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Amb aquest exemplar, DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA arriba al núme-
ro cinquanta i, alhora, compleix vint-i-cinc anys. Hem pensat, doncs, que calia
fer un número una mica especial de celebració d’aquest aniversari, i ho fem
encetant una nova línia d’articles sobre diferents àmbits de la geografia escrits
per especialistes nacionals i internacionals. En aquest volum, se n’hi incorpo-
ren quatre, concretament dels àmbits de la geografia política (Claude Raffes-
tin), la geografia rural (Keith Halfacree), la geografia cultural (Robyn Long-
hurst) i els sistemes d’informació geogràfica i la teledetecció (Emilio Chuvieco).
Aquests articles, que tindran continuïtat en els propers números, han estat sug-
gerits des del consell asssessor de la revista, amb la voluntat d’introduir-hi
corrents nous i generar debats innovadors dins la geografia catalana i espa-
nyola. 

En aquest número cinquanta, també s’hi vol reflexionar sobre quin ha estat
el paper de DAG en la geografia catalana i espanyola des del ja llunyà 1982.
En aquest sentit, els editors i les editores de la revista conversen amb Maria
Dolors Garcia Ramon, fundadora i directora de DAG des del començament i
durant gairebé vint anys, i, alhora, una de les geògrafes catalanes i espanyoles
que més ha fet per internacionalitzar la disciplina i obrir-la als corrents teòrics
i metodològics més innovadors de cada moment. Durant la conversa, Garcia
Ramon destaca la importància que van tenir les publicacions del Departament
de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona que van precedir DOCU-
MENTS, aparegudes en els anys setanta i que van ser iniciativa, entre altres, d’an-
tics professors com ara Enric Lluch o Jordi Borja. 

En la mateixa línia de fer balanç i de buscar horitzons de futur, Maria Villa-
nueva, Antoni Durà i Xavier Oliveras elaboren un estudi bibliomètric de la
revista, del qual es desprèn un seguit de conclusions, com ara un clar interès per
les qüestions teòriques i metodològiques (que acaparen bona part dels articles
de la revista), una vocació d’introducció i divulgació de temes nous de recerca
(la geografia del gènere en seria potser l’exemple més clar, però en absolut
l’únic) i l’obertura cap a autors de la resta de l’Estat espanyol i de la geografia
internacional. 

Completa aquest número cinquanta de DAG un article de Carles Barrio-
canal, Anna Crous, Diego Varga i Josep Vila sobre les revistes de geografia que
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apareixen en el Journal of Citation Reports, de l’Intercollegiate Studies Institu-
te (ISI), i la transformació que han sofert al llarg dels anys. És ben sabut com,
de manera creixent, la progressió científica dels geògrafs i les geògrafes tendeix
a mesurar-se, entre altres criteris, mitjançant el nombre d’articles publicats en
les anomenades «revistes d’impacte» i, per aquest motiu, sempre resulta inte-
ressant conèixer quines són i com evolucionen les principals revistes de geo-
grafía incloses en aquestes llistes. Val a dir també que DAG apareix en dife-
rents llistes de revistes de qualitat, com ara l’anomenat IN-RECS de la
Universidad de Granada.

Finalment, els editors i les editores volem expressar el nostre sincer agraïment
a la tasca realitzada per part de tots els companys i les companyes del Depar-
tament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Unitat de
Geografia de la Universitat de Girona que ens han precedit en la direcció, l’e-
dició i la redacció de la revista, així com un record adreçat a aquelles persones
que ens han deixat.

Mireia Baylina, Anna Ribas, David Saurí
Bellaterra, desembre de 2007
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