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Resum 

Aquesta notícia és una ressenya dels continguts generals i del nivell de participaci6 en la 
Conferencia Regional de la Uni6 Geograftca Internacional, celebrada a Praga entre els dies 
22 i 26 d'agost de 1994, sota el títol generic: ((Medi ambient i qualitat de vida a I'Europa 
central: problemes de transici6~. 

Resumen. Conferencia Regional de la Unidn Geogrdjca Internacional c(Environment and 
Qual9 ofLife in Central Europe: Problem of Transition*. Praga, República Checa, 22-26 
de agosto de 1774 

El texto presenta una reseña de 10s contenidos generales y del nivel de participaci6n en la 
Conferencia Regional de la Uni6n Geográfica Internacional, celebrada en Praga del 22 al 
26 de agosto de 1994, bajo el titulo generico de ((Medi0 ambiente y calidad de vida en la 
Europa central: problemas de transici6ns. 

Rksumk. Confhence Rkgionale de I'Union Géographique Intemationale, l(Environment and 
QuaIity ofLife in Central Europe: P r o b h  of Transition)). Prague, République Tcheque, 22-26 
du dodt  du I774 

Le texte presente un rapport des sujets traitts et de la participation L la Conftrence 
Rtgionale de 1'Union Gtographique Internationale ctltbrete i Prague du 22 au 26 aoGt 
1994, sous les titre ((Environnement et qualite de vie en Europe Centrale: problemes de 
transition)). 

Abstract. International Geographical Union Regional Conference, ~Environment and 
Quality ofLife in Central Europe: Probkm of Transitionn. Prague, Czech Republic, 22-26th 
august 1774 

This paper presents the general frarnework of contents and participation in the IGU, 
Regional Conference ((Environement and Quality of Life in Central Europe: problems of 
transition)), that had been held in Prague frorn August 22th to 26th. 
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El propassat mes d'agost, del dilluns 22 al divendres 26, va tenir lloc a Praga 
(República Txeca) la Conferkncia Regional de la Unió Geografia Internacional, 
sota el tema genkric de ((Medi ambient i qualitat de vida a 1'Europa central: 
problemes de transició)). 

Quatre de les cinc jornades de treball varen comensar amb una sessió plena- 
ria: el dia 22 es va dedicar als problemes de la transició a 1'Europa central, des 
de les perspectives econbmica, social i mediambiental. El dia 24 es va adoptar 
una escala local centrant-se en una visió global de la histbria urbana i la reali- 
tat actual de la ciutat de Praga. El dia 25, sota un enfocament disciplinari, es 
va fer una presentació global de la histbria de la geografia txeca i eslovaca i de 
les seves figures més destacades. Finalment, el dia 26, va tenir lloc la darrera 
sessió que, amb un plantejament ampli, va analitzar les perspectives de col.labo- 
ració entre les esferes polítiques i científiques, de cara als grans reptes que repre- 
senta la situació de canvis accelerats del món actual. 

La presentació de pontncies i comunicacions es va estructurar en sis corrents, 
amb diversos cada un d'ells, que corresponien a les sessions de treball. 

Els sis grans corrents foren: 1) El naixement d'una nova Europa; 2) Medi 
ambient i paisatge, 3) Els sistemes d'informació geografica, sistemes cartogra- 
fics i teledetecció, 4) El domini de la g e o g d a  física; 5) El domini de la geo- 
grafia humana i econbmica; 6) Ensenyament de la Geografia i del medi ambient. 

Es podria dir que el primer corrent s'emmarca en llAmbit de la geopolítica, 
malgrat que no es digui explícitament; el segon, tot i l'enunciat de ((medi 
ambient i paisatge)), respon en els seus continguts a les mes genui'na tradició 
ecolbgica en geografia, que s'articula a I'entorn de l'andisi de la relació entre les 
societats i els seus medis; el tercer aglutina les branques tkcniques de repre- 
sentació espacial en geografia, de la mateixa manera que el quart i el cinqut 
ho fan respecte a les branques tematiques més Amplies de la geogr&a física i la 
g e o g d a  humana; finalment, la tematica mediambiental s'examina amb rela- 
ció a l'ensenyament de la geografia, enfocament que va mes enlla del vessant 
estrictament didactic. 

El primer corrent, ((El naixement d'una nova Europav, es va restringir a 
1'Europa central i es va desenvolupar en quatre temes; els tres primers, amb 
un enfocament geopolític, varen aplegar 68 comunicacions, el quart va incor- 
porar l'enfocament demografic i es va centrar en la tematica de les migracions 
i els problemes de la població refugiada; va tenir 28 comunicacions. 

El segon corrent, ((Medi ambient i paissatge)), va acollir també quatre temes. 
El primer, dedicat als aspectes filosbfics de la relació societats/medis, va aple- 
gar 22 comunicacions; el segon, amb 27 comunicacions, abordava al'ecologia 
del paisatge)) des de perspectives histbriques i de gestió; el tercer va girar al vol- 
tant de la conservació de la natura i els recursos, amb 21 comunicacions, i el 
darrer, dedicat a les polítiques i les tkcniques de planejament i gestió del medi, 
amb especial tmfasi en la prevenció i correcció d'impactes, va ser el de parti- 
cipació majoritbia, amb 54 comunicacions. 

El tercer corrent, ((El GIS, sistemes cartografics i teledetecció)), va conte- 
nir tres temes corresponents als tres enunciats del corrent. El fet més impor- 
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tant, que malauradament no queda reflectit en el títol del corrrent, va ser la 
mostra de l'aplicació de les diverses tecniques de representació espacial, a l'anh- 
lisi mediambiental, fet que, al meu entendre, marca una important especifici- 
tat de la recerca geogrhfica. El bloc de GIS va tenir 18 comunicacions; el de 
cartogafia del medi ambient 12, i el de teledetecció aplicada al medi 
ambient, 13. 

El quart corrent, ((Domini de la geografia física)), s'estructurP en quatre 
temes; el primer, sobre perspectives tebriques, va constar únicament de dues 
ponencies convidades; el segon, sobre geomorfologia aplicada, va aplegar 22 
comunicacions, el tercer, sobre canvis climhtics i hidrolbgics amb la gestió del 
medi, va acollir-ne 22, i el darrer, dedicat a riscos vinculats a cathtrofes natu- 
rals, 41. Val a dir, perb, respecte a aquest darrer bloc, que el carPcter de les 
comunicacions va desbordar l ' h b i t  estricte de la geografia física, fet que mos- 
tra la inclusió errbnia de la tematica dels riscos en aquest bloc. 

El cinquk corrent, ((Domini de la geografia humana i econbmica)), va tenir 
també quatre sessions; la primera, igual que el corrent precedent, va estar dedi- 
cada a l'andi de les orientacions paradigmhtiques i va consistir en cinc ponkn- 
cies convidades. El segon bloc, anomenat ((Medi ambient i societat)), va tenir 
un contingut f o r ~ a  heterogeni amb derivacions envers temes de percepció 
ambiental, medi ambient, salut i qualitat de vida, aspectes diferencials respec- 
te al medi ambient vinculats a les variables ktniques, culturals, religioses o polí- 
tiques i medi ambient i genere; va acollir un total de 39 comunicacions. El 
tercer va abordar el tema de medi ambient i reestructuració econbmica res- 
pecte a la indústria, I'agricultura, I'urbanisme, els transports i comunicacions 
i el sector turístic; va acollir un total de 53 comunicacions. 

Finalment, el sisk corrent, ({L'ensenyament de la geografia i del medi 
ambient)), es va desplegar en cinc sessions articulades a l'entorn de l'ensenya- 
ment universitari, amb 22 comunicacions; la professionalització, amb 10; la 
conscienciació de la ciutadania, igualment amb 10, i la recerca en geografia de 
l'educació, amb 6 comunicacions. 

Com és habitual, la conferencia va anar precedida de les reunions dels grups 
de treball a diferents localitats i es va dotar d'un programa complementari d'ex- 
cursions i viatges d'estudi. Pel que fa als viatges d'estudi, se'n varen fer dos pre- 
viament i cinc amb posterioritat a la conferencia. Les excursions, vuit en total, 
es van fer paral.leles a les sessions de treball. 

El nombre de persones inscrites a la Conferencia es va apropar a les 1.500, 
entre les quals cal destacar la presencia majorithria dels pdisos de 1'Europa cen- 
tral. A més de les representacions dels USA i Canadh, Europa occidental i 
MediterrPnia, fou destacable també, si be en nombre molt inferior, la partici- 
pació dels paisos asihtics, en especial de la Xina, perb també de Hong Kong, 
Taiwan, Corea i la fndia. 

Pel que fa a la participació en la Conferkncia de gebgrafes i gebgrafs de 
1'Estat espanyol, esmentaré només les universitats d'on procedien els i les que 
varen participar en les sessions de treball, sigui presidint-les, presentant una 
ponencia convidada o amb la lectura de comunicacions. Trobem així repre- 
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sentats els departaments de geografia de les universitats de: Alcala de Henares, 
Autbnoma de Barcelona, Central de Barcelona, Autbnoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, Girona, les Illes Balears i Saragossa. 

Es preveu l'edició d'un CD-Rom que reculli el conjunt de ponhncies i 
comunicacions de la Conferencia que, segons les previsions de l'organització, 
haura d'estar disponible abans de final d'any. 


