
La professora Raquel Soeiro de Brito a Barcelona

La professora Raquel Soeiro de Brito és directora del Departamento de Geografia e
Planeamento Regional de la Universidade Nova de Lisboa. Durant la seva vida professio
nal, abans de crear el Departamento de la Nova Universidade, impartí cursos i efectúa
treballs d'ordenament territorial a diversos territoris d'vultramar», al Brasil, a Angola,
a Mocambic, a Santo Tomé, a Timor, a Macau, etc.

La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia considera que era interessant
d'invitar aquesta professora que podia explicar, a més, les recerques més noves que esta
efectuant relatives al paper metropolita de la ciutat de Lisboa i a les transformacions que
s'experimenten al seu entorno

Dijous, 30 de novembre, a la tarda, amb la professora de Brito es visitaren les barria
des periferiques de la ciutat de Barcelona i els treballs que s'hi estan efectuant: l'avinguda
Rio de Janeiro i el sector Porta-Sant Andreu, el Pare de Migdia, la Vila i l'Anella Olímpi
ques, els projectes d' enllacos, etc.

Més tard, al'Área d'Análisi Geográfica Regional, de la Facultat de Geografia i Histo
ria de la Universitat de Barcelona, la professora de Brito efectúa dues intervencions. Pri
mer, tracta dels problemes de l'agricultura periurbana a les arees metropolitanes. Les
referencies a la situació plantejada a l'area de Lisboa foren constants i permeteren d'esta
blir unes comparacions interessants amb el que esta passant a la regió metropolitana de
Barcelona.

Després, al'Área d'Analisi Regional la professora Soeiro parla de la situació dels estu
dis degeografia a les universitats portugueses, tracta d'aspectes concrets referents a plans
d'estudi, a noves recerques, a l'obligatorietat de participació en els trebalIs de carácter
practic, de les sortides professionals, de l'establiment del numerus clausus, etc.

L'endema, divendres dia 1 de desembre, s'acompanya a la professora Soeiro, durant
el matí, a un recorregut urba que es limita a la Ciutat Vella i al Raval, posant un emfasi
especial en els treballs de remodelació i conservació que s'hi estan fent i en les transfor
macions urbanístiques i el seu rerafons social. Del Liceu al Seminari, de la Via Laietana
al capdamunt del Táber, foren els sectors recorreguts amb més deteniment.

Al vespre, a l'Aula Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, la professora Ra
quel Soeiro de Brito pronuncia una conferencia sobre el desenvolvimento de Lisboa e da
sua área metropolitana.

La llicó -el text de la qual es publica en aquest número de «Treballs.·.. » i que per aixo
ara no es comenta- fou seguida d'un debat molt animat on les intervencions, preguntes
i respostes, foren interessants i concretes. .

Finalitzá l' estada de la professora portuguesa amb una visita d'estudi que s' efectúa el
dissabte dia 2 de desembre. Es va recórrer Girona, on es tractaren els aspectes urbanístics
més assenyalats, sobretot els referents als plans d'ordenació de la Ciutat Vella; es visita
Banyoles, on s'estudia l'estany i el paper que juga la població com a punt de relació i
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contacte; es visita Besalú, la regio volcánica d'Olot, el sector Caubet-Santigosa, per aca-.
bar, ja tard, amb la visita de la ciutat de Ripoll i del seu monestir.

Durant tot el recorregut fou possible una conversa sobre temes diversos que permeté
coneixer millor I'orientació geográfica dela doctora Soeiro, I'ampliníd deIs seus coneixe
ments i el valor de la seva qualitat humana.

106 (606)



· La professora Soeiro dé Brito. a Besalú, ran del Fluvia, i aIa Colladade Caubet, durant el recorregut per
la Garrotxa. .
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