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Grenade:  

 - Concurso fotográfico - "Territorio y sociedad en Granada y su provincia: una mirada foto-

geográfica" 

Concurso fotográfico que pretende premiar a aquella fotografía que describa mejor 

el leitmotiv que guiará las actividades asociadas a la Noche de la Geografía en Granada. 

Responsable: Jonatan Arias García 

 - Cine fórum-coloquio. Proyección del documental “El monopolio del océano” (2016) 

Proyección y breve coloquio-debate sobre este documental, que aborda la problemática 

asociada a la soberanía de los mares y océanos. 

Responsable: Pablo Jesús García Delgado 

 - Mapatón. La cartografía y los Sistemas de Información Geográfica como elementos de 

ayuda humanitaria 

Mapatón destinado a generar cartografía para ámbitos donde esta resulta esencial para el 

trabajo de ONGs y el desarrollo de tareas de ayuda humanitaria. 

Responsable: David García Álvarez 

 - Salida de campo: Construcción social de la ciudad de Granada 

Recorrido urbano por la ciudad de Granada, mostrando su realidad social y la relación de ésta 

con la configuración urbana de la ciudad. 

Responsables: Luis Miguel Sánchez Escolano y David García Álvarez 

 

Barcelona: 

1.- Fer cim a la Mola (Sant Llorenç del Munt , de19:30 a 02:00 h) 

S’analitzarà la percepció del paisatge i del territori a la nit. Un cop fet el cim, es farà un 

sopar geogràfic al Restaurant La Mola. 

Lloc de trobada: a determinar en funció dels inscrits. S’informarà via correu electrònic. 

Preu activitat: 20 € (inclou sopar al Restaurant La Mola, a pagar allà mateix). 

Places: 25 

Inscripcions: fins al 4 d’abril a scg@iec.cat o al 935 519 104. 
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Consells: calçat còmode, roba d’abric i frontal. 

2.- Birres geogràfiques – Barcelona – (20:00 a 02:00) 

Es tracta d’una tertúlia de caràcter informal al Pub Beershooter per a debatre amb les 

persones assistents la importància de la geografia en la nostra societat i la tasca dels 

geògrafs per a fer-la visible i valorar-la. 

Lloc de trobada: Pub Beershooter (carrer de l'Avenir, 66, 08021 Barcelona). 

Preu activitat: una ronda de cervesa a compte de la Societat (no inclou sopar). 

Places: 15. 

Inscripcions: fins al 4 d’abril a scg@iec.cat o al 935 519 104. 

3.- La Masia de Castelló: un projecte de recuperació d’un nucli abandonat (Tarragona, 

17:00 a 23:00 h) 

L’objectiu és donar a conèixer el projecte de recuperació del poble abandonat de la Masia de 

Castelló (al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp) i debatre 

sobre el seu futur. Es posarà un èmfasi especial en el treball de base per a elaborar un pla 

urbanístic dut a terme per dos geògrafs de la Universitat Rovira i Virgili, que pretén establir, 

fruit d'un procés de participació i debat públic, els usos, equipaments i serveis necessaris per 

a consolidar el projecte de recuperació del nucli i el seu entorn. Durant l’activitat també es 

reflexionarà sobre el paper de la geografia i dels geògrafs en relació al planejament 

territorial, l’urbanisme, el medi ambient i la sostenibilitat del nostre model de 

desenvolupament. 

Lloc de trobada: Masia Castelló (Vandellós). 

Preu activitat: Gratuïta (inclou berenar-sopar). 

Places: 50. 

Inscripcions: fins al 30 de març a scg@iec.cat o al 935 519 104. 

  

*Afanyeu-vos i inscriviu-vos; les places a cada activitat són limitades!!! 

Durant la Nit de la Geografia, els assistents que comparteixin les seves experiències 

etiquetant la Societat Catalana de Geografia amb l’etiqueta #nitdelageografia entraran 

en el sorteig d’un obsequi. 
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