les actuacions és recent, el1990 ha 
estat el primer any en què s'han projectat les intervencions. 
Entre les propostes d'actuació efectuades cal destacar el 
desenvolupament i racionalització de la xarxa de ràdio
comunicacions a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt 
Urgell, els estudis de diagnosi territorial a l'Alta Garrotxa 
i a la riera de Merlès, al Berguedà, que es concretaran en 
algunes obres a curt termini, i la millora de la xarxa viària 
d'accés als nuclis en el Pallars Sobirà i el Ripollès. Des 
d'inicis de 1991, s'estan preparant actuacions per a la resta 
de comarques de muntanya. 

Estudis de coneixement de les àrees de muntanya 
Des de l'inici, el SAC ha realitzat diversos treballs de 

reconeixement territorial amb la finalitat d'estudiar les 
comarques, alhora que ha encarregat diagnosis territorials 
i sòcio-econòmiques a diversos consultoris externs amb 
la finalitat de complementar els seus propis coneixements. 
Entre els experts contractats sempre s'ha tingut en compte 
el col·lectiu dels geògrafs que han realitzat una bona part 
dels estudis externs. Respecte als treballs de realització 
interna, a més dels assenyalats als altres apartats, cal 
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mencionar el XARCOM, que és un paquet informàtic 
adreçat a la priorització de les actuacions de millora i crea
ció de xarxa viària. 

De la diversitat de treballs realitzats per professionals 
de fora del SAC cal destacar els anomenats estudis horit
zontals, previs als plans comarcals de muntanya i dels quals 
en formen part, que abastaven diverses temàtiques que 
comprenen des dels aspectes cartogràfics i de medi físic 
fins als demogràfics. 

A més dels anteriors, s'han encomanat altres estudis 
externs encaminats a obtenir un coneixement més bo de 
la problemàtica de les àrees de muntanya. En aquest sentit 
podem anomenar els estudis acabats entre 1989 i 1990, i 
aquells que estan en curs d'execució. Entre els primers 
cal anomenar el que tracta de la indústria tradicional a 
les comarques de muntanya, que planteja possibilitats 
d'aprofitament de la indústria pirinenca; el termalisme 
pirinenc, que estima les repercussions territorials de les 
manifestacions termals i proposa actuacions per a poten
ciar-les; i la revitalització dels nuclis abandonats o en perill 
d'abandonament de les comarques de muntanya, que faci
lita un acurat coneixement de la situació en què es troben 
actualment els nuclis rurals petits i de les seves possibilitats 
futures de recuperació. Respecte als que s'estan actualment 
elaborant, destaquen el que analitza l'embassament de Sant 
Antoni, al Pallars, que té com a objectiu bàsic les possi
bilitats d'utilització integral de l'embassament i del seu 
àmbit d'influència, a partir del potencial dels recursos 
turístics, d'oci i naturals de la zona. Així mateix, l'estudi 
comparatiu de les polítiques de millora i defensa de les 
àrees de muntanya que es porten a terme a altres estats 
europeus. 

També cal esmentar l'inici proper de diagnosis terri
torials, socials i econòmiques de les anomenades zones 
de muntanya constituïdes per municipis definits com a 
tals a partir de la Llei d'Alta Muntanya (2/1983) i dels 
Decrets 348/1984, 329/1985, 327/1989, 328/1989 i 
216/1990. Aquestes diagnosis tenen com a objectiu fona
mental el coneixement d'aquestes zones, i la naturalesa i 
quantificació de les pròpies necessitats, especificant les 
principals actuacions que caldria dur a terme a cada zona. 

Tal com s'ha exposat als apartats anteriors, la DG de 
Planificació i Acció Territorial té com a objectiu fonamen
tal el coneixement i la interpretació del territori català, i 
en aquesta tasca els geògrafs hi juguen un paper prota
gonista, com també tots els altres professionals que s'han 
especialitzat en anàlisi territorial. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC 
DE CATALUNYA 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va ser creat 
mitjançant la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, del Parlament 
de Catalunya, amb la finalitat de dur a terme les tasques 
tècniques de desenvolupament de la informació cartogrà
fica en l'àmbit de les competències de la Generalitat. L'ICC 
es constituí com a organisme autònom comercial, indus
trial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 

Qualsevol actuació sobre una determinada àrea 
geogràfica, des dels punts de vista de les obres públiques, 
les comunicacions, la sanitat, el turisme, l'agricultura, 
l'ordenació del territori, etc., necessita disposar d'una 
cartografia adient. El material cartogràfic ha de representar 
el territori amb la màxima exactitud, amb una varietat 
d'escales que en permeti l'ús divers i amb un nivell d'infor
mació el més actualitzat possible. Per altra banda, s'ha 
de disposar tant de continguts bàsics (elements de la super
fície terrestre, en general) com temàtics (aspectes concrets). 
És evident, doncs, la gran transcendència que, per a una 
àrea geogràfica, té el fet de disposar d'una cartografia de 
qualitat. 

Des de la seva creació, l'any 1982, l'ICC treballa 
perquè Catalunya disposi d'unes bases cartogràfiques 
adequades del seu territori; aquest fet ha estat materialitzat 
en la realització d'estudis tècnics, la implantació de sistemes 
i la producció de documentació cartogràfica. En aquest 
sentit, l'ICC realitza serveis cartogràfics de caràcter oficial 
i d'interès general per a la Generalitat de Catalunya, a més 
d'assumir estudis i treballs encomanats o sol·licitats per 
entitats públiques o per particulars. Per tal de portar a 
terme aquestes tasques, l'ICC incorpora les noves tecno
logies i tècniques de treball necessàries en el camp de la 
producció cartogràfica. 

Les funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
són: 

L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogrà
fics de base. Aquest concepte es concreta en diferents 
programes d'actuació sobre tota Catalunya. El primer 
programa és la cartografia d' ortofotomapa a escala 1:5 000 
que té com a finalitat cobrir el territori amb un mosaic 
de més de 6 000 fulls generats pel tall del MTN E. 1:50 000. 
Un altre programa és el que té com a objectiu la realització 
de l' ortofotomapa a escala 1:2 000 en les àrees de conreu 
com a suport del cadastre rústic de Catalunya. Un tercer 
programa es refereix a la realització de cartografia urbana 
a escala 1:500 conjuntament amb l'administració local a 
Catalunya. 

La densificació i conservació de la Xarxa Geodèsica 
de 2n i 3r ordre. 

La consecució dels projectes de cartografia vial neces
saris per a la realització dels projectes de carreteres i obres 
públiques a Catalunya. 

L'execució de programes de desenvolupament de la 
cartografia temàtica i la cartografia destinada a I' avaluació 
de recursos, mitjançant tècniques de teledetecció per a 
l'estimació d'àrees afectades per incendis, dels usos del sòl, 
geologia, etc. 

La creació, estructuració i organització de la Cartoteca 
de Catalunya, la qual coordina la recollida i l'estudi de la 
documentació geogràfica i cartogràfica existent. 

La formació d'un banc de dades geocartogràfiques 
amb la finalitat d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat 
de la cartografia, que permeti no solament l'obtenció de 
cartografia de base, sinó també l'explotació immediata per 
a serveis com són les obres públiques, el cadastre, etc. 

La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que 
facin entitats públiques i privades, si s'escau, i la col-laboració 
amb organismes públics, tant de comunitats autònomes com 
a nivell d'Estat, i entitats privades d'anàloga finalitat. 

La publicació i difusió dels treballs que es creguin 
d'interès públic, científic o d'una altra naturalesa, ·realitzats 
per l'Institut. Cal destacar la publicació de la Revista 
Catalana de Geografia, que té com objectiu difondre· els 
coneixements i avenços tecnològics i científics que s'apli
quin al territori català en l'àmbit de la geografia, la carto
grafia i les ciències de la terra. 

Activitats de l' ICC 
Les activitats que l'ICC desenvolupa per tal de complir 

amb aquestes funcions es podrien resumir principalment 
en les següents: 

La utilització de sistemes informàtics permet l'automatització de gran part dels processos de 
la producció cartogràfi ca {Foto: }. Ruiz) 
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Vols fotogramètrics 
L'ICC disposa d'un arxiu de fotografies aèries verticals 

en què hi ha fotografies de Catalunya realitzades a partir 
de l' any 1963. Així mateix, realitza vols fotogramètrics 
que tenen com a objectiu tenir una cobertura actualitzada 
a les escales necessàries per a la producció cartogràfica i 
que són a la base d'altres programes de treball com la carto
grafia ortofotogràfica i la restitució. Cal destacar el reco
briment recent de la totalitat de Catalunya a escales 
1:70 000 (1990) i 1:22 000 (1986-90), i la realització de vols 
de nuclis urbans de Catalunya a escala 1:5 000. S'ha projec
tat la realització de vols de Catalunya de manera cíclica 
cada dos anys. 

També es realitzen vols de fotografia aèria obliqua i 
vols en què l'avió s'utilitza com a plataforma per a embar
car-hi sensors especials (vol aeromagnètic, vol de proves 
del sistema de posicionament per satèl-lit GPS). 

Cartografia topogràfica 
Cal esmentar dos tipus de projectes en aquest àmbit. 

D'una banda, s' elaboren mapes de línia per a projectes de 
cartografia vial, territorial i urbana. Les escales més habi
tuals són 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 i 1:10 000. Cal 
destacar-ne el Mapa Topogràfic de Catalunya E. 1:5 000; 
aquesta sèrie, en fase de realització, és formada per 4 227 
fulls que procedeixen de la divisió 8 x 8 dels fulls MTN 
E. 1:50 000. D'altra banda, cal esmentar el projecte de 
cartografia topogràfica comarcal a E. 1:50 000 que té per 
objecte la realització d'una sèrie de 41 fulls, un per a cada 
comarca de Catalunya. 

El centre de càlcu l consti tueix la infras tructu ra que permet el tractament de la info rmació 
cartogràfica (Foto:}. Ruiz) 
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Ortofotomapes 
Per a l'obtenció d' ortofotomapes es parteix de dos 

tipus d'informació: les fotografies aèries verticals i les imat
ges de satèl-lit. En el primer cas, s'estan realitzant les sèries 
Ortofotomapa de Catalunya a escales 1:5 000 i 1:25 000; 
les imatges fotogràfiques originals són sotmeses a un procés 
de digitalització i correcció geomètrica, a fi de rectificar 
les distorsions que els són inherents. En el segon cas, s'ha 
realitzat la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 amb 
les imatges captades pel satèl·lit francès SPOT-1. 

La sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 es 
compon de 6 307 fulls que procedeixen de la divisió 12 x 8 
dels fulls MTN E. 1:50 000. 

La sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 es 
compon de 445 fulls que procedeixen de la divisió 3 x 2 
dels fulls MTN E. 1:50 000. 

Cartografia d'imatge de satèl·lit 
Es treballa en tres línies principals: el tractament digital 

d'imatges, la interpretació d'imatges i la producció de 
cartografia de satèl-lit. Els documents cartogràfics resul
tants d'aquests treballs són les ortoimatges i els mapes 
d'imatge. 

Fins al moment, l'ICC ha treballat amb imatges capta
des per dos satèl-lits: l'americà Landsat (de la NASA) i el 
francès Spot (del CNES); a partir de les imatges enregis
trades s'obtenen des de mosaics en fals color a escala 
1:500 000 fins a ortoimatges a escala 1:50 000, en color o 
en blanc i negre. 

De les darreres produccions en cartografia de satèHit 
cal destacar la realització de la sèrie Ortofotomapa de 
Catalunya 1:50 000 (en blanc i negre), a partir de les imatges 
del satèl.lit SPOT-1, i formada per 86 fulls. 

Cartografia temàtica 
L'objectiu és la realització de documents cartogràfics 

que representin temes concrets del territori, a diferència 
dels aspectes més generals de la cartografia bàsica. La infor
mació procedeix de diferents fonts possibles, principalment: 
treball de camp, cartografia bàsica i temàtica ja existent, 
fotografia aèria, imatges de satèHit, dades bibliogràfiques, 
bases estadístiques i, cada cop més, sistemes d'informació 
geogràfica. 

Cal destacar-ne els mapes de Catalunya corresponents 
a la col-lecció E. 1:250 000. 

Assessoria i normativa cartogràfica 
Aquestes activitats tenen com a objectiu, per una part, 

l'anàlisi de cada projecte cartogràfic per a la planificació 
de la seva elaboració i, per una altra part, l'anàlisi i la defi
nició generals de la normativa cartogràfica (contingut i 
forma de representació) que cal utilitzar per a l'elaboració 
de documents cartogràfics de diferents tipus i a diverses 
escales. 
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Geodèsia 
Es realitzen tasques de recerca, desenvolupament i inte

gració de sistemes, en els àmbits de la geodèsia, la foto
grametria i la modelització del relleu. De les tasques dutes 
a terme es poden destacar: sistema de càlcul geodèsic 
(projeccions, xarxes, tall), sistema de càlcul fotogramètric 
(triangulació aèria), sistema fotogramètric digital ( ortofoto) 
i la coHaboració en la base de dades d'elevacions del terreny. 
Cal fer esment de la realització del test d'aero triangulació 
iGPS. 

Sistemes d'informació geogràfica 
La constitució de bases de dades geocartogràfiques és 

indispensable per als treballs de gestió i planificació del terri
tori en general. La finalitat d'aquestes bases de dades és la 
recopilació de la informació necessària per al desenvolu
pament de projectes diversos. La realització automàtica de 
cartografia, especialment pel que fa a la cartografia temàtica, 
també es basa en els sistemes d'informació geogràfica, siste
mes que combinen una base de dades geogràfiques amb un 
equipament software que les interrelaciona. 

Toponímia 
Els treballs de toponímia que es realitzen a l'ICC tenen 

com a finalitats la constitució d'una base de dades toponí
mica de Catalunya a partir del recull de camp que es realitza 
a escala 1:5 000 i que finalitzarà al llarg de l'any 1991, i la 
validació de tota la toponímia que apareix als documents 
cartogràfics i bibliogràfics que publica l'ICC i també d'altres 
publicats per organismes i entitats amb els quals s'ha esta
blert una col·laboració en matèria de toponímia. 

Delimitació territorial 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya s'encarrega de 

donar el suport tècnic necessari a la Comissió de 
Delimitació Territorial del Departament de Governació, 
per a les tasques relacionades amb la determinació, revisió 
i modificació dels límits territorials dels ens locals de 
Catalunya i les demarcacions en què s'estructura l'Ad
ministració de la Generalitat. 

En aquest sentit, s'està duent a terme el buidat i escan
nejat de les actes de delimitació i quaderns de camp dels 
municipis de Catalunya, única documentació oficial i vàli
da per a la definició dels límits municipals. 

Publicacions relatives a la cartografia 
L'objectiu d'aquesta activitat és difondre els treballs 

realitzats per l'ICC i per altres organismes o particulars que 
es creguin d'interès públic o científic. Es porten a terme publi
cacions bibliogràfiques diverses i publicacions periòdiques. 

Atles 
Es treballa en la publicació d'atles sobre diferents 

àmbits territorials per tal de donar a conèixer informació 
general (atles generals) i/o temàtica (atles temàtics). 

Com a projectes que cal destacar d'entre la producció 
actual hi ha l'Atlas Comarcal de Catalunya (un volum per 
cada comarca) i l'Atlas Climàtic de Catalunya. 

Revista Catalana de Geografia 
Des de 1985, l'ICC exerceix el patronatge de la Revista 

Catalana de Geografia, que en una primera època va ser 
emparada per la Societat Catalana de Geografia (Institut 
d'Estudis Catalans). Vol ser un instrument d' investigació 
i divulgació de la geografia, la cartografia i tots els conei
xements que s'hi relacionen. Es publiquen tres números 
a l'any, amb una estructura interna regular i temàtica varia
da, i alguns números monogràfics. 

Inventari cartogràfic de Catalunya 
Es tracta del recull exhaustiu d'informació referent 

a documents cartogràfics de Catalunya. La informació 
recollida parteix principalment de la cartografia existent 
als ajuntaments, a la Direcció General d'Urbanisme, al 
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, a més 
d'altres entitats com les excursionistes, i de la cartogr-afia 
produïda per organismes oficials. S'inventaria la cartografia 
bàsica i temàtica que cobreix el territori de Catalunya, 
realitzada del 1875 ençà i elaborada a escales entre 1:200 
i 1:1 000 000. Es publica fraccionat en volums, un per 
comarca, més un volum general i un d'introducció meto
dològica. 

Cartoteca de Catalunya 
La Cartoteca de Catalunya va ser creada amb les 

funcions de recull, conservació, estudi i difusió de la docu
mentació cartogràfica. Disposa de documentació de 

Àrea de treball de !" ICC (Foto: ]. Ruiz) 
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Catalunya i d'arreu del món. Es compon de quatre arxius: 
l'arxiu cartogràfic (amb més de 46 000 peces des del segle 
XIV fins a l'actualitat), l'arxiu bibliogràfic (que conté més 
de 1 O 000 registres entre obres de referència, obres generals 
i obres de caràcter tècnic), l'arxiu fotogràfic (format per 
més de 51 000 peces entre fotografies i microformes) i 
l'arxiu documental. Té establerts uns horaris d'obertura 
al públic. 

Biblioteca tècnica 
Es va començar a organitzar el juny de 1984, amb 

l'objectiu principal de recollir i processar la informació 
necessària per tal de recolzar i facilitar la tasca professional 
al personal intern de l'ICC. Actualment consta d'uns 2 500 
volums especialitzats en les matèries més properes a les 
activitats de l'ICC (cartografia, geodèsia, topografia, foto
grametria, teledetecció, informàtica etc.), uns 350 títols 
de publicacions periòdiques i uns 400 proceedings. 

Docència cartogràfica 
A partir de l'any 1988 es va iniciar la coordinació i 

ampliació de l'activitat docent per tal de donar a conèixer 
les noves tècniques aplicades a l'elaboració de productes 
cartogràfics, formar restituïdors i preparar operadors per 
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a treballar en un sistema gràfic. En aquest sentit, s'orga
nitzen diversos cursos i conferències. 

Vendes i distribució cartogràfica 
L'ICC disposa d'una llibreria especialitzada en què, 

a més de la producció i publicacions pròpies de l'Institut, 
s'ofereix al públic un ventall exhaustiu de la cartografia 
existent sobre Catalunya i també mapes d'arreu del món, 
guies i llibres de temàtica geocartogràfica. A fi de facilitar
ne la seva difusió, la cartografia publicada per l'ICC també 
es distribueix a través de llibreries d 'arreu de Catalunya. 

Des d'una perspectiva de conjunt, cal destacar l'alt grau 
d'automatització i la constant posada al dia pel que fa a 
tècniques de producció, possibles gràcies a les eines 
informàtiques amb què compta l'ICC per a totes les acti
vitats esmentades. El centre de càlcul, proveït de xarxes 
de sistemes cartogràfics digitals i de sistemes de procés 
d'imatge, constitueix la infrastructura que permet el trac
tament de totes les dades necessàries per a l'elaboració de 
la cartografia. 

Igualment cal fer esment de la presència i l'activitat 
de l'ICC en comissions nacionals i internacionals relacio
nades amb la cartografia, i en els congressos i simposis 
que sobre el tema se celebren arreu del món. 
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DEPARTAMENT D'ANÀLISI 
GEOGRÀFICA REGIONAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Director: Dr. Alfredo Morales Gil 
Data de creació: 30 de juny de 1990 

Pricipals línies d'investigació 
Geografia regional de la façana est d'Espanya. 

Demanda, economia i usos de l'aigua a Espanya. Pluges 
d'elevada intensitat horària i inundacions. Propietat de la 
terra a Espanya. Ordenació de l'espai rural. Ordenació 
del territori davant del fenomen turístic. Estudis de 
geomorfologia (estructural i climàtica). 

Principals activitats 
Des de la data de creació d'aquest Departament les 

principals activitats han estat: 

Congressos i reunions científiques 
Organitzades pel Departament, sota la direcció o coor

dinació del doctor Morales Gil: Abandono y desorgani
zación de los regadios de turbias en la vertiente medite
rrdnea española. Alacant, 1986; Sistema urbano de la 
Comunidad Autónoma Valenciana. Alacant, 1986; 
Demanda y economía del agua en España (Gil Oleïna, A., 
president). Alacant, 1986; Avenidas fluviales e inundacio
nes en la Cuenca del M editerrdneo (Gil Oleïna, A., direc-

tor). Alacant-Múrcia, 1988; Hitos históricos en los Regadíos 
Españoles (Gil Olcina, A., director). Alacant, 1990; Medio 
siglo de cambios agrarios en España (1940-1990). UIMO. 
Alacant, 1990. 

Publicacions principals 
Aquestes publicacions han estat a càrrec de l'equip 

departamental o d'algun dels seus membres: 
- Bru Ronda, C.: Usos y economía del agua en la provincia 

de Alicante. 1989. 
- García Fernandez, ]., Morales Gil, A. i Box Amorós, 

M.: Contribución al conocimiento geomorfológico del 
Campo de Alicante. 1987. 

- Gil Oleïna, A. i Morales Gil, A.: Avenidas fluviales e 
inundaciones en la cuenca del M editerrdneo. 1989. 

- Gil Oleïna, A. i Canales Martínez, G.: Residuos de 
propiedad señorial en la España del XX: perduración 
y finiquito en el Bajo Segura. 1988. 

- Marco Molina,].A.:Aitana. Andlisis morfoestructural. 1990. 
- Matarredona Coll, E.: Geografía y paisaje. Rutas turís-

ticas de la provincia de Alicante. 1990. 
- Santos Deltell, M.J.: La Hoya de Castalla. 1987. 
- Vera Rebollo, F.: Turismo y urbanización en el litoral 

alicantino. 1986. 
- Vera Rebollo, F. i Morales Gil, A.: La mancomunidad 

de los canales del Taibilla. 1989. 

Projectes d'investigació més rellevants 
Planificació i gestió rural. Dinàmica relacional Alacant

Elx. Impacte de les noves comunicacions. Informació 
municipal de la província d'Alacant. 
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DEPARTAMENT DE 
CIÈNCIES DE LA TERRA 
DE LA UNIVERSITAT 
DE LES ILLES BALEARS 

Director: Pere A. Salvà i Tomàs 
Sub-director: Onofre Rullan i Salamanca 
Secretària: Joana Maria Petrus i Bey 

Descripció 
El Departament de Ciències de la Terra de la 

Universitat de les Illes Balears engloba les seccions de 
Geografia i Geologia. Com a tal fou creat el 1986, si bé 
abans ja existia, com a Departament de Geografia, des dels 
anys setanta. El Departament de Ciències de la Terra és 
una unitat bàsica a l'hora d'organitzar i desenvolupar els 
ensenyaments propis de les àrees de coneixement que té 
adscrites, així com de la recerca. Amb la composició actual 
el Departament imparteix les llicenciatures de Geografia, 
Biologia i Química, així com les diplomatures de 
Professors d'EGB (Escola Universitària de Professorat 
d 'EGB) i de Turisme (Escola Oficial de Turisme de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears). 

L'activitat docent més important correspon a la llicen
ciatura de Geografia, de la qual s'imparteixen tots els 
cicles. El Departament organitza i desenvolupa els estudis 
de tercer cicle: Territori i medi ambient (doctorat en 
geografia). A més participa en els programes europeus 
"Erasmus" amb intercanvis amb la Universitat d' Aber
deen (Escòcia). 

Com a unitat d'investigació, el Departament s'articula 
en dues línies: la recerca científica individual i/ o en equip 
i el Laboratori d'Avaluació Territorial; aquest darrer coor
dina totes les tasques relatives a estudis, informes i recer
ques científiques que són encarregades de fora de la 
Universitat (institucions públiques o privades i particulars) 
i que bàsicament es refereixen a estudis de planificació, 
ordenació del territori, cartografia (toponímia) i d'impacte 
ambiental. 

Personal docent 
- Compta amb catorze doctors i cinc no doctors. 
- Docents plantilla: tres catedràtics d'universitat, sis titu-

lars d'universitat i dos titulars d'escola universitària. 
- Docents interins/contractats: dos titulars d'universitat, 

un professor ajudant i quatre professors associats. 
- Un professor coHaborador. 

Personal investigador 
Compta amb dos becaris de l'Estat, dos becaris de la 

Comunitat Autònoma i dos personals d'ajuts a l'investi
gació. 
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Investigació 
La recerca científica del Departament prové de les 

aportacions personals i/o col·lectives dels membres del 
Departament. En gran part s'inclou en els projectes 
d'investigació finançats per les institucions públiques i/o 
privades. 

Geografia 
- Línia prioritària: sistemes d'informació geogràfica. Dins 

aquesta línia s' integra la investigació bàsica del Depar
tament en una sèrie de subgrups que corresponen a les 
següents branques: turisme i oci, població, espai rural, 
transports, ordenació del territori, espais urbans i medi 
ambient (medi físic). 

- Altres línies de recerca: espais forestals (avaluació i usos), 
geografia de la mar (pesca i problemàtica medioambien
tal, reserves naturals marines), història de la cartografia, 
toponímia i geografia del risc natural. 

- Projectes d'investigació finançats: Turismo y ordenación 
del territorio en las islas baleares: situación actual y pers
pectivas futuras. Investigador principal: Pere A. Salvà 
i Tomàs. (PB87-0582). Financiació: DGCYT del MEC. 
Modelo para la gestión geogrdfica del territorio . 
Investigador principal: Pere A. Salvà i Tomàs. (PTR89-
0037). 

Geologia 
- Línies de recerca: biosedimentologia de la plataforma 

continental balear, sedimentologia de les plataformes 
temperades actuals, estratigrafia i paleontologia de les 
Balears, espeleotemes freàtics de les coves de Mallorca. 
Projectes d'investigació subvencionats: Aspectos estra
tigraficos y estructura/es de la Serra de Tramuntana de 
Mallorca. Antoni Rodríguez i Perea. CAYCYT 0871 
M02-04. Tanit: Mode/os bio-sedimentalógicos de la 
plataforma continental balear. Investigador principal: 
Lluís Pomar i Gomà. DGICYT del MEC PB87-0812. 

Laboratori d'Avaluació Territorial 
En els darrers cinc anys el Departament de Ciències 

de la Terra ha funcionat també com a gabinet d'estudis per 
a donar resposta als encàrrecs fets per institucions públiques 
o privades i també per empreses i persones particulars. 

Dins dels estudis en els que s'ha participat destaquem: 
Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears, Pla Territorial 
Parcial de la Serra de Tramuntana, Llibre Blanc de la 
Indústria (en elaboració), recull de la toponímia per a la 
nova cartografia de les Illes, estudis d'avaluació d'impactes 
ambientals (Ajuntament d'Artà, Ajuntament de Pollença, 
Ajuntament de Binissalex, Ajuntament de Bunyola, estudis 
particulars sobre impactes dels camps de golf, ports espor
tius, instaHacions hoteleres, etc.), avaluació dels riscs natu
rals (inundacions) i plans d 'ordenació urbana d'àmbit 
municipal. 
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El Departament de Ciències de la Terra utilitza una 
metodologia pròpia d'avaluació i conflictes basada en un 
programa que denomina SETOP (creat pel senyor 
Mauricio Ruiz) amb cartografia assistida per ordinador 
i digitalització de les àrees analitzades. 

Publicacions 
Segons les dades de les memòries d'investigació referides 

als anys 1989 i 1990, els membres del Departament han publi
cat cinc llibres (individuals i/o col·lectius) i cent cinquanta
dos articles a revistes científiques, a més de les aportacions 
de ponències i comunicacions a congressos, col·loquis i semi
naris, que assoleixen el nombre de cinquanta-quatre. 

Congressos i seminaris organitzats pel Departament 
En els darrers dos anys, el Departament de Ciències 

de la Terra ha organitzat individualment i/o en coHabo
ració els següents congressos i seminaris: !I ]ornadas sobre 
población española. Grup de Població de l' AGE, maig de 
1989; Ordenació del territori a les illes Balears, març de 
1989; !I Curs sobre climatologia, maig de 1989; Seminari 
sobre turisme i territori a l'Estat espanyol, febrer de 1990; 
Seminari sobre transport i territori, abril de 1990; Eurocarto 
VIII. Servicio Geografico del Ejército. 1990; IV Coloquio 
de Geografia Cuantitativa. Grup de Mètodes Quantitatius 
de l' AGE, setembre de 1990. 
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DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA DE L'ESTUDI 
GENERAL DE GIRONA 

El Departament de Geografia de l'Estudi General de 
Girona (EGG) té les seves instal·lacions ~I bell mig del 
Barri Vell de Girona, en un complex d'edificis senyorials 
que en aquests moments s'estan remodelant a marxes 
forçades de cara a l'establiment immediat de la Universitat 
de Girona. La seva ubicació és, doncs, certament envejable: 
pedres · mil·lenàries, muralles ben conservades, esglésies 
gòtiques, claustres romànics i carrers medievals l'envolten 
i li confereixen una atmosfera particular, d'un encís pregon 
i d'una suggestiva bellesa. És un marc ideal per a la reflexió 
i l'estudi. 

En coJ.laboració amb els companys de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, de la quall'EGG encara depèn, 
s'ha iniciat ja -de moment de forma experimental- la implan
tació d'un segon cicle, que tindrà dues especialitats: l'una 
orientada cap al camp de l'ordenació del territori i l'altra 
pensada per a aquells geògrafs que es vulguin dedicar profes
sionalment a l'ensenyament secundari. El Departament es 
troba, doncs, en uns moments de franca expansió, tant pel 
que fa al nombre de professors com pel que fa al nombre 
d'alumnes, en augment constant any rera any. 

Un dels principals avantatges de pertànyer a una 
Universitat de dimensions reduïdes i d'estar enclavat en 
una ciutat mitjana consisteix en poder incidir d'una manera 
molt directa en el teixit social i territorial més immediat. 
La possibilitat d'establir contactes amb institucions públi
ques i/ o privades de cara a endegar conjuntament convenis 
i projectes d'investigació és molt més fàcil i ràpida que 
en d'altres indrets. És així com s'explica l'elevat nombre 
de coJ.laboracions establertes amb institucions com el 
Consorci de la Costa Brava, la Diputació de Girona, la 
Cambra Agrària, així com amb diferents ajuntaments, 
consells comarcals i entitats d'estalvi. Els despatxos de 
geografia de l'EGG s'han convertit darrerament en un veri
table bullit d'activitats gairebé frenètica, de la qual se'n 
beneficien molt directament els estudiants, especialment 
en forma de pràctiques remunerades. La Cartoteca i el 
Servei de SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) han 
esdevingut unes peces clau en aquest procés d'obertura 
cap a l'exterior. 

És voluntat del Departament de Geografia de l'EGG 
equilibrar aquest vessant tan aplicat dels seus estudis amb 
seminaris, jornades i congressos de caràcter més teòric i 
globalitzador, que se celebren vàries vegades al llarg de 
l'any. A tall d 'exemple, en els últims dos anys s'ha celebrat: 
el Seminari de Geografia Política i de Geopolítica, les 
jornades sobre el Poder i Territori, les jornades sobre 
Rehabilitació d'Espais Urbans, el Seminari sobre el Marc 
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Ecològic del Creixement Econòmic i el Curs sobre el 
Fenomen Urbà al Món Contemporani (al voltant de 
l'exposició "Ciutats", realitzada pel Centre Internacional 
d'Estudis Urbans). Tanmateix, d'entre totes aquestes acti
vitats, la que sens dubte sobresurt, tant pel seu caràcter 
internacional com per la despesa financera que representa, 
és el Curs d'Estiu de Geografia, que cada any se celebra 
en el marc dels Cursos d'Estiu de l'EGG -Universitat 
Internacional Menéndez y Pelayo. El Curs del 1989 va 
tractar sobre el tema Regió i Geografia Regional (publicat 
per la Societat Catalana de Geografia), el del1990 sobre 
Riscos Ambientals i Gestió del Territori (en curs de publi
cació) i el del juny de 1991 tractarà sobre el tema Territori 
i Ciutat als Països Mediterranis. Estan ja dissenyats els 
corresponents als anys 1992 (Teoria i Pràctica en l'Anàlisi 
d'Impactes Ambientals) i 1993 (La Nova Configuració del 
Territori a l'Espanya de les Autonomies). 

Actualment, el Departament de Geografia de l'EGG 
depenent encara, com ja hem dit, del de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, està constituït pels següents 
professors: Roser Batllori, Margarida Castañer, Xavier 
Estruch, Rosa Maria Fraguell, Rosa Maria Medir, Joan 
Nogué, Xavier Paunero, Isabel Salamaña, Empar Vaqué 
i Agustí Xercavins, a més dels becaris de FPI David Comas 
i Anna Ribas . Aquests professors imparteixen classes a 
la Facultat de Lletres, a l'Escola de Formació del 
Professorat d'EGB i a l'Escola Oficial de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, amb seu a Girona. Tots ells estan 
aconseguint que la Universitat de Girona esdevingui, per 
fi, un centre aglutinador, difusor i impulsor d'iniciatives 
i projectes de treball en el camp de la Geografia i en el 
marc de les comarques gironines. 

U n sccror de l'interior de la bibl ioteca de l'Estudi General de Girona (Fo to: EGG) 
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DEPARTAMENT 
DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA 

Una breu història del Departament de Geografia 
Els estudis de geografia a la Universitat Autònoma 

de Barcelona es van iniciar el curs 1969-70 (un any després 
de la fundació d'aquesta Universitat) amb la creació del 
que aleshores era la Divisió de Geografia del Departament 
de Ciències Socials. Els dos primers professors que van 
impartir cursos de geografia van ser Enric Lluch i Maria 
Dolors Garcia Ramon i en els primers anys la docència 
era només de primer cicle, majoritàriament per a alumnes 
d'història. 

El 1973 es va crear el que es va anomenar la Secció 
de Geografia i es van començar a impartir algunes matèries 
de segon cicle si bé no va ser fins el curs 1977-78 quan es 
van iniciar els estudis específics corresponents a la llicen
ciatura de Geografia. La primera promoció de llicenciats 
en geografia de la UAB va obtenir el seu títol el juny de 
1979. Després d'uns anys en els quals l'especialitat de 
geografia només es feia al matí, des del curs 1983-84 es 
va introduir també als estudis de tarda-nit. Així, des del 
1979, uns 300 estudiants han obtingut la llicenciatura de 
Geografia a la Facultat de Lletres de la UAB, dels quals 
uns noranta han cursat els estudis nocturns. 

El 7 de desembre de 1985 es va constituir a Saifores 
(Baix Penedès) el Departament de Geografia en compli
ment dels Estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la Llei de Reforma Universitària. Durant 
els mesos següents es va discutir i elaborar el nou 
Reglament que va ser aprovat per la Junta de Govern de 
la Universitat el28 de novembre de 1986. Segons aquest 
Reglament l'òrgan sobirà és el Consell de Departament 
que elegeix cada dos anys el director i el secretari acadèmic 
i el Consell Executiu. 

El Departament de Geografia de la UAB està format 
pels nuclis de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de Bellaterra, 
de l'Estudi General de Girona i de les Escoles de 
Formació del Professorat d'EGB de Bellaterra ("Sant 
Cugat"), Girona i Lleida, centres tots ells on s'imparteix 
docència de geografia. 

Els recu rsos humans 
El Departament de Geografia en aquests moments 

(gener de 1991) aplega un total de 46 membres entre perso
nal docent, investigador i administratiu: dos catedràtics 
d'universitat, dotze titulars d'universitat, deu titulars 
d'escola universitària, sis associats, nou ajudants, sis becaris 
de FPI i una persona d'administració i serveis. 

La coordinació i direcció del Departament de Geo
grafia de la UAB ha estat a càrrec (per ordre cronològic 
i des del1969) dels professors: Enric Lluch i Manin; Enric 
Lluch i Martin, Pilar Benejam i Arguimbau, i Juli Busquets 
i Bragulat, conjuntament; Maria Dolors Garcia i Ramon; 
Rosa Ascon i Borras; Pilar Riera i Figueras; Antoni F. Tulla 
i Pujol; Elena Estalella i Boadella; Antoni F. Tulla i Pujol; 
i Gerda K. Priestley (des de setembre de 1989). 

Des de la seva creació, la Divisió de Geografia, després 
Secció de Geografia i ara Departament de Geografia, ha 
posat un èmfasi molt particular en donar un enfocament 
pluridisciplinari als estudis de geografia. Així, alguns dels 
professors procedeixen de disciplines com són l'economia, 
la geologia, la sociologia, la història, la demografia, l'engi
nyeria o les matemàtiques. 

El pla d'estudis actual 
El pla d'estudis vigent en aquests moments va ser apro

vat l'any 1977 i comprèn un primer i un segon cicle. En 
el primer cicle cal cursar un total de 15 assignatures repar
tides de la manera següent: 

Sis assignatures obligatòries de geografia: Geografia 
humana, Geografia física I, Economia I, Matemàtiques 
de les ciències humanes, Geografia d'Espanya i, Carto
grafia i Fotointerpretació. 

Tres assignatures de geografia a triar entre les següents: 
Geografia rural, Geografia urbana, Geografia de la pobla
ció, Geografia dels Països Catalans, Geografia regional, 
Geografia física 11, Geografia física III i Anàlisi territorial. 

Tres assignatures d'història a triar entre les següents: 
Introducció a les ciències històriques, Història medieval, 

Edifici de la biblioteca dc la Facultat de Lletres de la Univers itat Autònoma de Barcelona, que 
conté una cxceJ.I em col· lecció de revistes geogràfiques (Foto: Rambol) 
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Història moderna, Història contemporània, Història de 
Catalunya, Història econòmica, Antropologia cultural. 

Tres assignatures optatives a triar entre les que ofereix 
el Departament o les que programa la Facultat. 

En el segon cicle cal cursar deu assignatures de les quals 
set han de pertanyer obligatòriament a les que programa 
el Departament i la resta poden ser d'altres departaments 
de la Universitat. Les assignatures de segon cicle no són 
sempre fixes però totes són d'una de les sis àrees següents: 
epistemologia i metodologia de la geografia, estudis del medi 
físic i dels recursos naturals, estudis de la població i de les 
activitats socials i econòmiques, estudis d'anàlisi i planificació 
territorial, estudis regionals i tècniques professionals. 

L'estudiant ha de triar durant els dos cursos del segon 
cicle assignatures que pertanyin a tres àrees diferents, però 
tenint en compte que, almenys, una assignatura sigui de 
la primera àrea i una altra de l'última. Les assignatures 
concretes poden variar d'un any a l'altre. A títol d'exemple 
orientatiu s' indiquen a continuació les que s'ofereixen 
durant el curs 1990-91: Anàlisi i planificació territorial, 
Institucions locals i territori, Els estudis territorials a 
Catalunya, Models en geografia, Pensament geogràfic, 
Recursos energètics, Geografia política, Migracions i 
mercat de treball, Sistemes d'informació geogràfica, 
Didàctica de la geografia, Geografia del turisme (semestral), 
Teledetecció (semestral), Ciutats d'Europa (semestral) i 
Anàlisi demogràfica regional (semestral). 

Un tret específic del segon cicle ha estat, des que es 
va iniciar durant el curs 1977-78, l'existència de dues o 
tres assignatures que cal cursar alhora i que estan destinades 
a l'estudi d'un tema concret en els seus vessants teòrics i 
aplicats. Aquestes assignatures "troncals" impliquen la 
intervenció d'uns quants professors que treballen d'una 
manera coordinada. Els temes tractats han estat diferents 
si bé tots ells han estat relacionats amb problemes terri
torials concrets de Catalunya en general (les àrees educa
tives a Catalunya o l'estructura i la xarxa urbana de 
Catalunya, per exemple) o de territoris més petits (plani
ficació agrària al Pirineu, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la 
Tordera, l'impacte de l'autopista Terrassa- Manresa, la Vall 
de la Vansa o la Vall de Castellbò, per exemple). 

Els estudis de tercer cicle responen a un programa 
bianual de matèries que van canviant de forma rotativa 
si bé s'ha procurat posar un èmfasi especial en les que estan 
relacionades amb la teoria i els mètodes de geografia, en 
algunes tècniques d'anàlisi geogràfica i en aquells camps 
que són més innovadors. Alguns dels cursos de tercer cicle 
s'han realitzat amb la col·laboració d'especialistes vinculats 
a altres institucions com poden ser l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya, l'Institut Jaume Almera, el Centre d'Estudis 
Demogràfics o l'Institut d'Estudis Metropolitans. Les 
assignatures impartides impliquen un nombre de crèdits 
variable en funció de llur durada que pot anar d'una o dues 
setmanes i ser de caràcter intensiu a un curs acadèmic. 
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La investigació 
A més de les activitats docents el Departament de 

Geografia de la UAB ha dut a terme una activitat inves
tigadora en diferents àmbits d'acord amb els interessos 
dels seus membres. A títol d'exemple s'indiquen a conti
nuació les línies i projectes de recerca que existien l'any 
1989: cartografia integrada, modificacions humanes en 
el clima urbà, anàlisi d'estructures territorials urbanes, 
anàlisi de morfologia i xarxes urbanes, aplicació del progra
ma MAB-6 (alta muntanya temperada) a les subcomarques 
de l'Urgellet i el Baridà (Pirineu català), el procés de 
producció cartogràfica en les dimensions tècnica i social, 
el turisme i l'esport: el cas del golf a Catalunya, estudis 
sobre els pobles abandonats o en vies d'abandonament de 
les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès, 
experimentació i disseny de sistemes d'informació geogrà
fica, adaptats a la gestió del territori a microescales i meso
escales, formació del professorat, programació i didàctica 
de la geografia humana, geografia del gènere: anàlisi de 
les implicacions espacials dels rols femenins i masculins 
a les activitats econòmiques, en particular l'agricultura, 
integració dels sistemes d'informació geogràfica i telede
tecció, l'energia a Catalunya, l'organització territorial del 
nacionalisme, les transformacions territorials de Catalunya, 
mobilitat de tècnics, directius i professionals, i pensament 
geogràfic i història de la geografia. 

Aquesta recerca sovint s'ha dut a terme en el marc de 
programes d'àmbit nacional, estatal o internacional i algu
nes d'elles han rebut finançament de diferents organismes 
entre els quals hom podria mencionar a la CAYCIT, la 
CICYT, la Dirección General del Medio Ambiente, la 
Comisión de Agricultura de Montaña (MAPA), el 
Programa MAP de la UNESCO, la Direcció General de 
Política Territorial de la Generalitat dt: C:1.t~ lunya, l'Institut 
d'Estudis Europeus o institucions privades. Una part de 
la investigació ha estat lligada a la realització de treballs 
de planificació del territori encarregats per institucions 
públiques com poden ser la Generalitat de Catalunya, les 
diputacions o alguns ajuntaments de Catalunya. 

Alguns treballs de recerca han estat relacionats amb 
la realització de memòries de recerca (tesis de llicenciatura) 
o de tesis doctorals de les quals se n'han presentat una 
mitjana de dues a quatre cada any. 

Per a més informació sobre la investigació duta a terme 
pel Departament es pot consultar la Memòria de Recerca 
que publica anualment la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Publicacions 
El Departament de Geografia de la UAB va publicar 

des del 1974 els Documents d'Anàlisi Urbana, els 
Documents d'Anàlisi Territorial i els Documents d'Anàlisi 
Metodològica en Geografia. Des del1982 es van refondre 
aquestes tres sèries en els Documents d'Anàlisi Geogràfica 
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que apareixen dues vegades l'any i dels quals s'han publicat 
fins aquest moment (gener de 1991) setze números. 
Aquesta revista ha posat l'èmfasi en els temes relacionats 
amb la renovació metodològica i epistemològica en geogra
fia i amb tots aquells que fan referència a la realitat terri
torial de Catalunya des de diferents perspectives disciplinà
ries. A més, el Departament ha realitzat altres publicacions 
ocasionals com són les dedicades a Una aplicació del 
programa MAP a Catalunya o a La nova divisió territorial 
de Catalunya. 

Els Documents d'Anàlisi Geogràfica tenen tres 
seccions fixes, una d'articles de fons, una de notes i docu
ments i una de ressenyes. Alguns números han tingut un 
contingut monogràfic com són els dedicats a les terres giro
nines (núm. 7), el dedicat a Barcelona (núm. 8-9), el dedicat 
al MAB-6 Alt Pirineu (núm. 12) o el dedicat a geografia 
i gènere (núm. 14). 

Recursos per a la docència i la investigació 
Els llibres i revistes necessaris per a la docència i la 

recerca en geografia es troben tots ells a les diferents biblio
teques de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobretot 
a la de la Facultat de Filosofia i Lletres. A la Sala de Revistes 
d'aquesta Facultat arriben regularment unes 360 publi
cacions periòdiques de geografia, unes 300 de les quals 
es reben en concepte d'intercanvi amb els Documents 
d'Anàlisi Geogràfica. 

El Servei de Documentació Cartogràfica (que és un 
Servei de la Universitat) disposa d'uns 18 000 fulls, més 
de 1 O 000 fotografies aèries i d'uns 200 atles. 

El Laboratori de Sistemes d 'Informació Geogràfica 
té una àmplia utilització en la docència i la investigació i 
està connectat a la xarxa informàtica de la UAB si bé dispo
sa del hardware i del software necessaris per a les tasques 
relacionades específicament amb la geografia. 

Col·laboracions amb altres centres 
El Departament de Geografia ha intervingut activa

ment en la creació del Centre d'Estudis Demogràfics i de 
l'Institut d'Estudis Metropolitans, vinculats a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i dirigits per dos professors del 
propi Departament, fet que ha permès establir unes profi
toses relacions docents i investigadores. 

En els darrers dos anys s'han establert nombrosos 
lligams amb altres universitats de països de la Comunitat 
Econòmica Europea gràcies als programes "Erasmus" en 
sis dels quals participa activament el Departament de 
Geografia. Això ha suposat rebre estudiants d'altres països 
europeus, enviar una cinquantena d'estudiants de cinquè 
curs o ja llicenciats a altres universitats d'Itàlia, França, 
Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Dinamarca per a 
realitzar cursos de llicenciatura o de postgrau i, finalment, 
endegar programes d'investigació conjunts amb professors 
d'altres centres comunitaris amb interessos comuns. 
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DEPARTAMENT DE 
GEOGRAFIA 
DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA 

A partir de l'única càtedra existent de geografia, ocupa
da des de desembre de 1965 per Joan Vilà i Valentí, fou 
creat el Departament de Geografia de la Universitat de 
Barcelona, l'octubre de 1966. 

A mitjans del 1967 fou iniciada la publicació de la 
Rev ista de Geografia que, des d'aquells moments, ha cons
ti tuït I' òrgan oficial del Departament (director, Joan Vilà 
i Valentí). Nou anys després, començà la publicació de la 
col-lecció Geo-crítica, òrgan de la càtedra de geografia 
humana (director, Horaci o Capel). A finals del vuitè decen
ni fou iniciada la revista Notes de geografia física, òrgan 
del grup de geògrafs dedicats a geografia física (directora, 
Maria de Bolòs). 

El mes de juliol de 1968 fou acceptada la primera tesi 
doctoral de geografia presentada a la Universitat de 
Barcelona. 

El curs 1969-70 foren iniciats els cursos d'especialitat 
de geografia, essent el primer Departament de Geografia 
de tota Espanya que començava aquests estudis. La prime
ra promoció de geògrafs universitaris acabà la seva llicen
ciatura el juny de 1972. 

Des del curs 1967-68 el Departament de Geografia de 
la Universitat de Barcelona creà, a la Delegació que la 
Facultat de Filosofia i Lletres tenia a la Ciutat de Mallorca, 
un grup de geògrafs sota la direcció de Bartomeu Barceló; 
els vincles existiren fins al 1978, quan fou organitzada la 
Universitat de Palma de Mallorca. Des del1971 es formà 
a Tarragona un grup de geògrafs, dirigit per Lluís M. 
Al ben tosa, depenent també del Departament de Geografia 
de la U ni versi tat de Barcelona; així mateix, l'any 1976 hi 
fou vinculat el grup de geògrafs de l'Estudi General de 
Lleida. Ambdós grups, el de Tarragona i el de Lleida, cons
tituïren uns departaments independents a partir de la forma
ció de les Divisions a la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 

L'any 1967 un professor d'aquest Departament, n'Enric 
Lluch, fou encarregat de constituir i dirigir un grup de 
geògrafs a la U ni versi tat Autònoma de Barcelona, de recent 
formació. 

L'any 1969, quan fou iniciada l'especialitat de geogra
fia, formaven part del Departament de Geografia un 
catedràtic Qoan Vilà i Valentí), un agregat (Salvador 
Llobet), quatre professors a nivell d'adjunts (Lluís M. 
Al ben tosa, Maria de Bolòs, Horacio Capel i Tomàs Vidal) 
i diversos encarregats de curs i ajudants. 

Durant la vintena d'anys d'existència del Departament 
foren apareixent diverses línies de recerca que podríem esque
matitzar de la següent manera (indiquem entre parèntesi els 
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professors que començaren el conreu de les esmentades línies 
en un ordre cronològic si són més d'un els que les iniciaren): 
història del pensament geogràfic i teoria de la geografia Qoan 
Vilà i Valentí i Horacio Capel), geomorfologia (Salvador 
Llobet, Antonio Gómez i Maria Sala), climatologia (Lluís 
M. Al ben tosa, Miquel Raso i Pedro Clavem), biogeografia 
(Maria de Bolòs, Josep M. Panareda), anàlisi del paisatge 
(Maria de Bolòs), població (Tomàs Vidal i Isabel Pujadas), 
geografia agrària Qoan VIlà i Valentí i Roser Majoral), geogra
fia urbana (Horaci o Capel i Carles Carreras ), geografia regio
nal Q oan Vilà i Valentí), teoria regional, organització del terri
tori (Lluís Casassas), ensenyament de la geografia Qoan 
Vilà i Valentí, Agustín Hernando i Josep Pons), cartografia 
i història de la cartografia (Tomàs VIdal, Agustín Hernando, 
Josep M. Panareda i Josep M. Rabella). 

Han estat directors del Departament els professors Joan 
Vilà i Valentí (1966-80) i Maria de Bolòs (1980-86). El primer 
ha estat president de la Secció de Geografia, des de la forma
ció de la Facultat de Geografia i Història, l'any 1974. 

El Departament de Geografia de la Universitat de 
Barcelona es dividí en dos (Departament de Geografia 
Física i Anàlisi Geogràfica Regional, i Departament de 
Geografia Humana) durant el segon trimestre del curs 
acadèmic 1986-87. En aquell moment el professorat del 
Departament estava constituït per cinc catedràtics, nou titu
lars i diversos professors encarregats de curs, associats i 
ajudants. Llavors havien estat llegides i defensades en el 
Departament 132 tesis de llicenciatura i 48 tesis de doctorat. 
Podeu veure la llista completa d'aquests treballs així com 
més informació sobre les diverses activitats del Departament 
en el número de la Revista de Geografia corresponent al 
volum XX, any 1986, especialment pàgines 49-82. 

Portada dc la Revista de Geografia, que es publica des dc l'any 1967 (Foto: / CC) 
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El volum esmentat de la Revista de Geografia és el 
publicat amb motiu de la Conferència Regional de la Unió 
Geogràfica Internacional (UGI) sobre els països medite
rranis, organitzada pel Departament (agost i setembre de 
1986). Altres reunions importants i generals, de caràcter 
nacional o internacional, organitzades pel Departament 
de Geografia de la Universitat de Barcelona, han estat sobre 
Ensenyament de la Geografia (maig de 1975, amb reunió 
oficial de la Comissió corresponent de la UGI), el VIII 
Congrés de la Asociación de Geógrafos Españoles (setembre 
de 1983) i el III Col·loqui Ibèric de Geografia (setembre 
de 1983). 

Al Departament de Geografia de la Universitat de 
Barcelona es publicà la Revista de Geografia, el primer 
número de la qual aparegué el juliol-desembre de 1967. 
Aquesta revista ha aportat uns treballs, sobretot en el 
decenni dels setanta que mostren una obertura molt impor
tant als nous corrents. 

Fins a la divisió del Departament de Geografia s'havien 
publicat vint-i-dos volums. La seva publicació sembla asse
gurada i hi ha el projecte que els dos departaments nous 
alternin en la direcció dels números que vagin apareixent. 
El director de la Revista de Geografia és el doctor Joan 
Vilà i Valentí. 

Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 
Regional de la Universitat de Barcelona 

Fou creat el gener de 1987. Comprèn els professors 
adscrits a dues àrees de coneixement del Ministeri d'Educació 
i Ciència (Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional). 

El gener de 1991 constava, quant a professorat, d'un 
catedràtic emèrit, tres catedràtics, nou titulars i diversos 
professors associats i adjunts. 

Han estat directors d'aquest Departament Joan Vilà 
i Valentí (1987-90) i Miquel Raso, des del mes d'octubre 
de 1990. 

L'àrea de geografia física del Departament de Geo
grafia Física i Anàlisi Geogràfica Regional publica la revista 
Notes de Geografia Física, potser més irregular en la seva 
aparició que d'altres dels departaments de Barcelona. De 
totes maneres, de desembre de 1979 a desembre de 1990 
ha publicat prop d'una vintena de números que tracten 
de temes medioambientals principalment (geomorfologia, 
climatologia, paisatge vegetal, etc.). 

Departament de Geografia Humana 
de la Universitat de Barcelona 

Fou creat el gener de 1987. Comprèn els professors 
adscrits a l'àrea de coneixement del mateix nom del 
Ministeri d'Educació i Ciència (Geografia Humana). 

El gener de 1991 tenia, com a professorat, dos catedrà
tics, sis titulars i diversos professors i ajudants. 

Han estat directors d'aquest departament Carles 
Carreras (1987-90) i Isabel Pujadas, des del mes de setem
bre de 1990. 

Ja abans de la creació del Departament de Geografia 
Humana, la càtedra de Geografia Humana havia iniciat 
la publicació de la revista Geo-crítica (el primer número 
aparegué el mes de gener de 1976). 

Aquesta revista es caracteritza per la introducció de 
qüestions innovadores, sobretot en el camp de la geografia 
humana i en 1' aportació de treballs capdavanters de geògrafs, 
principalment anglosaxons, assenyalats per la seva contri
bució a la renovació geogràfica. Fins ara (desembre de 1990) 
s'han publicat més de vuitanta números de Geo-crítica. El 
director d'aquesta revista és el doctor Horacio Capel. 
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DEPARTAMENT DE 
GEOGRAAADETARRAGONA 

Els estudis de geografia s'iniciaren a Tarragona el curs 
1971-72, quan la Universitat de Barcelona creà la Delegació 
Universitària en aquesta ciutat. Entre els diversos ense
nyaments que s'implantaren hi figurava la llicenciatura en 
Geografia i Història que amb la denominació d'Història 
General i Geografia s'imparteix actualment. El primer grup 
de geògrafs, alguns dels quals continuen a Tarragona -els 
professors Roquer i Cobertera-, fou encapçalat fins la seva 
mort l'any 1988, per L.M. Albentosa. 

En un primer moment, el Departament de Geografia 
de Tarragona fou una extensió del de Barcelona, del qual 
depenia en tot i per tot; posteriorment, amb la reestruc
turació dels estudis a Tarragona, la dependència adminis
trativa desaparegué, seguint en l'actualitat amb la seva 
pròpia dinàmica. 

Un dels objectius que es marcà l'equip inicial des del 
començament fou la incardinació dels treballs a fer dins 
la problemàtica del territori en el qual es trobava, és a dir, 
les comarques de Tarragona, en les quals no manquen pas 
els temes d'estudi per un geògraf preocupat per tot allò 
que signifiqui l'estudi del territori i la població que l'ocupa. 
En aquest sentit, els treballs que s'han dut a terme en 
aquests gairebé vint anys d'existència són nombrosos i fóra 
molt llarga la seva enumeració. Cal dir que calgué partir 
del no res i que gran part dels esforços del doctor Al ben tosa 
i de l' equip de geògrafs que l'acompanyaren en un 
començament i el seguiren després, s'adreçà a aquest objec
tiu, és a dir, deixar constància de l'existència d'un grup 
d'universitaris que estudien el territori i que poden aportar 
quelcom a la diagnosi i solució d'alguns dels problemes 
que existeixen en l'actualitat a Tarragona. 

L'estructura del grup de geògrafs de Tarragona presen
ta les tres àrees de coneixement que contemplen les dispo
sicions vigents i són representades pel següent personal 
docent: dos catedràtics d'universitat, quatre titulars 
d'universitat, un titular d'escola universitària, un associat 
i un ajudant. 

A més, al Departament de Geografia hi treballen habi
tualment diversos becaris de FPI -a l'actualitat són tres-, 
que es troben en fase de realització de les tesis doctorals, 
les quals s' inclouen en la dinàmica de treball que s'ha 
marcat el grup. 

L'alumnat de geografia és divers i experimenta les lògi
ques oscil-lacions pròpies de l'evolució dels interessos que 
desperten els diferents ensenyaments. A l'actualitat -curs 
1990-91- hi ha un total de 460 alumnes matriculats en 
matèries de geografia, entre les que són obligatòries i les 
optatives. Aquestes últimes assignatures apleguen per 
terme mitjà una matriculació de 26 alumnes durant el curs 
actual. Aquestes xifres adquireixen la seva autèntica dimen-
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sió si hom té en compte que el total d'alumnes de les dife
rents assignatures de l'ensenyament d'història general i 
geografia és de 1 996, en el curs actual. 

Es compta amb una infrastructura material com a 
suport a la docència, adreçada d'altra banda a la realització 
dels projectes en els quals treballen els diferents grups. Els 
recursos actuals -finals del1990- més ressenyables són els 
següents: 
- Laboratori d'Edafologia. És preparat per a dur a terme 

anàlisis de sòls. D'altra banda, existeix equipament 
complementari per a fer anàlisi geomorfològiques. Cal 
dir que determinats aspectes de l'anàlisi de materials 
-cromatografia, espectrofotometria, etc.- es fan en el 
laboratori del Departament de Química Analítica de la 
Facultat de Ciències Químiques de Tarragona i que 
altres tipus d'anàlisis complexes es fan a l'Escola 
d'Enologia, també de Tarragona. 

- Equip informàtic. El hardware és format bàsicament 
pels següents elements: 
a) Connexió amb la unitat central de la Divisió VII, la 
qual permet disposar des de les dependències del 
Departament de Geografia d'una reserva de memòria 
molt àmplia i les connexions adients per treballar 
simultàniament des de diverses terminals. Cal anomenar 
també els recursos instal-lats a Tarragona, tant els propis 
de la Divisió, com els del Centre d'Informàtica de la 
Universitat i que són emprats habitualment per profes
sors i alumnes. 
b) Mitjans propis instal-lats al Departament: diversos 
ordinadors personals, dues taules digitalitzadores, un 
plòter A -1, una impressora làser, etc. 
e) Software que comprèn els programes habituals de 
tractament de textos, fulls de càlcul, bases de dades, 
paquets estadístics, etc. 

- Equipament de cartografia digitalitzada. A partir de 
l'entorn informàtic esmentat, es disposa dels programes 
Autocad i ARC/INFO. 

Tots aquests elements són emprats habitualment en 
la docència i sobretot en els programes de recerca que es 
troben en procés d'execució en el Departament. Cal asse
nyalar, per la seva importància, el programa ARC/INFO, 
el qual significa una innovació profunda, tant pel que fa 
als programes emprats en l'obtenció de cartografia digi
talitzada com pels sistemes d'informació geogràfica. 
Aquesta tècnica ha servit d'instrument per fer l'estudi 
d'usos del sòl a la franja costera de Tarragona, com un 
element d'estudi de problemes medioambientals d'aquesta 
part de Catalunya. 

Les branques a les quals es dedica atenció actualment 
per part dels components del Departament són, en síntesi, 
població i canvis demogràfics, població i espai urbà, sector 
terciari, turisme, climatologia, medi ambient, cartografia 
automàtica i sistemes d'informació geogràfica. 
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Actualment es troben en fase de realització diverses 
tesis doctorals, les quals s'inscriuen en les línies de treball 
desenvolupades pel grup i que pertanyen als temes: turisme 
i territori, medi ambient i recursos hídrics, medi ambient 
i canvis d'usos del sòl, dinàmica d'espais agraris de muntan
ya, estructures urbanes i sistemes d'informació geogràfica 
aplicats a problemes medioambientals. 

Durant aquest període d'activitat s'han acabat i aprovat 
cinc tesis doctorals i nou tesines de llicenciatura; si es 
comptabilitzen les que han dirigit i presentat els professors 
actuals i que s'han examinat en altres departaments aques
tes xifres s' incrementen considerablement. 

El Departament de Geografia de Tarragona participa 
en els ensenyaments d'Història General i Geografia, de la 
Facultat de Filosofia i Lletres; de Formació del Professorat 
d'EGB; i d'Enologia, de l'Escola d'Enologia de Tarragona. 

A l'actualitat s'imparteix un curs de tercer cicle sobre 
el tema "Geografia, Medi Ambient i Ordenació del Terri
tori", en el qual a més dels professors de les àrees de geografia 
hi figuren altres de diferents àrees del Departament i de la 
Facultat de Ciències Químiques de Tarragona. 

D'altra banda, participa en diversos programes de 
recerca, comptant amb subvencions procedents de CICYT, 
Diputació, etc. Cal dir que una gran part de les activitats 
que es desenvolupen al Departament tenen com orientació 
general l'estudi dels problemes medioambientals. 

Una manera de difondre les activitats que es duen a 
terme en les àrees de geografia a Tarragona és la publicació 
de la revista Tarraco. Cuadernos de Geografia, la qual, des 
de la seva aparició l'any 1981, ha editat cinc números i en 
la qual participen geògrafs de diversa procedència. 

La línia medioambiental seguida a Tarragona des de 
finals de la dècada dels setanta s'ha plasmat en la publicació 
de treballs molt diversos i en l'organització de reunions 
monogràfiques sobre el tema, de les quals les I Jornades 
de Geografia i Medi Ambient el1984 marcaren l'inici, i 
el Curs Clima iM e di Ambient el1990 ha estat la darrera 
manifestació. Entre l'una i l'altra, diversos cursos, semi
naris, les// Jornades, etc. D'altra banda, s'han dut a terme 
diferents cursos i seminaris monogràfics sobre aspectes 
demogràfics i d'urbanisme, el darrer dels quals fou el titulat 
Percepció de l'espai urbà i la seva didàctica. 

Amb tota aquesta activitat, es posa de manifest de 
forma particular la vocació d'estudi de la parcel-la del 
medi, en la qual el grup de geògrafs de Tarragona foren 
pioners i en la qual continuen treballant, ja que existeix 
el convenciment que el medi ambient és un instrument 
adient per tal de buscar la síntesi entre els fenomens de 
tipus físic i humà, alhora que permet endegar treballs amb 
altres especialitats en un tractament eminentment pluri
disciplinar. 
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DEPARTAMENT DE 
GEOGRAFIA HUMANA 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Director: Dr. Vicente Gozalvez Pérez 
Data de creació: 30 de juny de1986 

Principals línies d'investigació 
Geografia de la població i del poblament (estructura 

i canvis socials, assentaments rurals), geografia agrària, 
geografia de la indústria (industrialització endògena a 
l'espai rural) i geografia urbana (estructura i funcionament 
de la ciutat, xarxes urbanes). 

Principals activitats 
Des de la data de creació les principals activitats han 

estat: 

Congressos i reunions científiques 
Organitzades pel Departament, sota la direcció o coor

dinació del doctor Gozalvez Pérez: La utilitzación de los 
estudios geogrtificos en la planificación del territorio . 
Alacant, 1987; Actualidad y futura de los espacios urbana s. 
Alacant, 1988; li Congreso de la Asociación de Demografía 
Histórica. Alacant, 1990. D 'altres congressos i reunions 
amb presència destacada del Departament: Séminaire 
International "L'offre de travail, chomage et migrations: 
situation actuelle et perspectives pour l'Ouest Bassin 
Mediterranéen ". Positiano (Itàlia), 1989; Reunión Científica 
Internacional "La emigración reciente de extanjeros en 
España e !tafia ". Universitat d'Alacant. Alacant, 1990. 

Publicacions principals 
A càrrec de l'equip departamental o d'algun dels seus 

membres: 
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- Belando Carbonell, R.: Realengo y señorío en el Alto 
y Media Vinalope. Génesis de las estructuras de propie
dad de la tierra. 289 pàgs. 1989. 

- Bonmati Anton, F.: La agricultura en la provincia de 
Alicante a fina/es del sigla XIX. 385 pàgs. 1989. 

- Canales Martínez, G. i Gil Oleïna, A.: Residuos de 
propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en 
el Bajo Segura. 441 pàgs. 1988. 

- Costa Mas,J.: "Cartografía histórica de las tierras valen
cianas", a Atlas tematico de la Comunidad Valenciana, 
pàgs. 1-20. 1990. 

- Davila Linares,J.M.: Evolución urbana de Alcoy. Siglos 
XIII-XVIII. 170 pàgs. 1990. 

- Gómez López,J.D.: La transformación de la estructura 
agraria en el Valle de Riebeira (estada de Sao Paulo, 
Brasil) a través de los cultivos comercia/es. 255 pàgs. 1990. 

- Gozalvez Pérez, V.: "Comunidad Valenciana", a ap. 
Atlas de España, pàgs. 866-879 i 922-928. Ed. Planeta
Agostini. 1989. 

- Gozalvez Pérez, V.: "Crise et contrastes spatiaux de la 
fécondité espagnole", a Espace. Populations. Societés, 
pàgs.201-214. 1989. 

- Gozalvez Pérez, V.: "La población", a ap. Historia de 
la provincia de Alicante, pàgs. 117-148. 1990. 

- Membres del Departament de Geografia Humana (dir.: 
Gozalvez Pérez, V.): Comarca L'Alacantí. 250 pàgs. 1990. 

- Ponce Herrero, J.: El corredor de Almansa. Estudio 
Geogrtifico. 287 pàgs. 1989. 

Projectes d'investigació més rellevants 
Atlas sociodemogràfic de la ciutat d'Alacant (1987). 

La utilització dels estudis geogràfics en la planificació del 
territori (1987). Les activitats industrials a les àrees rurals 
de la província d'Alacant (1988). Estudi geo-econòmic de 
la comarca de l'Alacantí (1988). Avaluació d'impacte 
ambiental a la zona de saladeres d 'Aigua Amarga (1988). 
La immigració recent d'estrangers a l'Europa del Sud, en 
col-laboració amb altres universitats europees (en curs). 
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DEPARTAMENT DE 
GEOGRAFIA HUMANA 
DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA 

Els estudis de geografia tenen una llarga tradició a la 
Universitat de Barcelona. L'any 1968 el Departament de 
Geografia organitzà una llicenciatura específica d'estudis 
geogràfics, la primera d'aquest tipus que ha existit en la 
Universitat espanyola. La reorganització dels ensenya
ments de la Universitat de Barcelona el1987 permeté la 
constitució de l'actual Departament de Geografia Humana, 
amb la finalitat de desenvolupar la docència i la recerca 
especialitzades en aquesta disciplina. 

El Departament de Geografia Humana compta actual
ment (curs 1990-91) amb setze professors i un ajudant, 
que fan classes en els programes de llicenciatura i de tercer 
cicle-doctorat de la Facultat de Geografia i Història i en 
els cursos de Ciències Socials de l'Escola de Formació del 
Professorat d'EGB. El primer director del Departament 
fou el doctor Carles Carreras i Verdaguer (1987 -90), i del 
1990 ençà ho és la doctora Isabel Pujadas i Rubies. 

Les línies de recerca desenvolupades al Departament 
de Geografia Humana, la majoria de les quals havien estat 
iniciades abans de la pròpia creació del Departament, giren 
entorn de les especialitats que tradicionalment componen 
el complex camp disciplinari de la geografia humana, amb 
una decantació especial sobre els estudis urbans, d'una 
banda, i els de pensament geogràfic, de l'altra. El propi 
Departament definí oficialment com a línies de recerca fins 
al curs 1990 les següents: sistemes urbans; processos de 
producció del sòl, propietat i morfologia urbanes; estudis 
comercials urbans; història urbana; història de la ciència 
geogràfica i de les disciplines socials que tracten l'espai 
terrestre; història de les ciències de la terra des de la revo
lució científica (segles XVII-XX); institucionalització de 
la ciència i sociologia de les comunitats científiques; dinà
mica demogràfica i distribució espacial de la població a 
Catalunya i a Espanya; organització política i administrativa 
del territori; ordenació de l'espai rural; micropolítiques del 
territori: conflictes i moviments socials; espai i noves tecno
logies; cartografia aplicada a les ciències socials; didàctica 
de la geografia humana i de les ciències socials. 

En relació amb les línies de recerca desenvolupades, 
el Departament manté estretes relacions amb l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, el Centre d'Estudis Demo
gràfics i el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, així com amb diversos centres i instituts de recerca 
espanyols i estrangers. Actualment s'hi desenvolupen 
projectes de recerca finançats per CICYT, European 
Science Foundation, Mancomunitat de Municipis de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, Institut Cartogràfic de Catalunya, Centre 
d'Estudis Demogràfics i Fundació Enciclopèdia Catalana. 

El Departament acull cada any un cert nombre d' estu
diants postgraduats i professors visitants. Durant el curs 
1990-91 cinc becaris del programa FPI i quatre becaris 
estrangers, juntament amb una vintena d'estudiants de 
tercer cicle realitzen les seves tesis doctorals al Depar
tament. Igualment, quatre postgraduats col·laboren en 
diversos projectes de recerca, com a investigadors de la 
Fundació Bosch Gimpera. 

El Departament de Geografia Humana participa, a 
més, en diversos programes "Erasmus" de la Comissió 
de les Comunitats Europees. En concret, manté acords 
amb les universitats d'Utrecht, Coïmbra, Londres, 
Middlessex Polytechnicum, Madrid, Sevilla, Lleó i Tolosa 
de Llenguadoc, per als estudis de segon cicle, i amb les 
de Lisboa i Copenhaguen, per als de tercer cicle. 

Per a auxiliar els treballs docents i de recerca, el 
Departament de Geografia Humana compta amb un 
laboratori de cartografia i de geografia amb equips de 
tractament d'imatge di gital, sistemes d'informació 
geogràfica (ARC/INFO) i diversa infrastructura de 
fotointerpretació, tractament assistit i informatització. 
Igualment, en col-laboració amb el Departament de 
Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional disposa 
d'una cartoteca, amb un fons de més de S 000 peces, i 
una biblioteca especialitzada, que disposa de 15 000 
volums i manté 250 revistes vives, en un edifici específic, 
vora el conjunt de la Facultat. 

Portada del llibre publicat en homenatge a Salvador Llobet, primer cated ràtic de geografia humana 
de la Universitat de Barcelona, amb motiu de la seva jubilac ió (Foto: / CC) 
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INSTITUT UNIVERSITARI 
DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT 

Per ordre ministerial del 15 de novembre de 1982 
(BOE del12 de gener de 1983) es va autoritzar la creació 
de l'Institut Universitari de Geografia de la Universitat 
d'Alacant, la missió primordial del qual consisteix en la 
promoció, desenvolupament i pràctica de totes aquelles 
investigacions relatives a estudis geogràfics, sobretot els 
referits a l'àmbit alacantí. Entre les seves línies d'investi
gació sobre aquest espai hi figuren principalment les de 
climatologia, aigües continentals i recursos hídrics, 
geomorfologia, geografia agrària, demografia, geografia 
històrica, estudis regionals, urbans i de paisatges. Constitueix 
també una finalitat específica de l'Institut el perfeccionament 
en les tècniques geogràfiques d'estudis universitaris i de post
graduat. Amb aquesta finalitat, s'imparteixen el Programa 
de Doctorat en Geografia i el Curs Magíster sobre Orde
nació del Territori. El director és el doctor Antonio Gil 
Oleïna. 

L'Institut Universitari de Geografia és una entitat 
d'actuació específica dins de la Universitat d'Alacant, que 
col·labora en l'àmbit que li és propi amb els instituts, facul
tats, departaments, escoles universitàries i d'altres centres 
adscrits, vinculats o associats i, en especial, amb el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. L'Institut conce
deix diplomes a aquells que acrediten l'assistència i bon 
aprofitament dels seus cursos i seminaris, tant en inves
tigació com en perfeccionament del professorat. 

A l'Institut Universitari de Geografia d'Alacant s'inte
gren els departaments d'Anàlisi Geogràfica Regional i 
Geografia Humana, amb un professorat que compta amb 
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tres catedràtics d'universitat, dotze professors titulars 
d'universitat, un catedràtic i tres professors titulars d'esco
les universitàries i un professor associat; tots ells atenen 
els ensenyaments de geografia en les diferents seccions i 
especialitats d'aquesta Universitat amb un total de 50 assig
natures, així com les corresponents als estudis de tercer 
cicle, que començaren a impartir-se el curs 85-86. 

L'Institut edita la revista Investigaciones Geograficas 
amb periodicitat anual i, en coJ.laboració amb diversos 
organismes, ha realitzat una sèrie de monografies referents 
a diferents aspectes de l'àmbit alacantí; entre elles, les més 
recents són els llibres titulats Avenidas fluviales e inun
daciones en la cuenca elM editerraneo, Residuos de propie
dad señorial en España. Perduración y ocaso en el Baja 
Segura, La Mancomunidad de los Cana/es del Taibilla, i 
Aitana. Analisis morfoestructural. 

Avui dia l'Institut desenvolupa una sèrie de projectes, 
entre ells l'auspiciat pel Centre de Viena de l'European 
Coordination Centre for Research and Documentation 
in Social Sciences, sota el títol: L'eau et les hommes dans 
les pays de la Mediterranée et de la Mer Noire, en el marc 
de la qual s'ha coeditat amb la Caja de Ahorros del 
Mediterraneo el llibre Avenidas fluviales e inundaciones 
en la cuenca del Mediterraneo. Activitat destacada és també 
la participació de l'Institut, com a únic centre espanyol, 
en el Grup Internacional d'Investigació AGER per a 
l'elaboració del Atlas des muntions agricoles régionales de 
l'Europe accidenta/e. 

Durant el darrer any acadèmic, l'Institut ha portat a 
terme una acció integrada sobre "Precipitaciones de eleva
da intensidad horaria" amb el Departament de Geografia 
"G. Morandini" de la Universitat de Pàdua. 

L'Institut Universitari de Geografia està obert a tots 
aquells professionals de la geografia i cie ciències afins que 
tinguin necessitat d'utilitzar els seus mitjans i recursos. 
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SECCIÓ DE GEOGRAFIA DEL 
COL·LEGI UNIVERSITARI DE 
CASTELLÓ (UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA) 

El 1990 s'han complert dues dècades de la Secció de 
Geografia del Col·legi Universitari de Castelló (Universitat 
de València). Actualment hi pertanyen els professors José 
Quereda Sala (iniciador de les activitats docents i inves
tigadores) i Vicent Ortells Chabrera. També han estat 
vinculats a la Secció els professors J. Escrig Fortanete i 
E. Obiol Menera. 

Activitats docents 
Inicialment s'impartiren les assignatures de geografia 

del pla d'estudis de Filosofia i Lletres. L'any 1973 començà 
el primer cicle del pla actual de Geografia i Història a la 
Universitat de València, amb les assignatures de Geografia 
general, Geografia descriptiva I i li, i Geografia general 
d'Espanya. També s'imparteixen cursos de doctorat: 
Climatologia mediterrània i risc medioambiental, i Xarxes 
urbanes mediterrànies, així com diversos cursets dins dels 
programes del Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i Ciències de València. L'octubre de 1991la Secció s'incor
porà a la U ni versi tat Jaume I de Castelló. 

Activitat investigadora 
Tesis de doctorat 
- Quereda Sala, J.: La Marina Baixa. Director: V. Rosselló 

Verger. 1973. 
- Ortells Chabrera, V.: Geografia urbana y del poblamiento 

en la Plana de Castelló. Director: P. Pérez Puchal. 1986. 
- Obiol Menera, E.: La ganadería en Castelló. Director: 

J. Quereda Sala. 1987. 
- López Olivares, D .: El turismo castellonense. Director: 

J. Quereda Sala. 1989. 

Tesis de llicenciatura 
- Quereda Sala, J.: Polop i la N úcia. Director: A. López 

Gómez, 1969. 
- Ortells Chabrera, V.: La red urbana de la Plana de 

Castelló. Director: P. Pérez Puchal. 1979. 
- López Olivares, D.: Oropesa: un núcleo turística de la 

costa de Azahar. Director: J. Quereda Sala. 1982. 
- Escrig Barbera, J.: Atzeneta, estudio geogrdfico. Director: 

J. Quereda Sala. 1985. 

Principals publicacions 
Llibres 
- Ortells Chabrera, V.: La Plana de Castelló: jerarquia i 

connexió urbana. Col·legi d'Arquitectes de València. 
Castelló, 1983. 

- Ortells, V. i Campos, J.: Els anglicismes deM enorca. Ed. 
Moll, cof.lecció Raixa 130. Palma, 1983. 

- Ortells Chabrera, V.: Geografia urbana y del poblamien
to en la Plana de Castelló. Ajuntament de Castelló. 1987. 

- Quereda Sala, J.: El clima de la prov incia de Castellón. 
Diputació de Castelló. 1979. 

- Quereda Sala, J.: La Marina. Diputación de Alicante. 
1980. 

- Quereda Sala, J.: El tiempo de la provincia de Castellón. 
Diputación de Castellón. 1985. 

- Quereda Sala, J.: Ciclogénesis y gotas frías en el Medi
temineo occidental. Diputació de Castelló. 1989. 

Articles 

Climatologia: 
- Quereda Sala, J.: "Cyclogénèse et convection dans le 

Levant Espagnol", a La Météreologie, volum VII, núm. 
6, pàgs. 6-1 O. F ran ça, 1985. 

- Quereda Sala, J.: "Un aspect du régime thérmique en 
Méditerranée Occidentale", a MET-MAR, pàgs. 14-18. 
Boulogne, 1986. 

- Quereda Sala, J.: "Efectos de la actividad volcanica en 
el clima de Castellón", a Boletín Sociedad Castellonense 
de Cultura, pàgs. 251-260.1987. 

- Quereda, J. i Ortells, V.: "Influencias marinas y urbanas 
en la temperatura de Castellón", a BSCC, pàgs. 435-
446. 1986. 

- Quereda, J. i Obiol, E.: "Incendi os forestal es y clima", 
a Estudios agrosociales, pàgs. 297-309. Madrid, 1986. 

Demografia: 
- Ortells Chabrera, V.: "Evolució de la població absoluta 

a la Plana de Castelló", a Estudis Castellonencs I, pàgs. 
317-361. Diputació de Castelló. 1983. 

- Ortells Chabrera, V.: "El factor central en la población 
activa. Evolución y concentración en Castelló, 1900-
1981 ", a Cuadernos de Geografía, núm. 39-40, pàgs. 
303-312. València, 1986. 

- Quereda Sala, J. : "Transformaciones paisajísticas y 
demograficas en la Marina Baixa", a Cuadernos de 
Geografía, núm. 39-40, pàgs. 345-352. València, 1986. 

Geografia urbana: 
- Ortells Chabrera, V.: "Evolución del sistema de ciudades 

de la CEE. Repercusiones tras la entrada de Grecia, 
Portugal y España", a Espacio, tiempo y forma, pàgs. 
341-353. UNED. Madrid. 

- Quereda,J. i Ortells, V.: "La forma externa de los núcleos 
de la Plana", a Ciudad y Territorio, pàgs. 65-79. Madrid, 
1987. 

- Valverde, J. i Ortells, V.: "La percepción del espacio 
urbana y el sistema de direcciones de Managua", a 
Millars, volum XII, pàgs. 7-20. CUC. 1988. 
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Geografia agrària i rural: 
- Ortells Chabrera, V.: "El mas: la casa rural tradicional 

de la Serra d'en Galceran", a Millars, volum VII, pàgs. 
67-86. cuc. 1981. 

- Ortells Chabrera, V.: "Cambios recientes en el pobla
miento diseminado de montaña en el norte del país 
Valenciana", a Analisis del desarrollo de la población 
española en el período 1970-1986, pàgs. 93-98. Ed. 
Síntesis. Madrid, 1989. 

- Quereda,J. i Ortells, V.: "El riego localizado en la citri
cultura castellonense", a Los paisajes del agua, pàgs. 205-
212. Universitats de València i Alacant. 1989. 
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Principals línies de recerca 
La Secció compta amb un laboratori de climatologia, 

amb estació meteorològica automàtica, receptor de satèHit, 
Mufax receptor de mapes, registre de C02, etc. Les línies 
de recerca se centren en el camp de la climatologia, conta
minació, clima urbà, demografia i geografia urbana, medi 
físic i poblament i geografia agrària. 
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SECCIÓ DE GEOGRAFIA 
DE L'ESTUDI GENERAL 
DE LLEIDA 

Els estudis universitaris a Lleida compten, aproxima
dament, amb uns set mil estudiants, dels que més de cinc 
mil pertanyen o són adscrits als centres de l'Estudi General 
de Lleida, Divisió VI de la Universitat de Barcelona. Són 
uns centres joves (els primers estudis començaren a prin
cipis dels setanta), 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 i estan emmarcats en el pla d'estudis de la llicen
ciatura de Geografia i Història. Des del curs 1983-84 és 
possible cursar l'especialitat de geografia. 

El grup de geògrafs de Lleida està constituït per set 
professors i quatre becaris de FPI que formen part, com 
a Secció de Geografia, del Departament de Geografia i 
Història: Dra. Josep a Bru i Bis tu er (Geografia social ur ba
na i Geografia del medi ambient), coordinadora de la Secció 
de Geografia; Sr. Jesús Burgueño i Rivero (Geografia histò
rica i Geografia política); Dr. Pedro Fraile i Pérez de 
Mendiguren (Geografia social i Espai i poder); Dr. 
Francesc López i Palomeque (Geografia del turisme i 
Geografia rural), director del Departament de Geografia 
i Història; Dr. Jordi Martí i Henneberg (Geografia econò
mica i Història de la geografia); Sr. Ramon Morell i RoseU 
(Economia i Política territorial i urbanisme); i Dr. Joan 
Vilagrasa i Ibarz (Geografia urbana i Geografia històrica), 
degà de la Facultat de Lletres i director de la revista 
Espai/ Temps (Quaderns del Departament de Geografia 
i Història de l'EGL). 

Actualment el grup de professors imparteixen divuit 
assignatures que permeten cursar primer cicle i especia
litat de geografia a més d'oferir-se com a estudis comple
mentaris per al conjunt d'especialitats de la Facultat de 
Lletres. 

Des del moment en que s'inicià l' especialitat, el 
nombre d'estudiants de segon cicle s'ha anat incrementant 
(sempre però tenint en compte la realitat d'un centre petit). 
Actualment vint estudiants cursen segon cicle, i les previ
sions a curt termini són d'estabilitzar-se en uns dotze per 
a cada un dels dos cursos d'especialitat. La demanda per 
part d'estudiants d'altres especialitats és elevada en les 
assignatures de primer cicle i s'està incrementant en les 
de segon cicle. 

El pla d'estudis actual és una adaptació del que se 
segueix a la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona. Es poden cursar assignatures 
troncals de primer cicle (Introducció a la geografia, 

Geografia física, Geografia humana, Geografia econòmica 
i Geografia d'Espanya) i altres optatives de caràcter instru
mental-conceptual (Cartografia, Estadística i Economia). 
Al segon cicle, l'oferta docent comprèn quatre assignatures 
obligatòries (Teoria i història de la geografia, Geografia 
social, Geografia agrària i Geografia urbana), a més d'altres 
optatives (Espais i societats, Geografia de Catalunya, 
Didàctica de la geografia, així com d'altres quadrimestrals 
que cada any tenen un contingut diferent). Es recomana 
als estudiants de geografia la formació d'un currículum 
ben complementat per altres assignatures no directament 
geogràfiques, que ofereix la Facultat i que asseguren un 
bon coneixement històric i cultural. 

La docència (tipus de matèries del pla d'estudis) i la 
recerca (línies d'investigació) comprenen tant l'enfocament 
general com l'enfocament regional, però orientats cap a 
la geografia humana que apareix com a opció temàtica 
davant la necessitat d'especialització i l'escàs nombre de 
personal docent. S'ha de dir que, com en la resta de centres 
universitaris de l'Estat, actualment s'està procedint a la 
reforma del pla d'estudis, en la que es contempla la llicen
ciatura de Geografia. Aquest procés coincideix en el cas 
de Catalunya i Lleida amb el procés de creació de la 
Universitat de Lleida. Els propòsits del grup de geògrafs 
són de mantenir els estudis de geografia d'acord amb les 
línies i orientacions que s'han seguit en els darrers anys 
i adaptar-los al nou marc docent i institucional. 

El grup de gèografs, com a col·lectiu o bé individual
ment, participen en un bon nombre d'activitats docents 
i de recerca tant en l'àmbit lleidatà com en col·laboració 
amb altres geògrafs (especialment amb companys de la 

Portada del llibre Història urbana i interuenció en el centre històric que recull les confe rències 
presentades durant la Illa. Setmana d'Estudis Urbans a Lleida celebrada l'octubre de 1986 
(Foto: /CC) 

R .C.G. n" \ 4 • especial P rimer Congrés Cata là dc Geog rafia • m arç 199 1 • volu m V 



Universitat de Barcelona). D 'entre les activitats ja conso
lidades i no esporàdiques hi ressalta la celebració de les 
Setmanes d'Estudis Urbans a Lleida, que es realitzen des 
de 1982 cada dos anys i que apleguen a diferents especialistes 
del fet urbà entorn a un tema específic. A més, aquest any 
-1991- es farà realitat un dels objectius perseguit en els 
darrers anys: la celebració d'unes Jornades d'Estudis Agraris, 
que alternaran cada any amb la Setmana d'Estudis Urbans. 

Com a la majoria de centres petits el dèficit crònic de 
dotacions pressupostàries va incidir negativament en la 
disponibilitat d'infrastructures de docència i de recerca 
adequades a les necessitats. A partir del curs 1986-87 es 
va produir el trasllat de les instal-lacions de l'Estudi General 
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de Lleida des del Roser -carrer Cavallers- a l'antic Seminari 
Conciliar de Lleida, rehabilitat i ampliat per ser seu dels 
estudis universitaris. Amb aquest canvi s'han millorat les 
condicions materials de la docència i recerca i, pel que fa 
als estudis de geografia, avui es compta amb una aula-labo
ratori de cartografia en fase d'ampliació per a millorar els 
fons cartogràfics i els mitjans de treball existents. Avui dia, 
la creació d'un nou campus universitari, que s'ubicarà a 
la finca Abizanda, i la creació de la Universitat de Lleida 
-independent de la Universitat de Barcelona- obre unes 
noves espectatives de definició i de consolidació dels estu
dis de geografia a Lleida i de major disponibilitat de recur
sos docents i de recerca. 
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SERVEI CIENTÍFICO-TÈCNIC 
DE GESTIÓ I EVOLUCIÓ 
DEL PAISATGE DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Primera etapa 
Aquest centre de recerca i aplicació depèn de la Divi

sió I de la Universitat de Barcelona, i té els origens en un 
grup de treball constituït per professors de geografia física 
i alumnes dels últims cursos de carrera, a partir del1968. 

El plantejament inicial fou buscar les tendències recents 
i els nous mètodes per estudiar el territori, que no fossin 
els clàssics de P. Vidal de la Blanche. La continuïtat de la 
recerca fonamental conduí necessàriament als treballs de 
recerca aplicada i a la constitució d'una sèrie de línies o 
unitats funcionals de treballs convergents o simplement rela
cionades entre si, de tal manera que el conjunt origini un 
tot estructural al voltant del coneixement, cada cop més 
aprofundit, del funcionament del geosistema o sistema 
geogràfic que degudament concretat en un espai i un temps 
constitueix el que denominem paisatge. 

L'Equip (Equip Universitari d ' Investigació del Pai
satge), que així s'anomenava el grup de treball del 
Departament de Geografia Física, es va convertir en el 
Servei Científica-Tècnic i va connectar ben aviat amb altres 
grups d'universitats estrangeres preocupats per problemes 
semblants, especialment amb la U ni versi tat de Toulouse
Le Mirail (professors G. Bertrand, G. Herail, J. Hub
schman, etc.), així com amb les universitats de Tbilisi, 
Geòrgia (professor Berutchochvili), de Varsòvia (professor 
Richling) i de Bratislava (professors Mazur, Drdos, etc.). 

El1980 el grup de Barcelona va organitzar el primer 
Simpòsium de Paisatge i Geosistema, al qual assistiren espe
cialment universitaris de França i d'Espanya. 

Segona etapa 
Es pot considerar com una segona fase la corresponent 

al període comprès entre el1980 i el1986, any en què es 
va celebrar el segon Simpòsium, a Banyoles, dintre del grup 
de treball corresponent al paisatge de la Unió Geogràfica 
Internacional. 

Durant aquest període es va constatar, d 'una banda, 
la necessitat de disposar de laboratoris per tal de poder 
realitzar estudis molt concrets. De fet, els tipus de treball 
que s'anaven configurant, paral-lelament al caràcter fona
mental, exigien cada vegada més disposar d'àmbits que 
permetessin el funcionament del treball en equip i la realit
zació d'anàlisis sense ocasionar problemes al Departament 
de Geografia, dedicat molt especialment a la docència. 
Aquest problema es va solucionar en bona part en el 
moment que la Facultat de Geografia i Història es va tras
lladar a Pedralbes. A partir d'aleshores el grup de treball 

passà a dependre directament de la Facultat, la qual es va 
preocupar de dotar-lo no solament d'uns àmbits mínims, 
sinó de material de laboratori i d'infrastructura bàsica. En 
aquest període es començaren treballs importants de caràc
ter aplicat. 

Tercera etapa 
La tercera etapa, molt important, correspon a la fase 

de creació del Servei Científica-Tècnic, d 'ampliació del 
laboratori i d'augment del personal que hi treballa. 

El Servei disposa avui dia d 'un laboratori d'anàlisi, 
dedicat fonamentalment a l'anàlisi aeropol·línica i a pol·len 
fòssil, així com a sòls, sediments i macropaleorestes. Aquest 
laboratori està aïllat, de forma que s'eviten totalment possi
bles contaminacions. Té una sala per a seminaris, una altra 
per a la realització de mapes i dibuixos, fotografia aèria, 
informàtica, biblioteca especialitzada i àmbits de treball. 

Línies de recerca 
Actualment, les línies de recerca, organitzades com 

a unitats funcionals, són: recerca fonamental o bàsica, 
planificació territorial física, agrometeorologia, aero
pal-linologia, pal-linologia fòssil, anàlisi de macrorestes 
vegetals, nivologia i climatologia d'alta muntanya, sistemes 
naturals de l'alta muntanya mediterrània, cartografia i 
informàtica. 

Recerca fonamental o bàsica 
Conceptualització, sistematització i modelització del 
paisatge. Anàlisi de sistemes naturals: Aquesta unitat 
té com a finalitat la recerca bàsica imprescindible en tota 
activitat universitària. Aquí cal considerar el seminari 
setmanal dedicat a conceptes de paisatge i geosistema, 
així com a l'intercanvi amb altres professors universitaris 
d'Espanya i de l'estranger. Cal considerar aquí l'acció 
de recerca de totes les línies aplicades, direcció i prepa
ració de tesis doctorals, cursos especialitzats, en el nostra 
Universitat o en la Politècnica. 

- Publicacions: El Servei compta, a més de les publicacions 
personals de cada membre, amb la publicació de les actes 
dels congressos, els documents d'estudi, memòries de 
treballs i, finalment, l'organització de congressos (el mes 
d'octubre passat s'hi va reunir el tercer). 

Planificació territorial física 
Aquesta línia desenvolupa activitats i realitza treballs 

de clara tendència aplicada corresponents a una visió cien
tífica, de vegades molt teòrica, de la planificació a realitzar, 
tot sovint modificada, a posteriori, pels interessos econò
mics i polítics. Generalment, es tracta de treballs contrac
tats. L'estudi dels impactes de l'home sobre el medi i la 
recuperació de paisatges degradats, així com la prognosi 
i la diagnosi de determinats sectors, com pot ser l'àrea de 
prats o de boscos, complementen la línia. 
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Agrometeorologia 
Els estudis agrometeorològics que la nostra Unitat de 

Recerca ha desenvolupat estan relacionats amb el nostre 
interès per poder disposar d'un coneixement acurat de les 
variables meteorològiques que influeixen tant durant el 
període d'emissió pol-línica com durant el període que va 
des de la meiosi fins a la collita efectiva de la producció 
vegeta l anual. Per aquest motiu, la Generalitat de 
Catalunya va decidir de posar en marxa un sistema d'esta
cions agrometeorològiques que proporcioni informació 
continuada sobre els paràmetres climàtics bàsics que afec
ten la producció vegetal. Aquesta xarxa es va dissenyar 
en aquesta Unitat de Recerca a l'any 1986. 

Dintre d'aquesta xarxa, les dades obtingudes es fan 
servir com element de base per tal de millorar els índexs 
ETP i ETR actualment disponibles. 

Recentment, la nostra U ni tat de Rercera ha participat 
en l'elaboració de la xarxa d'A gro tex, operació decidida 
també per la Generalitat de Catalunya i destinada a recollir 
les dades de la xarxa agrometeorològica i integrar-les en 
l'àmbit territorial català, de tal forma que siguin consul
tables per professionals agrícoles a partir de les terminals 
(140) distribuïdes per Catalunya. 

Aero-pal·linologia 
L'aero-pal·linologia és la disciplina que estudia el contin

gut pol-línic de la baixa atmosfera durant un període de temps 
conegut. Aquest coneixement és possible gràcies a la meto
dologia de tècniques de camp, de laboratori i estadístiques 
que li són pròpies, les quals han estat creades i desenvolupades 
pel Laboratori de Pal·linologia de Montpeller entre els anys 
1973 i 1989. A la nostra Unitat de Recerca aquesta meto
dologia s'aplica des de l'any 1983. Dintre d'aquesta aplicació 
aeropol-línica podem incloure també els estudis del contingut 
aeropol-línic amb finalitat mèdica; en efecte, el tractament 
d'al·lèrgies requereix un coneixement del contingut pol-línic 
de l'atmosfera per tal d'establir-ne els tractaments adequats. 
Aquesta observació es pot realitzar amb diferents metodo
logies, però a la nostra U ni tat de Recerca fem servir el mètode 
de Cour, desenvolupat a Montpeller. 

Paf.linologia fòssil 
La paHinologia fòssil, tal com és desenvolupada per 

aquesta Unitat de Recerca, pot ésser definida com una 
disciplina orientada a l'obtenció de sèries estratigràfiques 
contínues on es troben sedimentats els grans de pol·len 
dispersats per diferents vectors. Aquesta pluja poHínica 
representa, doncs, una imatge de l'estructura de' la vegetació 
regional i local que ha efectuat el seu cicle reproductiu 
mitjançant aquesta emissió poHínica. La fita principal dels 
estudis pol·línics fòssils és la de reconstruir-ne l'estructura 
vegetal regional i local que ha donat en un moment 
cronològic determinat una imatge pol·línica sedimentada 
als nivells estudiats. Amb els coneixements aportats per 
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l'ecologia vegetal actual es poden efectuar reconstruccions 
climàtiques a partir dels estudis pol·línics fòssils perquè 
representen una estructura de vegetació sotmesa a dades 
climàtiques identificables gràcies a les condicions climà
tiques anàlogues del mateix tipus d'estructura vegetal que 
es poden trobar a l'hora actual a altituds o latituds dife
rentes de la posició geogràfica on s'ha realitzat l'estudi 
pol·línic fòssil. 

Anàlisi de macrorestes vegetals 
La carpologia, disciplina que estudia les macrorestes 

vegetals que es troben normalment en jaciments arqueo
lògics, és una eina de coneixement que permet reconstruir 
acuradament la dieta alimentària dels grups agrícoles de 
diferents períodes temporals. Aquesta reconstrucció es 
porta a terme mitjançant un seguit de tècniques de labo
ratori que són operacionals a la nostra Unitat de Recerca 
des del 1986. 

Nivologia i climatologia d'alta muntanya 
Aquesta línia de recerca, junt a estudis a nivell teòric 

sobre el clima de l'alta muntanya mediterrània, presenta 
una interessant aplicació de cara a tot el que representa 
actualment el turisme d'alta muntanya i molt especialment 
els esports d'hivern. 

Sistemes naturals de l'alta muntanya mediterrània 
Aquesta línia de recerca intenta definir els mecanismes 

geomorfològics que incideixen en l'ordenació espacial dels 
nivells altimontans dels Pirineus Orientals i altres munta
nyes altes mediterrànies (Sierra Nevada) i analitza les reper
Ct.¡ssions de l'actual dinàmica geomorfològica en els àmbits 
aHudits, especialment en els sectors susceptibles de riscos 
naturals. 

Cartografia 
La major part dels treballs que es realitzen en les dife

rents unitats funcionals exigeixen normalment una plas
mació escrita, però també gràfica. Aquest fet ha portat al 
desenvolupament d'una línia de cartografia que té la missió 
fonamental de representar gràficament i de forma meca
nitzada amb freqüència la producció realitzada per les altres 
unitats de recerca. La seva tasca es veu també incrementada 
per la petició d'altres departaments universitaris que neces
siten la realització de mapes i gràfics; cal afegir-hi, a més, 
l'assessorament i la gestió de fons cartogràfics i imatges 
aèries, de satèl·lit, etc. 

Informàtica 
La gran quantitat d'informació i de dades que es mane

gen en les diferents unitats de funcionament exigeix un nivell 
d'equipament informàtic important, actualment en vies de 
complementació per a poder arribar a una cartografia auto
matitzada i a la disponibilitat de programes adequats. 
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DADES D'INTERÈS 

Societat Catalana de Geografia 
Carrer del Carme, núm. 47 
08001 Barcelona 
Telèfon: (93) 318 55 16 
Fax: (93) 412 29 94 

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya 
Apartat de Correus 32 169 
08080 Barcelona 

Centre d'Estudis Demogràfics 
Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Telèfon: (93) 691 83 11 
Fax: (93) 581 20 00 

Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona •. 
Seu central: Campus de la Universitat Autònoma de Barc-elona 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Telèfon: (93) 691 38 61/691 97 97/691 91 82 
Fax: (93) 580 65 72 
Administració: Carrer 62, núm. 420, edifici A, la. planta 
Zona Franca. 08004 Barcelona 
Telèfon: (93) 335 73 13 
Fax: (93) 336 76 62 

Direcció General de Planificació i Acció Territorial 
Carrer d'Aragó, núm. 244-248 
08007 Barcelona 
Telèfon: (93) 301 40 30 
Fax: (93) 302 02 84 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
Carrer de Balmes, núm. 209-211 
08006 Barcelona 
Telèfon: (93) 218 87 58 
Fax: (93) 218 89 59 

Universitat d'Alacant 
Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional 
Apartat de Correus, núm. 99 
03080 Alacant 
Telèfon: (96) 566 11 50 
Fax: (96) 566 88 67 

Universitat de les Illes Balears 
Departament de Ciències de la Terra 
Carretera de Valldemosa, km 7,5 
07071 Palma de Mallorca 
Telèfon: (971) 20 71 11 
Fax: (971) 43 90 50 

Estudi General de Girona 
Departament de Geografia 
Plaça de Sant Domènec, núm. 9 
17071 Girona 
Telèfon: (972) 21 33 00 
Fax: (972) 21 64 06 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Departament de Geografia 
Edifici B 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Telèfon: (93) 581 15 27 
Fax: (93) 581 20 Ol 

Universitat de Barcelona 
Facultat de Geografia i Història 
Departament de Geografia 
Carrer de Baldiri i Reixach, s/n 
08028 Barcelona 
Telèfon: (93) 240 92 00/333 34 66 
Fax: (93) 333 06 14 

Divisió del Camp a Tarragona 
Universitat de Barcelona 
Departament de Geografia 
Plaça Imperial Tarraco, núm. 1 
43005 Tarragona 
Telèfon: (977) 22 52 54 
Fax: (977) 22 62 02/24 33 19 

Universitat d'Alacant 
Departament de Geografia Humana 
Apartat de Correus, núm. 99 
03080 Alacant 
Telèfon: (96) 566 11 50 
Fax: (96) 566 88 67 

Universitat de Barcelona 
Facultat de Geografia i Història 
Departament de Geografia Humana 
Carrer de Baldiri i Reixach, s/n 
08028 Barcelona 
Telèfon: (93) 240 92 00/ 333 34 66 
Fax: (93) 333 06 14 

Institut Universitari de Geografia 
Universitat d'Alacant 
Apartat de Correus, núm. 99 
03080 Alacant 
Telèfon: (96) 566 11 50 
Fax: (96) 566 88 67 

Col·legi Universitari de Castelló 
Secció de Geografia 
Universitat de València 
Carretera de Borriol, s/n 
12080 Castelló 
Telèfon: (964) 34 57 00 
Fax: (964) 34 57 15 

Estudi General de Lleida 
Secció de Geografia 
Carrer del Bisbe Messeguer, s/n 
25080 Lleida 
Telèfon: (973) 26 29 99 
Fax: (973) 26 11 99 

Universitat de Barcelona 
Facultat de Geografia i Història 
Servei Científico-Tècnic de Gestió i Evolució del Paisatge 
Carrer de Baldiri i Reixach, s/n 
08028 Barcelona 
Telèfon: (93) 240 92 00/333 34 66 
Fax: (93) 334 00 78. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèl-lit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
La restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral ; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisió, permet 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209-211 - Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCBE- Fax 218 89 59-08006 Barcelona 

Edició digital 
L'edició digital s 'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i 
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics , etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de xarxes de sistemes 
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, 
constitueix la infrastructura que permet el tractament de 
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la 
cartografia. 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotografia aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 

• Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 




