
Joaquín Bosque Maurel a Barcelona

Durant els dies 28 a 31 del mes de maig de 1987, el professor Joaquín Bosque Maurel,
catedratic de Geografía Humana de la Universidad Complutense, va ser a Barcelona, en
una visita organitzada per la Societat Catalana de Geografia dins el curs «La geografia
catalana i els corrents actuals de la geografía».

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica de la Generalitat
de Catalunya contribuí afer possible la realització d' aquesta visita.

El dijous, dia 28 de maig, el professor Bosque prengué part en un col·loqui al Departa
ment de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona sobre Rehabilitación urba
na: el caso de Madrid i I'endema, divendres dia 29, en un altre col·loqui organitzat per
l'Área d'analisi regional de la Universitat de Barcelona, on tracta de La geografía como
aplicación.

Divendres al vespre, al'Aula Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, el profes
sor Joaquín Bosque pronuncia una conferencia sobre La estructura académica interna de
la geografía española actual, en la qual presenta un quadre de I'evolució dels grups i de
les tendencies existents els darrers anys. El text d' aquesta conferencia s' inclou al número
present de «Treballs de la Societat Catalana de Geografía». Aixo fara possible l' estudi
detallat de l' aportació de Bosque i l' analisi profitosa dels quadres i esquemes, tan sugges
tius, que hi figuren.
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En aquesta [otografia de M(/ Rosa Vinyals aparcix el doctor Bosque, amb un grup deis seus aconipanvants,
al turó de Santa Barbara, durant la visita a Montblanc.

Finalment, el dissabte dia 30 de maig, amb un grup d'estudiants i professors, el doctor
Bosque efectua una visita a la regió meridional de Catalunya. Fou un dialeg ininterrom
put que facilita Bosque amb la seva capacitat d'observació i de comentario A més, sabé
trobar el to just que permeté el desvetllament i el manteniment de l' interés.
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