
Les jornades sobre la regionalització
del territori i els ens intermedis

El debat sobre I'organització territorial de Catalunya s'enriqueix contínuament amb no
ves aportacions teoriques i amb estudis aplicats referents a diferents aspectes del territori.

La Societat Catalana de Geografia pensa que és convenient una aportació amplia al de
bat, quan aquest acaba de reprendre amb la discussió de les característiques dels ens in
termedis, dels seus límits, de l' abast i dels continguts d' aquestes unitats territorials
considerades per la propia Llei com "la divisió básica per a l'organització territorial dels
serveis de l'Administració de la Generalitat".

Per contribuir a l'estudi d'aquest aspecte de l'organització de Catalunya -aspecte que
ha estat molt poc tractat pels especialistes- la Societat Catalana de Geografia ha organit
zat aquestes Jornades sobre la regionalització de Catalunya i dels seus ens intermedis,
a les quals ha invitat geografs de diversos paísos i d'ideologies diferents perqué hi aportin
.Ilurs opinions i els resultats de les seves recerques sobre els problemes dels assentaments
humans i de la seva organització espacial. La Socitat Catalana de Geografia vol oferir,
als geografs catalans, als estudiosos del territori i a tots els interessats per les qüestions
que afecten la col·lectivitat, la possibilitat d'una amplia confrontació i d 'una disputació
extensa, serena i profitosa.

Programa

19 d'abril del 1989, dimecres
Sessió Inaugural

Lluís Casassas i Simó, president de la Societat Catalana de Geografia:
Els ens intermedis: la descentralització inacabada.

20 d'abril del 1989, dijous
Sessió primera: Divisió territorial i ideologia

Coordinació: Robert Ferras, Université de Montpellier.
Guiseppe Dematteis, Dipartamento Interateneo Territorio, Universita e Politecnico, To
rino: Le divisioni regionali in un mondo di reti: esplorazione di un paradosso.
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Claude Raffestin, Institut de Géographie, Université de Geneve. La pratique politique
et le découpage territorial.
Antoni Tulla i Pujol, Universitat Autónoma de Barcelona: Divisiá territorial i reparti
ment de poder.

Sessió segona: Les heréncies del passat
Coordinació: Josefina Gómez Mendoza, Universidad Autónoma de Madrid.
Joan Vila i Valentí, Universitat de Barcelona: Evolució de les grans unitats territorials
de Catalunya.
Francisco Quirós Linares, Universidad de Oviedo: Bases teóricas y compromiso poliü
co en la división provincial de 1833.
Oriol Nel·lo i Colom, Universitat Autónoma de Barcelona: El debat de l'organitzaciá
territorial: ¿Del passat, fem-ne taula rasa?

21 d'abril de 1989, divendres

Sessió tercera: Territori i administració
Coordinació: Bartomeu Barceló i Pons, Universitat de les Illes Balears.
Florencio Zoido Naranjo, Universidad de Sevilla, Función administrativa y unidades
territoriales.
Roger Brunet, Maison de la Géographie, Montpellier: Le fondement territorial de 1'ad
ministration et les solidarités réelles.
Francesc Nadal i Piqué, Facultat de Filosofia i Lletres de Lleida (Universitat de Barce
lona): Particularitzaciá i fragmentació de l'administració territorial.

Sessió quarta: Actualitat de la divisiá territorial
Coordinació: Josep M" Carreras i Puigdengolas, economista.
Lucio Gambi, Facoltá di Lettere, Bologna: Ereditá storica delle forme territoriale dei
comuni e regioni in Italia.
Valentín Cabero Diéguez, Universidad de Salamanca: Región y provincia, hoy, frente
a los desequilibrios territoriales.
Josep Oliveras .iSamitíer, Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona (Universitat de
Barcelona): Sobre la vigencia i la realitat de la divisiá territorial.

Sessió de cloenda
Paul Claval, Université de Paris-Sorbonne: La région nouvelle ala fin du XXe siécle.

Lloc de celebració: Sala Prat de la Riba de l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
-carrer del Carme núm. 47 Barcelona-.

Al final de cada sessió esta previst un debato
Aquestes Jornades han estat organitzades amb la col-laboració de la Diputació de Bar

celona.
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