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Presentació

El present número monogràfic de la revista TSCG recull vuit articles, una 
nota i una crònica derivats de les presentacions al Col·loqui internacional Les 
transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus. Formes, lògiques i 
reptes, organitzat per la Societat Catalana de Geografia (SCG) amb la col·la-
boració de la Casa de velázquez, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans a 
Barcelona els dies 19 i 20 d’abril del 2010.

Les temàtiques tractades són prou plurals: conflictes territorials causats 
per la distribució de l’aigua, les divisions administratives o el sistema de trans-
ports; anàlisis sobre casos de cooperació transfronterera o valoració d’espais 
naturals; estratègies en relació al desenvolupament econòmic o al turisme. 
La loca lització dels territoris estudiats cobreix tant una de les dues bandes dels 
Pirineus (quatre al sud i dos al nord), com ambdues a la vegada (tres trans-
fronterers). Set dels textos s’ofereixen en català i tres en francès.

Ignasi Aldomà-Buixadé, de la Universitat de Lleida, presenta els conflictes 
socials i territorials suscitats per la sequera del 2008 a Catalunya. Mita Cas-
tañer i Jaume Feliu, de la Universitat de Girona, aborden la creació de 
l’Eurodistricte de l’espai català transfronterer com a resposta als diversos 
processos que canvien les dinàmiques d’aquest territori. També en l’àmbit 
transfronterer, Antoni Durà i Guimerà, de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, avalua la cooperació territorial entre els territoris a banda i banda 
dels Pirineus en el context de l’Arc Mediterrani. Rafael Giménez-Capdevila, 
de la Societat Catalana de Geografia, analitza com la ideologia i la geopolí-
tica incideixen en el disseny del sistema de transports transpirinenc des de 
la integració dels països ibèrics a les institucions comunitàries europees. El 
debat territorial que atia l’organització politicoadministrativa de Catalunya 
és al centre de l’article de Josep Oliveras i Samitier, de la Universitat Rovira 
i virgili. Christophe Quéva, de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
presenta les estratègies per al desenvolupament econòmic dels actors locals 
en unes comarques d’Aquitània. Un territori de muntanya a la frontera entre 
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Catalunya i Aragó, és l’objecte d’estudi d’Alexis Sancho-Reinoso i Joan Tort-
Donada, de la Universitat de Barcelona, a fi d’analitzar les dinàmiques en la 
protecció d’espais. També la muntanya pirinenca atrau l’atenció de Juan 
Sevilla Álvarez, de la Universidad de Oviedo, que il·lustra sobre la influència 
de Franz Schrader en les polítiques de protecció dels espais naturals. Final-
ment, de com el catarisme, concepte cultural, alimenta la construcció d’un 
territori de projecte a través d’una imatge turística, en parla François Aus-
saguel, del Bureau d’études Urbanisme & Territoires de Montpellier.

Els nou articles es clouen amb la crònica sobre el Col·loqui que Pau Alegre 
redactà i publicà al web de la SCG, encapçalant l’habitual apartat de Crònica 
de la Societat.

L’heterogeneïtat temàtica dels articles permet una mirada enriquidora a la 
recerca geogràfica d’una banda i l’altra dels Pirineus. Els contextos socials i 
polítics difereixen, però moltes qüestions de fons són comunes.
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