
EIs cursos especialitzats i les visites
de professors estrangers

Durant aquest curs, la Societat Catalana de Geografia ha continuat organitzant els "cursos
especializats" patrocinats per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tec
nologica (CIRIT) que permeten d' establir contacte amb personalitats representatives del
món geográfic internacional.

Primer, fou la professora Raquel Soeiro de Brito, del Departament de Geografia i Pla
nejament Regional de la Universitat Nova de Lisboa. La seva visita ja fou comentada en
el número 20 de "Treballs de la Societat Catalana de Geografia" (desembre 1989).

El mes de febrer fou invitat el professor Alain Metton, de la Universitat de París-Val
de Marne.

El professor Metton és un dels especialistes europeus més remarcables per les seves
recerques sobre la geografia comercial. Aixo l'ha portat a esdevenir el director del Grou
pe de Recherche sur le Cornmerce Francais (CNRS) i el president de la Comissió Interna
cional de les Activitats Comercials de la Unió Geográfica Internacional. També és Membre
de l'Académie Francaise des Sciences Cornmerciales i secretan general del Comité Na
tional Francais de Géographie. L'any 1986, amb un grup de la Comissió de les Activitats
Cornmercials, el professor Metton va estar a Catalunya: Organitzada per la Societat Cata
lana de Geografia hi celebraren una reunió de treball i visitaren algunes localitats on estu
diaren el funcionament de les institucions comercials i observaren les seves modalitats.

Durant la visita del mes de febrer d' enguany , curs especialitzat patrocinat per la CI
RIT, Alain Metton pronuncia una conferencia al Departament de Geografia de la Univer
sitat Autónoma de Barcelona referent als estudis francesos sobre el comerc i el
desenvolupament urbá, celebra un debat a l'Área d' Analisi Regional de la Universitat de
Barcelona sobre l'organitzaciá dels estudis comercials en la geografiafrancesa, i una con
ferencia a la Sala Prat de la Riba de 1'lnstitut d'Estudis Catalans, sobre Comerc i unitat
urbana en la que analitza 1'evolució del comete central, el desenvolupament del comen;
periferic i la decadencia recent del comen; proper.
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EIs darrers anys, el professor Metton ha publicat Tendances et stratégies du commerce
fra ncais (1987), Centre Ville et Périphérie (1989), l'Ap lication de la Loi Royer (1989) etc .

EIs primers dies del mes de maig de 1990 , la professora Sarah Whatmore era a Barce
lona per prendre part en un curset organitzat per la Societat Catalana de Geografia, patro
cinat per la CIRIT . Després de sengles reunions amb professors i alumnes dels
Departaments de Geografia de les Universitats de Bellaterra i de Barcelona, la professora
Whatmore pronuncia una conferencia a la Societat Catalana de Geografia, a la Sala Prat
de la Riba de l'Institut d 'Estudis Catalans. La conferencia tracta del Gender and the study
of localities.

L 'estada de Sarah Whatmore (que actualment és professora del Department of Geo
graphy de la University ofBristol , UK) acaba amb un recorregut per alguns sectors meri
dionals de Catalunya, durant el qual va poder analitzar i comentar exemples diversos
relacionats amb les seves recerques actuals.

Més endavant, del 25 al 29 de maig, va estar a Barcelona la professora Lourdes Beneria.

Lourdes Beneria es va llicenciar en Ciencies Economiques a la Universitat de Bar
celona i es va doctorar a la Universitat de Columbia a Nova York. Actualment és
catedrática al Departament of City and Regional Planning a la Cornell University, als
Estats Units. Des de 1977 també ha col·laborat en programes de l'Organització Interna
cional del Treball i té una amplia experiencia de treball de camp a diversos paísos del
Tercer Món .

Beneria ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals prestigioses i ha
editat dos llibres sobre el tema de la dona i el desenvolupament: "Women and De
velopment" , Praeger, 1985; Women, Household and the Economy , Rutgers Univ.
Press, 1987. També és coautora d 'un llibre sobre els processos de subcontractació i ma
d'obra femenina a Mexic: "The Grossroads of Class and gender" , Univ . of Chicago ,
1987.

La visita de Lourdes Beneria va ésser organitzada per la Societat Catalana de Geografia
(filial de l'Institut d 'Estudis Catalans) dins el Curs 1989-90, amb la collaboraci ó de la
Societat Catalana d 'Economia (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) i fou un dels cursos
especialitzats que patrocina la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tec
nologica (CIRIT).

El divendres , dia 25 de maig , a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d 'Estudis Catalans,
Beneria pronuncia una conferencia sobre La internacionalització de l'economia i la mil
d 'obrafemenina. El dimarts , dia 29 , al Departament de Geografia de la Universitat Auto
noma de Barcelona pronuncia una altra conferencia, aquesta sobre Els processos de sub
contratació i má d'obra femenina: El cas de Mexic .

Durant la seva estada ·a Barcelona, la professora Lourdes Beneria mantingué converses
i debats amb geogrags i economistes diversos.
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Finalment, el dia 1 de juny, la Societat Catalana de Geografia va poder aprofitar el
pas per Barcelona del Professor Jorge Gaspar: A la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Es
tudis Catalans, el professor Gaspar pronuncia una conferencia sobre Etapas de crecimiento
de una ciudad europea en China: Macau

El professor Gaspar és catedratic de Geografia a la Universitat de Lisboa. Durant aquests
mesos darrers ha impartit els seus ensenyaments a la Universitat de Macau. D'entre la
seva producció científica destaquen obres sobre l'evolució del pensament geografic, estu
dis sobre geografia urbana i jerarquia darees d'atracció comercial i articles a la Re
vista Finisterra sobre aspectes geografics puntuals id'actualitat.

AIs Col·loquis Iberics de Geografia les intervencions del professor Gaspar han estat
notables: A Salamanca, Perspectivas da geografia humana en Portugal: Ensino, investi
gacáo e carreiras. A Barcelona, Portugal: Una geografia em mudanca i As transforma
90es na organizacáo do territorio e os problemas da regionalizacao ...

Jorge Gaspar, també, ha impartit cursos i pronunciat conferencies a universitats i cen
tres de recerca d'arreu.

El text de la conferencia de la professora Soeiro de Brito fou publicat per "Treballs
de la Societat catalana de Geografia" (número 21, marc 1990), la del professor Metton
a aquest número 22 (juny 1990) i la de les professores Whatmore i Beneria i la del profes
sor Gaspar, ho seran al número següent (n. o 23, setembre 1990).
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