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PROGRAMA 

9:15 h. 
Inscripcions i lliurament 
de material

9:30-10:00 h. 
Benvinguda i presentació del 
seminari per part de:
Mita Castañer
Directora de la Càtedra de Geografia 
i Pensament Territorial de la UdG i 
del grup APTA
Joan Vicente
Director del Departament de 
Geografia de la UdG 
Joan Nogué
Professor responsable de la jornada
Àngel Quintana
Degà de la Facultat de Lletres

BLOC I. LÍMITS

Presenta i modera: Joan Nogué

10:00-10:45 h. 
Jorg Zimmer 
Professor de Filosofia de la UdG
El concepte filosòfic del límit

10:45-11:15 h. Pausa-cafè 

11:15-12:00 h. 
Quim Español
Arquitecte
Els límits en l’arquitectura 

12:00-12:45 h. 
Josep Maria Nadal
Professor de Filologia Catalana de 
la UdG
Els límits de les llengües

12:45-13:30 h. 
Taula rodona amb tots els ponents 
del matí

13:30-15:15 h. Dinar

BLOC II. FRONTERES

Presenta i modera: Joan Vicente 

15:15 - 16:00 h.   
Massimo Rossi
Director de la cartoteca de la 
Fondazione Benetton Studi 
Ricerche. 
Mapes i fronteres. Visió general al 
llarg de la història de la cartografia

16:00-16:45 h. 
Jacobo García Álvarez  
Professor de Geografia Humana de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
De les fronteres difuses i les 
sobiranies híbrides a les fronteres 
lineals i les sobiranies exclusives. 
Propostes per a una nova 
geopolítica de la territorialitat

16:45 -17:00 h. Descans

17:00-17:45 h. 
Joan Vicente
Professor de Geografia Humana de 
la UdG
Asimetries en la refronterització a 
Europa

17:45-18:30 h. 
Claire Colomb
The Bartlett School of Planning 
University College London. 
“Left-behind Britain”, “France 
périphérique”: Deconstruir els 
discursos mediàtics, polítics 
i científics sobre les fractures 
socials i territorials al Regne Unit 
i a França
   
18:30-19:15 h. 
Taula rodona amb tots els ponents 
de la tarda

19:15 h. Clausura 

Organitza 
 
Càtedra de Geografia i 
Pensament Territorial 
i Departament de 
Geografia de la UdG, 
en col·laboració amb el 
grup de recerca ‘Anàlisi 
i Planificació Territorial 
i Ambiental’ (APTA) de 
la UdG.

Professor responsable
 
Joan Nogué, catedràtic 
de Geografia Humana 
de la UdG.

Lloc    
Sala de Graus de la 
Facultat de Lletres de la 
UdG. 
Plaça Ferrater Mora, 1. 
Girona.

Informació 
i inscripcions 
 
Anna Liu 
dir.cgpt@udg.edu
tel.: 972 41 87 14

La inscripció és 
gratuïta, però 
obligatòria per 
qüestions logístiques 
i d’aforament.

Tot coincidint amb la 
fase final del projecte de 
recerca sobre dinàmiques 

transfrontereres a Europa, 
liderat pel grup APTA des del 
Departament de Geografia 
de la UdG, l’edició d’enguany 
dels ‘Seminaris de la Càtedra 
de Geografia i Pensament 
Territorial de la UdG’  se centra 
en un concepte clau al llarg de 
tota la història de la geografia, 
i en especial de la geografia 
contemporània: la frontera.  De 
manera inesperada i de sorpresa 
per a tothom, la frontera 
geopolítica convencional torna 
a marcar l’agenda política 
d’aquest món globalitzat i 
alhora polaritzat en el que 
vivim.  Seguint, però, l’esperit 
d’aquest seminari, que vol ser 
interdisciplinari, internacional 
i temàticament transversal, 
anirem més enllà de la frontera 
geopolítica convencional per 
endinsar-nos en la idea de límit, 
això és, la franja que delimita i 
alhora actua de punt de contacte 
entre dues o més entitats 
geogràfiques diferenciades. 
Tendim a focalitzar la nostra 
mirada en el centre, en el nucli 
d’espais conformats per límits 
sovint arbitraris, tot oblidant 
el que succeeix en els límits, 
en els llindars, en les fronteres, 
sempre híbrides, mestisses, 
heterogènies i, precisament 
per això, esmunyedisses. 
Semblaria que ha arribat l’hora 
de pensar el territori des dels 
marges: qui sap si, en aquests 
indefinits i suggeridors llindars, 
hi trobarem el desllorigador a 
molts dels nostres conflictes. Cofinançat pel Projecte de recerca TRANSBORDEURCOP
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