
Societat Catalana de Geografia
(filial de l'Institut d'Estudis Catalans)

Curs 1986 - 1987
La geografia catalana i els corrents actuals de lageografia

Conferencies

31 d'octubre de 1986; Sessió Inaugural del Curs
M. Dolors GARCIA RAMON, de la Universitat Autónoma de Barcelona:
Les infuéncies estrang eres a la geografia espanyola (1940-1985): el paper de· la geogra

fia catalana .

.26 de novembre de 1986; Jacques LEVY, del C.N.R.S. i de la revista «Espaces-Temps»:
Tendances récentes de la géographie politiqueo

17 de desembre de 1986; Attilio CELANT, de la Universitat de Roma:
1 nuovi correnti della Geografia italiana gli ultimi venti anni.

30 de gener de 1987; Aurora GARCIA BALLESTEROS, de la Universitat Complutense
de Madrid:

Tradición y modernidad en la geografía humana española de los años 80.

27 de febrer de 1987; Roger BRUNET, de la Maison de la Géographie de Montpeller:
La nouvelle Géographie régionale et les modeles spatiaux.

27 de marc de 1987; Eleanor KOFFMAN, del Middlesex Polytechnic, de Londres:
Géographie et genre dans la Géographie britannique.

29 d'abril de 1987; Giuseppe DEMATTEIS, de l'Istituto de Geografía economica (Uni-
versitat P. de Torí): .

I significati dello spazio fisico nella geografia umana.
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29 de maig de 1987; Joaquín BOSQUE MAUREL, de la Universitat Complutense de
Madrid:

La estructura académica interna de la Geografía española actual.

5 de juny de 1987; Sessió de Cloenda del Curs 1986-1987: Lluís CASASSAS i SIMÓ,
de la Universitat de Barcelona:

Analisi del territori i qualitat de vida.

Cursets-seminari del Curs 1986 - 1987

1,2 i 3 de desembre de 1986; Emilio MURCIA NAVARRO, Catedratic de Geografia
Humana de la Universitat d'Oviedo:

Información y análisis en planificación territorial.
a) Teoría de la Planificación: estado de la cuestión.
b) Análisis territorial: metodología.
e) Sistemas de información territorial.

22,23 i 24 de gener de 1987; Manuel LARROSA, regidor d'urbanisme de l'Ajuntament
de Sabadell:

L 'adminístraciá de 1'urbanisme.
a) Plantejament urbanístic, gestió del sol i inversió pública.
b) La política de l'habitatge.
e) Visita a 1'actuació urbanística recent de la ciutat de Sabadell.

8 i 9 d' abril de 1987; Antoni MONTSERRAT, Tecnic comercial i economista de 1'Estat
Análisi de la inversiá pública a Catalunya per comarques.

a) La inversió periférica.
b) La inversió autonómica. Conclusions.

14 i 15 de maig de 1987; Anna CABRÉ, Isabel PUJADAS i Enrie MENDIZÁBAL, del
Centre d'Estudis Demografics:

L 'estudi de la poblaciá a la muntanya de Catalunya de 1950 a 1981.
a) Fonts, metodes i objectius del trebaU. .
b) Resultats del treballa

Sortida d'Estudi

25 d'abril de 1987; Sortida d'Estudi (amb la collaboració del Centre d'Estudis Falsetans):
Análisi de 1'estructura territorial del Priorat,

Premi Lluís Solé i Sabarís

5 de novembre de 1986; Adjudicació, per primera vegada, del Premi Lluís Solé i Sabarís
al millor estudi o treball presentat sobre

Qüestions d 'ordenament territorial de, Catalunya.
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