
Cursets i seminaris organitzats per la
Societat Catalana de Geografia
(1973-1989)

1973
1. La geografia urbana de Barcelona:

a) VILA i DINARÉS, Pau, Els plantejaments deis estudis de geohistoria urbana de
Barcelona. Deis temps més remots a comencaments del segle XVIII

b) CASASSAS i SIMÓ, Lluís, L'evolució de Barcelona de finals del segle XVIII fins
els nostres dies

1974
e) CASASSAS i SIMÓ, Lluís, El port de Barcelona. Evolució recent i perspectives
d) ROCA, Francesc, L 'urbanisme a Barcelona el primer terc del segle XX

1975
2. Estudi del paisatge integrat

HÉRAIL, Gérard, de la Universitat de Toulouse-Llenguadoc, Els estudis de paisatge
integrat. L'exemple de la Serralada de Marina

1975-76
3 El pensament geografic a Catalunya

VILA VALENTÍ, Joan, Geografs catalans deis segles XIX i XX

1977
4. Introducció a la fotointerpretació

CALVET i PORTA, Jaume, del Departament de Geomorfologia de la Universitat de
Barcelona, La fotointerpretació i els estudis geografics

1979
5. Antropologia i geografia

COMAS, ROMA, CONTRERAS, TERRADES i FRIGOLÉ, de l'Institut Catalá d' An
tropologia, Migracions rurals a Catalunya i antropologia de les arees muntanyoses

6. VARIS: Jomades d'alta muntanya catalana, amb la col·laboració SCOT, SC de Bio
logia i ICHN. La Seu d'Urgell

1981
7 El clima i la ciutat (CIRIT)

PASZYNSKI, Janusz, de I'Academia de Ciencies de Polonia, a Varsovia, L'analisi
del micro-clima de les ciutats
La influencia de la urbanització i de la industrlalització sobre el clima
Introducció a la geografia física de Polonia.
Els recursos naturals i la seva utilització.

8. La geomorfologia fluvial (CIRIT)
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INBAR. Moshe, de la Universitat de Haifa, Noves tendéncies en el camp de la investi
gació geomorfologica
Magnitud i freqüéncia dels processos erosius
Transport fluvial de sediments
Geografia física de l 'Orient Mitjá

1982
9. La geomorfologia fluvial aplicada

SALA, Maria i SUMSI, Carles, del Departament de Geografia de la Universitat de
Barcelona,
Técniques de camp en geomorfologia fluvial

10. Introducció a la fotointerpretació
CALVET i PORTA, Jaume, Introducció a lafotointerpretació

1983
11. Introducció a l'estudi de la geografia industrial dels textils (CIRIT) BATTIAU, Mi

chel, de la Universitat de Lille, Indústria i comerc textil
12. TRICART, Jean, de la Universitat d'Strasbourg (CIRIT)

Manejament de conques hidrografiques en l 'ordenació del medi natural
13. ROVlRA i GUARDIA, Joaquim, de l'Escola Universitaria d'Enginyeria Agrícola de

Barcelona, Introducció a la Topografia
14. La geomorfologia fluvial, 111

SALA, Maria, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, i SUM
SI, Carles, del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya,
Técniques de camp en l'estudi dels rius

15. Geomorfologia i erosió (CIRIT)
ANDERSON, Ewan, del Departament de Geografia de la Universitat de Durham, Es
tudi dels processos d'erosió lents als vessants
Geografia aplicada a l'economia i a la seguretat nacional

1984
16. Introducció a la fotointerpretació

CALVET i PORTA, Jaume, del Departament de Geomorfologia i Tectónica de la Uni
versitat de Barcelona, La fotointerpretació: noves técniques

17. L' estadística i la Geografia
CLAVERO PARICIO, Pedro, MARTÍN VIDE, Javier i RASO, José M., del Depar
tament de Geografia de la Universitat de Barcelona, Introducció a l 'Estadística

18. La geografia dels ports (CIRIT)
VALLEGA, Adalberto, de la Facolta di Magistero de la Universitat de Génova, EIs
ports de la Mediterrania nord-occidental
La mar Mediterrania: uns espais litorals i portuaris en transformació

1985
19. Antropologia urbana (CIRIT)

McDONOGH, Gary W., de la Universitat de South Florida
Les técniques d'investigació de l'antropologia urbana
Les minories catoliques de Savanah
EIs estudis d'antropologia urbana als USA
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Les «bones families» de Barcelona, 1850-1939
20. La fotointerpretació i la Geografia

RABELLA i VIVES, Josep Ma, CARRERAS, Carles, del Departament de Geografia
de la Universitat de Barcelona, SERRAT i CONGOST, David, del. Departament de
Geomorfologia, i FARRAS de BLAS, Antoni, del Departament de Botánica, La fo
tointerpretació, diversos aspectes

21. Aspectes de la geografia industrial
HAMILTON, Ian, de The London School of Economics
(Col·laboració del Col·legi d'Economistes de Barcelona)
Trends in industrial reestructuring and its consequences

22. Estudis de Climatologia
MATÍN VIDE, Javier, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona,
EIs núvols i la previsiá del temps

23. La geografia dels espais árids (CIRIT)
y AIR, Aaron, de la Universitat de Jerusalem, Processos geomorfologics actuals en
medis arids
La hidrologia del desert del Negev
Ecologia i medi desértic
Badlands a la vall del Zin (Israel) i a Alberta (Canadá)

24 L'acció humana i els riscs naturals a la muntanya
Col·laboració del Centre de Recerques i Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyá
a) CASASSAS i SIMÓ, Lluís, La vida a muntanya, riscs naturals i ordenació del te-

mwri .
b) PANAREDA i CLOPÉS, Josep M:, Evolució"~de la vegetació a muntanya
e) COROMINAS, Jordi, Riuades i aiguats: el modelatge dels vessants
d) BOLOS, Maria del T., Riscs i vegetaciá
e) Taula Rodona, JM. CAMARASA, C. CARRERAS, Joan M. VILAPLANA, Al

bert SERRATOSA, Joan BECAT

1986
25 Geografia urbana i desenvolupament

(Col·laboració amb la Corporació Metropolitana, Universitat Politécnica, Universitat
de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, Col·legi d'Enginyers de Camins
i Societat Catalana d'Ordenació del Ter.): SANTOS, Milton, del Departament de Geo
grafia de la Universitat de Sao Paulo -Brasil,
Crecimiento, crise e desintegracaode metrole no Brasil
Processos de urbanizacao na America Latina
Perspectivas da Geografia nos fines de s.XX

26-: Introducció al'estudi del glacialisme
BRU i BISTUER, Josepa, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelo
na, Glacialisme i glaceres,
L 'análisi morfogenética
L 'analisi sedimentologica

27. La morfologia urbana (CIRIT)
CLAVAL, Paul, de la UER de Geografia de la Universitat de París-Sorbona,
Espais verds i creixenca urbana
Espais verds, jardins públics i qualitat de vida

28. Introducció a la climatologia
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MARTÍN VIDE, Javier, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelo
na, Introducció a la Pluviometria de Catalunya

29 La ciencia del paisatge
PANAREDA i CLOPÉS, Josep Ma, del Departament de Geografia de la Universitat
de Barcelona,
La teoria i la metodologia en els estudis de paisatge

30 La moderna geografia política (CIRIT)
LEVY, Jacques, del CNRS, de la revista «Espace-Temps»,
Geografia política i participació política
Tendéncies recents de la geografia política
La geografia política a Franca

31 El pensament geografic actual (CIRIT)
CELANT, Attilio, de la Universitat de Roma,
Els corrents nous de la geografia italiana els últims vint anys
Evolució de les diferencies territorials a Italia
Evolució recent de la xarxa urbana a Italia

32 Geografia i planificació
MURCIA NAVARRO, Emilio, del Departamento de Geografía de la Universitat
d'Oviedo.
La planificació territorial: informació i análisi
Teoria de la planificació
Metodologia de 1'analisi territorial
Sistemes d 'informació territorial

1987
33 L'administració de l'urbanisme

LARROSA, Manuel, regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell.
Plantejament urbanistic, gestió del sol i inversió pública
La política de 1'habitatge
L 'actuació urbanística recent a Sabadell

34 Estudis sobre la producció de l'espai (CIRIT)
BRUNET, Roger, de la Maison de la Géographie, Universitat de Montpeller.
La dinamica nova del territori a Franca
La geografia regional nova i els models espacials

35 Sobre la geografia del genere (CIRIT)
KOFMAN, Eleanor, del Middlesex Polytechnic of London
Geografia i relacions socials del sexe
A proposit de la geografia cultural
Les dones i l'accés als serveis

36 L'espai i el territori, avui (CIRIT)
DEMATTEIS, Giuseppe, de l'Instutut de Geografia Económica de la Universitat i Po
litecnic de Torí)
El significat de l'espai fisic a la geografia humana
Diferencies de la xarxa urbana italiana

37 Les inversions a Catalunya
MONTSERRAT, Antoni, tecnic comercial i economista de l'Estat.
Analisi de la inversió pública a Catalunya per comarques
La inversió periférica
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La inversió autonomica. Conclusions
38. Estudi de la població a la muntanya de Catalunya

CABRÉ, Anna, PUJADAS, Isabel i MENDIZÁBAL, Enric, del Centre d'Estudis De
mográfics de Catalunya
Analisi del període de 1950 a 1981
Fonts, métodes i objectius del treball
Resultats del treball

39. Aspectes de la geografia espanyola (CIRIT)
BOSQUE MAUREL, Joaquín, de la Universidan Complutense,
Rehabilitación urbana: el caso de Madrid
La geografía como aplicación
La estructura académica interna de la geografía española actual

El doctor Bosque Maurel conversantamb uns estudiantsdurant la seva estada a la Societat Catalanade Geografia.

1988
40. Des del punt de vista de la geografia del genere (CIRIT)

FAGNANI, Jeanne, del CNRS, París.
Le refus du troisiéme enfant: contrainte, arbitrage et compromis
Fecondité et urbanisation
Trajets domicile-travail et modes de vie des meres actives en France

41. Problemes de la croissance urbaine
CLAVAL, Paul, de la Universitat de París-Sorbona,
Les grands problémes de 1'aglomeration parisienne, circulation, immigration, insécu
rité et les tentatives pour les résoudre
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42. Analisi del creixement recent de l'aglomeració madrilenya (CIRIT)
BRANDIS, Dolores, del Departament de Geografia Humana de la Universidad Com
plutense i GÓMEZ MENDOZA, Josefina i MAS, Rafael, del Departament d' Análisi
Regional de la Universidad Autónoma de Madrid,
Política municipal i dinámica urbana recientes en Madrid: las grandes operaciones
de remodelación, los equipamentos, etc. en el último decenio
Evolución reciente de la aglomeración madrileña

1989
43. Ecologia i Geografia

BRU i BISTUER, Josepa, del Departament de Geografia de I'Estudi General de Lleida
EIs canvis en la concepció de les relacions home-medi
Crisi ecologica i ideologia de progrés ¿problema técnic o canvi social?
La geografia com a marc per a la reflesió «ecologica»

44. La reforma de l' ensenyament de la geografia
ASCON, Rosa i COMES, Pilar, de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Reforma de l'ensenyament i l'aplicació practica
L'estudi de la població
El món del treball

45 La geografia anglosaxona dels anys 80
GARCIA i RAMON, Ma Dolors, SAURÍ, David i ALBET, Abel, de la Universitat
Autónoma de Barcelona
Les noves tematiques i els nous enfocaments
La introducció de l 'analisi del genere en geografia i la seva evolució
El debat marxista en la geografia dels riscs naturals
Valoració dels lligams entre la geografia radical i la geografia humanística

Quan el curs-seminari organitzat per la Societat Catalana de Geografía és considerat un curs es
pecialitzat deIs que patrocina la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica
de la Generalitat de Catalunya, s'indica al costat del títol general (CIRIT).
En aquests casos, generalment, les sessions del curset se celebraven al local de l'Institut d'Estudis
Catalans, al departament d' Analisi Regional de la Universitat de Barcelona i al departament de Geo
grafia de la Universitat Autónoma de Barcelona
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