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Introducció

Complementàriament al llibre Geografia general, el material que es presenta a

continuació constitueix una introducció bàsica a la ciència geogràfica. El llibre

de Geografia regional està pensat per a aproximar els estudiants universitaris al

concepte de regió, a la discussió sobre l'escala d'anàlisi i a la metodologia empra-

da en l'estudi d'una àrea geogràfica.

En general, el contingut dels mòduls és el producte del material que els autors

han anat elaborant per a les seves classes al llarg d'un cert període de temps.

És un material alhora explicatiu i reflexiu sobre el concepte i les definicions

de la regió en geografia.

Evidentment, la metodologia i els conceptes de regionalització no són exclu-

sius del marc de la ciència geogràfica, com ho demostra el fet que també els

utilitzin altres disciplines com ara l'economia regional. De fet, hi ha lligams

directes i indirectes de la geografia amb altres ciències socials i, en nombroses

ocasions, totes aquestes disciplines empren conceptes i metodologies alienes

per al seu propi benefici. És potser per aquest motiu que és interessant el tre-

ball realitzat en aquest llibre, on es fa una aproximació a la regió com a punt

de partida per a futures utilitzacions en el camp d'estudi propi o en un altre,

per a discutir-ho i obtenir-ne avenços científics.

Com en el llibre Geografia general, els autors volen expressar la seva necessària

continència per a modelar la dialèctica dels coneixements que volen transme-

tre als estudiants en tan poc espai. D'altra banda, també volen fer avinent que

les ratlles d'aquest volum són l'inici del cabdell de fil d'una disciplina que té

la continuació en l'estudi més exhaustiu d'altres obres i articles a l'abast de

l'estudiant en biblioteques d'arreu de la regió que l'envolta.

El llibre Geografia regional el componen un total de cinc mòduls. Si bé en el

primer mòdul es tracta de teoria i pensament en geografia regional, la resta

de mòduls desenvolupen definicions i metodologies a diverses escales de regi-

onalització. El mòdul segon presenta l'escala menor, l'escala local. En el tercer

mòdul apareix l'escala intermèdia, la que més sovint s'anomena escala regio-

nal, i que en aquest llibre comprèn l'estudi de Catalunya. En el quart mòdul

es fa referència a l'escala continental, identificada aquí amb l'estudi d'Europa.

Finalment, el mòdul cinquè tracta sobre tipologies de regionalització a escala

mundial.



© FUOC • XP07/04020/02795 4 Geografia regional

Objectius

Els objectius principals que ha d'assolir l'estudiant amb el treball dels contin-

guts del material didàctic d'aquest llibre són els següents:

1. Entendre la problemàtica de les diverses escales, teories i mètodes referits

a la geografia regional.

2. Contextualitzar les formes més recents d'estudi regional en el marc del de-

bat contemporani entorn del fet local i la globalitat, l'especificitat i la sin-

gularitat.

3. Estudiar la utilització de la regionalització a escala local, els elements que

la componen i les seves interrelacions.

4. Establir l'anàlisi de Catalunya com a marc de referència d'altres estudis re-

gionals d'escala mitjana.

5. Conèixer la metodologia d'estudi de la regió europea com a exemple

d'escala continental.

6. Examinar els criteris plantejats per a una regionalització mundial a partir

de les finalitats que suggereixen determinades temàtiques.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Teoria i mètodes de la geografia regional
Abel Albet Mas i Maria Dolors Garcia Ramon

1. Regió i geografia regional

2. La construcció de la geografia regional: l'escola vidaliana

3. Els estudis regionals en els mons germànic i anglosaxó

4. Ciència regional i procés de regionalització

5. La geografia radical i "l'oblit" de la regió

6. L'aportació de la geografia humanística

7. Vers una "nova geografia regional"

8. La regió: un palimpsest d'interdependències

Mòdul didàctic 2
Geografia local
Alba Caballé Rivera

1. Conceptes bàsics de regió i escala local

2. Utilitat de la regionalització a escala local

3. Tipus de regions

4. La lògica de la regionalització

5. Principis de regionalització

6. Exemples de regionalitzacions

7. La identificació dels elements i de les relacions entre els elements

8. La gestió del territori a escala local a Catalunya

9. Les eines de treball i les fonts d'informació

Mòdul didàctic 3
Geografia de Catalunya
Helena Estalella Boadella i Gemma Garriga Puigdengolas

1. Catalunya i la Unió Europea

2. L'estructura política i administrativa del territori de Catalunya

3. Catalunya: dels Pirineus a la Mediterrània

4. La població a Catalunya: un cas atípic

5. El poblament

6. La Catalunya rural

7. L'espai industrial de la Catalunya contemporània

8. El turisme a Catalunya

Mòdul didàctic 4
Geografia continental: Europa
Mireia Baylina Ferré i Maria Prats Ferret

1. La construcció de l'espai europeu

2. El medi natural europeu

3. La societat europea
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4. Canvis productius i territorials a Europa

Mòdul didàctic 5
Criteris de regionalització a escala mundial
Montserrat Pallarès Barberà i Antoni Francesc Tulla Pujol

1. Plantejaments per a una regionalització a escala mundial

2. Primeres aproximacions a la regionalització mundial

3. Les àrees econòmiques, polítiques i culturals

4. Dues alternatives davant la regió descriptiva: la regió dinàmica i la regió

global

5. Una proposta de regionalització a partir dels recursos naturals

6. Una proposta de regionalització segons criteris ecològics
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Abreviatures

AELC: Associació Europea de Lliure Comerç

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona

AUE: Acta Única Europea

BCE: Banc Central Europeu

BENELUX: unió econòmica entre Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg

CE: Comunitat Europea

CECA: Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer

CEE: Comunitat Econòmica Europea

EURATOM: Comunitat Europea de l'Energia Atòmica

FEOGA: Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola

IDESCAT: Institut d'Estadística de Catalunya

IME: Institut Monetari Europeu

INE: Institut Nacional d'Estadística

OCM: Organització Comuna de Mercat

OECE: Organització Europea de Cooperació Econòmica

OTAN: Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord

PAC: política agrària comuna

SME: Sistema Monetari Europeu

UE: Unió Europea

UEM: Unió Econòmica i Monetària
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