Seminaris de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

El retorn del lloc
Girona, 23 d’octubre de 2018. Amb el nom El retorn del lloc, la Càtedra de Geografia
i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG) impulsa el primer seminari
d’un cicle, de caràcter anual i que tindrà lloc a la tardor, per abordar -des d’una
perspectiva pluridisciplinària- temes innovadors de geografia contemporània.
En aquesta primera entrega, que tindrà lloc el 24 d’octubre a la Sala de Graus de la
Facultat de Lletres (Campus Barri Vell), s’analitzarà el paper de l’espai geogràfic en
l’emergència de noves formes d’organització social.
Amb aquest objectiu, i amb un enfocament clarament pluridisciplinari, el programa
comprèn la participació de diversos especialistes, tant de la pròpia UdG com d’altres
universitats, entre els que destaquen els geògrafs Albert Albet i Toni Luna, la filòsofa
Marina Garcés, l’especialista en art contemporani Pepa Balsach, l’economista
Francesco Vallerani, el politòleg Quim Brugué i l’arquitecta Itzíar González.
El professor Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana i responsable del seminari,
destaca que la trobada aplegarà prop d’un centenar d’acadèmics i estudiosos procedents
de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’arreu d’Europa.
Així mateix, Nogué explica que el seminari pretén per una banda, posar al dia el repte de
caràcter epistemològic i metodològic -iniciat els anys 80- que incorpora l’espai i el lloc
en les anàlisis d’altres disciplines, i, per altra banda, mostrar com en l’espai geogràfic rau
l’explicació de les formes d’organització social tant en medis rurals com en entorns
urbans.
PROGRAMA DETALLAT
9.30-10.00 h. Benvinguda i presentació del seminari:
Mita Castañer, directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Joan Vicente, director del Departament de Geografia de la UdG
Joan Nogué, professor responsable del seminari
BLOC I - IDEES, CONCEPTES
Presenta i modera: Joan Nogué, professor de Geografia Humana de la UdG
10.00-10.45 h. Abel Albet, professor de Geografia Humana de la UAB i membre
d’[espais crítics]. “Repensant el(s) lloc(s)”
10.45-11.15 h. Pausa
11.15-12.00 h. Marina Garcés, filòsofa. “La geografia del pensament”
12.00-12.45 h. Maria-Josep Balsach, directora de la Càtedra d’Art i Cultura
Contemporanis de la UdG. “Del Locus solus al Locus amoenus. El context geogràfic en
l’art contemporani”
12.45-13.30 h. Taula rodona amb tots els ponents del matí

BLOC II - TEMES, EXPERIÈNCIES
Presenta i modera: Joan Vicente, director del Departament de Geografia de la UdG
15.15-16.00 h. Francesco Vallerani, Dipartimento di Economia, Università di Venezia
Ca’ Foscari. “El fenomen neorural a Itàlia. Recuperació de la memòria i conflictes
territorials”
16.00-16.45 h. Toni Luna, professor de Geografia, Departament d’Humanitats de la
UPF. “Geografies creatives en territoris no urbans: més enllà de la dicotomia urbà/rural”
16.45-17.00 h. Pausa
17.00-17.45 h. Quim Brugué, professor de Ciència Política de la UdG. “La mida sí que
és important: els petits municipis com a microentorns innovadors”
17.45-18.30 h. Itziar González, arquitecta. “Cooperació ciutadana en el territori”
18.30-19.15 h. Taula rodona amb tots els ponents de la tarda
Al llarg de tota la jornada es podran consultar tres exposicions bibliogràfiques, les
corresponents a les col·leccions ‘Espacios Críticos’ i ‘Paisaje y Teoría’ i la reservada a la
revista Documents d’Anàlisi Geogràfica.

