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Résumé / Abstract/ Resumen / Resum 

La douzitme rencontre d'Étudiants en Géographie et de Jeunes 
Géographes s'est tenue a I'Université de Valladolid du 27 au 30 
mars 1989 et a rassemblé 240 étudiants. Les 25 communications 
présentees ont touché 21 trois grands thkmes: ccInégalités et sous- 
développement,,, ccTheorie, méthodologie et perspectives en géo- 
graphie,, et ce Géographie du loisir,,. Certaines communications ont 
été présentées dans une scéance ccthtme libre,, et ont porté sur la 
géographie féministe, les questions d'urbanisme, la cartographie et 
sur l'utilisation du matériel littéraire dans les étude géographiques. 

* * * 
Two hundred and forty students attended the XIIth Meeting of 

Geography Students and Young Geographers, which was held at the 
University of Valladolid between 27th and 30th March 1989. 
Twenty-five papers covering three major topics were presented. 
The topics were: ccIneguality and underdevelopmentn, <cTheory, 
Methodology, and Perspectives in Geographyn and ccThe Geo- 
graphy of Leisure>>. Some additional papers were presented in a 
ccfree topicn session on the following subjects: gender geography, 
urban planning questions, cartography and the application of litera- 
ture to geographical studies. 

* * * 

* Departament de Geografia, Universitat Autbnoma de Barcelona, Bellaterra 08193. 
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El XII Encuentro de Estudiantes de Geografia y Jóvenes Geó- 
grafos se celebro en la Universidad de Valladolid del 27 al 30 de 
marzo de 1989 con una asistencia de 240 estudiantes. Se presenta- 
ron 25 comunicaciones, que se agruparon en tres grandes temas: 
<<Desigualdades y Subdesarrollo>>, aTeoria, metodologia y perspec- 
tivas de la geografia,, y <<Geografia del Ocio>>. Algunas comunica- 
ciones se presentaron en una sesión de <<tema libre>> y las temáticas 
tratadas fueron la geografia del género, cuestiones de urbanismo, 
cartografia y la utilización de material literari0 para 10s estudios 
geográficos. 

La XII Trobada d'Estudiants de Geografia i joves Geografs es va 
celebrar a la Universitat de Valladolid del 27 al 30 de marG de 1989, 
amb una assistbncia de 240 estudiants. Es van presentar 25 comuni- 
cacions, que es van agrupar en tres grans temes: {{Desigualtats i 
Subdesenvolupament>>, <<Teoria, metodologia i perspectives de la 
geografia,, i <<Geografia de l'Oci>>. Algunes comunicacions es van 
presentar en una sessió de dema lliuren i les tematiques que es van 
tractar van ser la geografia del gbnere, qüestions d'urbanisme, carto- 
grafia i la utilització del material literari per als estudis geografies. 



XII TROBADA D'ESTUDIAWS DE GEOGRAFIA I JOVES GE~GRAFS 

Uns dos-cents quaranta joves procedents d'arreu de l'Estat espanyol i 
d'algunes universitats estrangeres (Co'imbra, Varsbvia) es van reunir el pas- 
sat mes de marg (dies 27-30) a Valladolid, en el marc del <<XII Encuentro de 
Estudiantes de Geografia y Jóvenes Geógrafos>>. 

Aquestes trobades se celebren anualment des de 1978, amb els objectius 
de crear un contacte que permeti conkixer i debatre els temes d'estudi pre- 
sentats pels ponents, posant així en coneixement dels gebgrafs les noves 
tendkncies, estudis i línies d'investigació de cadascuna de les facultats pre- 
sents. Per altra banda, es tracten conjuntament les problematiques que més 
preocupen el jove gebgraf, generalment relacionades amb l'entrada al mer- 
cat laboral i la seva funció en aquest; finalment, aquests encontres s'uti- 
litzen per donar a conkixer i propugnar la utilització social de la geografia, 
una cikncia desconeguda i no reconeguda que en l'actualitat adrega els seus 
estudis a resoldre nous greus problemes que afecten l'home del nostre 
temps i el seu entorn. 

El present encontre es va celebrar a la Facultat de Lletres de la Universi- 
tat de Valladolid, on, després d'unes breus paraules d'obertura a carrec del 
catedratic local de Geografia Física Jesús Garcia Fernández, s'exposaren 
les vint-i-cinc comunicacions preparades. Les comunicacions s'havien 
agrupat en tres grans temes, que l'organització de l'encontre va proposar 
com a qüestions de treball i debat: <<Desigualdades y subdesarrollo>> (4), 
<<Teoria, metodologia y perspectivas de la Geografia>> (7) i {(Geografia del 
Ocio>> (4), a més d'un altre grup de dotze comunicacions de tema lliure. 

El primer d'aquests quatre blocs no va permetre crear el clima desitjat 
d'interks i debat, ja que potser es van tractar els temes de forma poc genera- 
litzadora i massa centrada en particularitats zonals. Aquest problema es va 
accentuar encara més en les ponkncies referides a la Geografia de l'oci, 
entre les quals se'n presentaren algunes amb un enfocament més sociolbgic 
que no pas geografic i estaven enmarcades en ambits molt concrets. 

Es en el bloc dedicat a teoria, metodologia i perspectives en geografia on 
es van fer les aportacions mCs destacades sobre aspectes de treball i estudi 
dintre de la nostra disciplina. Poden destacar-se aportacions interessants en 
temes com avaluacions d'impacte ambiental, possibilitats investigadores 
en Geografia Física o nous mbtodes d'anilisi de factors microclim~tics a les 
grans ciutats. Dintre d'aquest bloc també teníem comunicacions referides a 
les perspectives futures de la geografia, especialment centrades en els temes 
dels plans d'estudi i de les sortides professionals; entre aquestes, cal desta- 
car la presentació d'un vídeo que explicava l'experikncia que s'esti portant 
a terme a la UAB sobre didictica de la geografia. 
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Pel que fa a les ponkncies de tema lliure, es tractaren tematiques molt 
diverses: des d'una ben conduida aproximació a la Geografia del Gknere 
fins a qüestions d'urbanisme, cartografia, la utilització de material literari 
en els estudis geogrlfics o les que incidiren en valoració i critica de la 
planificació territorial en algunes zones concretes, que van obrir un interes- 
sant debat sobre ecoplanificaicó i gestió del medi. 

Com a complement als tres ajustats dies d'exposició de temes, l'orga- 
nització d'aquest any va preparar unes sortides atraients. Els assistents van 
poder escollir entre les possibilitats d'anar a tres indrets diferents de la 
regió: Los Arribes del Duero (Salamanca), El Cañón del Duratón (Segovia) i 
les muntanyes del N. de Burgos, a més d'una visita urbana per Vallado- 
lid. 

Igualment, l'organització de l'encontre havia preparat algunes altres ac- 
tivitats complementaries a les sessions d'exposició. En aquest sentit, va 
suposar una novetat respecte als encontres d'anys anteriors la preparació 
d'un debat col.lectiu amb la participació de tres professionals de diferents 
camps de la disciplina geografica: Luis Vicente Garcia Merino (professor de 
Geografia de la Universitat de Cantabria), Jesús Valverde (cap de la <<Sec- 
ción de Estudios e Información del Departamento de Planificaciónn de 
1'Ajuntament de Valladolid) i José Ma Tejero de la Cuesta (director de 
{{Ingenieria Geográfica, SA, IGESA). El col.loqui estava orientat als tracta- 
dissims temes de les sortides professionals del gebgraf, el paper del gebgraf 
en camps dYinvestigaci6 i treball ocupats per altres disciplines, l'adequació 
dels plans d'estudi a la demanda de treball o l'objectivitat del gebgraf da- 
vant el compromís i les exigkncies polítiques. La conclusió blsica a la qual 
(:s va arribar va ser la poca preparació professional del gebgraf, que, per si 
mateix, s'hauria de crear un lloc en el mercat de treball mitjan~ant una 
major especialització, preparació tbcnica i integració amb professionals 
d'altres disciplines prbximes a la geografia. 

Aquests mateixos temes de debat van ressorgir en la darrera sessió, dedi- 
cada a extreure conclusions. De fet, són les problemltiques que cada any 
donen lloc als debats més aferrissats, pero que acostumen a concloure sense 
aportacions ni solucions concretes. Enguany, Únicament les opinions dels 
tres convidats al col.loqui van suposar unes aportacions novedoses que s'a- 
llunyaven del carhcter normal d'aquests debats, dels quals, generalment, 
només se'n pot extreure la constatació d'un sentiment col-lectiu de frustra- 
ció, impotkncia i manca de capacitat per competir al mercat laboral. 

En definitiva, la baixa qualitat d'algunes ponkncies, el poc interbs que 
desperten d'altres, els eterns debats que giren sempre al voltant de les ma- 



teixes qüestions sense poder-se passar a l7actuaciÓ concreta i el reduidissim 
nombre d'organitzadors disposats a presentar-se a perfilar voluntlriament 
l'estructura tkcnica i financera de l'encontre (aquest any tan sols dos estu- 
diants), fan pensar que caldria canviar el model d'aquests encontres si se'n 
vol mantenir la continu'itat. Esperem que el prbxim encontre, que se cele- 
brarl a Sevilla l'any 1990, pugui superar aquests obstacles i permeti la 
consecució dels objectius fixats anualment: propagar la disciplina geografi- 
ca en el món laboral, reivindicar de manera conjunta els problemes que 
afecten la formació acadkmica del gebgraf i la seva inserció en el mercat 
laboral, tot donant-li solucions, i, finalment, tenir 170portunitat de poder 
contactar i gaudir amb els estudiants d'arreu de 1'Estat o d'altres Estats, de 
la regió que ens rep. 

Cal dir, finalment, per als interessats en el nombre d'assistents i la seva 
procedkncia, que van assistir-hi: 3 estudiants de la Universitat i10 Facultat 
d'Alacant, 23 de la UAB, 16 de la Universitat Central de Barcelona, 4 de La 
Laguna, 3 de <<Castilla-La Mancha>>, 6 de Granada, 11 de Lleó, 8 de Ma- 
drid-Autbnoma, 25 de Madrid-Complutense, 14 de Múrcia, l d70viedo, 12 
de Salamanca, 7 de Cantlbria, 27 de Santiago de Compostela, 9 de Sevilla, 
3 de Valkncia, 61 de Valladolid, 3 de Varsbvia i 8 de CoYmbra. Un total de 
244 participants. Recordem que a Granada, l'any 1988, van assistir-hi uns 
450 participants, a Lleó, l'any 1987, 394 i a 1'XIk encontre, celebrat l'any 
1986, a Barcelona (UB), 156. 




