
Resum

En aquest estat de la qüestió, s’hi presenten els resultats d’una anàlisi sobre l’evolució i les
característiques principals de les revistes de geografia incloses al Journal of Citation Reports
dins de la versió del Social Science Citation Index i, per tant, amb factor d’impacte. El perí-
ode d’estudi escollit ha estat el que va de 1997 a 2005, és a dir, al llarg dels darrers nou
anys amb dades disponibles. En total, hi han aparegut incloses trenta-nou revistes, una
bona part de les quals ha romàs a la llista durant tot el temps estudiat. Hi ha hagut deu
publicacions que han estat situades entre les cinc amb més factor d’impacte de cada any, i
cap no ha estat la primera més de dos anys seguits. S’han trobat divuit temàtiques dife-
rents en el conjunt de les revistes, en destaquen les de caire generalista i les de geografia
econòmica i regional. Una gran majoria dels volums està publicada per editorials, Blackwell
Publishing n’és la més destacada. L’origen de les revistes és clarament anglosaxó, només
n’hi trobem dues d’escrites en una altra llengua. La segona part de l’article descriu totes les
publicacions contemplades en els nou anys estudiats, amb una petita ressenya de cadas-
cuna.

Paraules clau: anàlisi bibliomètrica, Journal of Citation Reports, Social Science Citation Index,
geografia.

Resumen. Análisis de las revistas de geografía indexadas en el Journal of Citation Reports del
Social Sciences Citation Index. Período 1997-2005

En este estado de la cuestión, se presentan los resultados de un análisis sobre la evolución
y las características principales de las revistas de geografía incluidas en el Journal of Cita-
tion Reports dentro de la versión del Social Science Citation Index y, por tanto, con factor
de impacto. El período de estudio escogido ha sido de 1997 a 2005, es decir, a lo largo de
los últimos nueve años de los que se dispone de datos. En total, han aparecido incluidas
trenta y nueve revistas; de éstas, una buena parte han permanecido en la lista durante todos
los años estudiados. Diez publicaciones han estado situadas entre las cinco con mayor fac-
tor de impacto de cada año, y ninguna de ellas ha permanecido la primera más de dos
años. Se han identificado dieciocho temáticas diferentes en el conjunto de las publicacio-
nes, destacando las de ámbito generalista y las de geografía económica i regional. Una gran
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mayoría de las revistas están publicadas por editoriales, siendo Blackwell Publishing la más
destacada. El origen de las revistas es claramente anglosajón, solamente dos están publica-
das en otra lengua. En la segunda parte del artículo, se describen todas las revistas con-
templadas en los nueve años de estudio, con una pequeña reseña de cada una de ellas.

Palabras clave: análisis bibliométrico, Journal of Citation Reports, Social Science Citation
Index, geografía.

Résumé. Analyse des revues de géographie indexées dans le Journal of Citation Reports du
Social Sciences Citation Index: periode 1997-2005

Dans cet état de la question, on présente les résultats d’une analyse sur l’évolution des prin-
cipales caractéristiques des revues de géographie incluses dans le Journal of Citation Reports
dans la version du Social Science Citation Index, c’est-à-dire, celles avec un facteur d’im-
pact. La période d’étude choisie a été de 1997 à 2005, c’est-à-dire tout au long des der-
nières neuf années de ceux que dispose de données.
Au total ils sont apparus 39 revues de celles-ci une bonne partie sont restés dans le listage
pendant toutes les années étudiées. Dix publications ont été situées entre les cinq avec plus
grand facteur d’impact de chaque année, et aucune d’entre elles n’est restée la première
plus de deux ans. On a identifié 18 thèmes différents dans l’ensemble des publications,
soulignant celles de domaine généraliste et celles de géographie économique. Une grande
majorité des revues sont publiées par des éditoriaux, la plus remarquable étant Blackwell
Publishing. L’origine des revues est clairement anglo-saxonne, seulement deux sont publiées
dans une autre langue. Dans la deuxième partie de l’article, on décrit toutes les revues
contemplées dans les neuf ans d’étude, avec une petite description de chacune d’elles.

Mots clé: analyse bibliométrique, Journal of Citation Reports, Social Science Citation Index,
géographie.

Abstract. Analysis of geography journals indexed at the Journal of Citation Reports of the
Social Sciences Citation Index: 1997-2005 period

In this paper, the evolution and main characteristics of the geography journals included
in the Journal of Citation Reports of the Social Science Citation Index are presented. The
study period encompasses the period between 1997 and 2005. A total of 39 journals have
been included, and an important proportion of those have remained along the study peri-
od. A total of ten journals have been located between the five more important of every
year and not one has been the most important more than two years. 18 topics have been
identified, generalists, economics and regional being the most important ones. The major-
ity of the journals have been published by commercial publishers, Blackwell being the
most present. The origin of the journals is clearly Anglo-Saxon with only two journals
edited in other languages. The second part of the paper describes all the journals cited
together with a short review of each.

Key words: bibliometric analysis, Journal of Citation Reports, Social Science Citation Index,
geography.
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Introducció

Avui en dia, qualsevol disciplina científica disposa d’un seguit de revistes on
es publiquen els avenços que s’assoleixen. Dins el món de les revistes, se’n
poden distingir de tipologies diferents: universitàries, interuniversitàries, regio-
nals...; però n’hi ha un grup que s’anomenen «internacionals» que estan inde-
xades en unes llistes que es consideren objectius i que, en gran manera, n’aca-
ben determinant el grau de reconeixement científic. Aquestes publicacions
«internacionals» també reben el nom de revistes amb «factor d’impacte». L’em-
presa Thomson (anteriorment ISI, Institute for Scientific Information) publi-
ca anualment una llista, el Journal Citation Reports (JCR), on s’apleguen totes
les revistes que han estat avaluades i que han tingut un valor de factor d’im-
pacte (Garfield, 2003). Tot i que aquest sistema d’obtenció d’un valor de fac-
tor d’impacte ha estat criticat sovint (Kokko i Shuterland, 1999; Porta i altres,
2003), actualment és la metodologia que domina clarament per a l’avaluació
i la categorització dels exemplars. La denominació de revistes «internacionals»
també ha rebut crítiques, ja que alguns estudis han mostrat que no són real-
ment internacionals, sinó que els orígens d’aquestes publicacions mostren una
desviació cap a les regions desenvolupades (Gutiérrez, 1999; Gutiérrez i Lopez-
Nieva, 2001).

Ja s’ha dut a terme una revisió de les revistes de geografia física indexades
al JCR de l’SCI (Science Citation Index), i s’ha fet dintre del marc temporal
dels darrers quinze anys (Barriocanal i Copete, 2005; Barriocanal, 2005), però,
fins ara, no se n’ha realitzat cap de les revistes de geografia incloses en el Social
Science Citation Index, les quals poden ser considerades les més pròximes a la
geografia humana i regional. Amb tot, cal remarcar que algunes d’aquestes
publicacions són presents també en el Science Citation Index, i, per tant, serien
alhora tan pròpies de la geografia humana i regional com de la física. Tenint ben
present aquest context, aquest article té per objectiu analitzar el conjunt de
revistes considerades «internacionals» en la matèria de geografia humana, revi-
sar-ne quines són les temàtiques i els orígens i llistar totes les que han aparegut
en el període que va de 1997 a 2005 amb un comentari sobre cadascuna per
obtenir, tal vegada, una visió general sobre les característiques principals de
manera individual. 
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El Social Science Citation Index

El sistema d’ordenació de les revistes internacionals en preveu la categorització
en àrees de coneixement; abans, però, s’ha establert una estructura en què les
publicacions es divideixen en dos grans grups: les de ciències pures i les de
ciències socials. En la classificació de l’empresa Thomson, institució que origina
els índexs d’avaluació de les publicacions de pràcticament totes les disciplines,
la classificació es fa en tres llistes: les de ciències pures a l’SCI (Science Cita-
tion Index), les de ciències socials a l’SSCI (Social Science Citation Index) i les
d’arts i humanitats a l’AHCI (Arts & Humanities Citation Index). La discipli-
na de la geografia, per la seva complexitat i amplitud, disposa de revistes a
l’SCI i a l’SCCI. A l’SCI, i fins a l’any 2001, existia la categoria de «Geo-
graphy», on s’incloïen totes les revistes internacionals de geografia física. A par-
tir d’aquell any, la categoria es va començar a definir com a «Physical, Geo-
graphy», amb la qual cosa es va pretendre que la disciplina quedés més ben
definida. A l’SCCI, la disciplina de la geografia és definida com a «Geography»,
sense determinar si és física, humana o regional, però, per exclusió, es considera
que hi ha les publicacions més pròximes a la geografia humana i regional.

En base a les citacions que es computen a l’SCI, a l’SSCI i a l’AHCI, es
publica, des de l’any 1975, el Journal of Citation Reports, una base de dades on
es reflecteixen les revistes més citades i es llisten els factors d’impacte (FI), jun-
tament amb uns altres valors bibliomètrics (la vida mitjana de l’article o el
nombre global de citacions rebudes). La revisió d’aquests índexs originat, en
bona part, a aquest treball.

Metodologia

En primer lloc, s’ha realitzat l’anàlisi de les revistes que apareixen en la cate-
goria «Geography» del Journal Citation Reports del Social Science Citation Index.
El període d’estudi ha estat de nou anys (1997-2005). Amb les dades del JCR,
s’han obtingut els valors del factor d’impacte per a cadascuna de les revistes en
cadascun dels anys estudiats. Amb aquests valors, s’ha pogut definir quins
exemplars i durant quants anys han estat presents a la llista, la qual cosa, en
principi, pot significar un primer indici interessant sobre la vàlua i la qualitat
que tenen. D’altra banda, s’ha realitzat una classificació de les cinc publica-
cions anuals més importants, seleccionades a partir del valor de factor d’im-
pacte, això ha permès determinar quines han estat les «millors» revistes per a cada
any estudiat. 

En segon lloc, s’ha dut a terme una classificació de les temàtiques de les
revistes analitzades en funció del tipus d’articles publicats i del perfil que mar-
quen els consells editorials. D’aquesta classificació, se n’han analitzat les pro-
porcions de cada grup temàtic en relació amb el conjunt de les publicacions
indexades. L’anàlisi de les institucions i de les editorials que publiquen els exem-
plars, ha permès veure quin és el pes de cada un dels editors potencials. Tan-
mateix, dins del grup de les revistes publicades per editorials, s’ha analitzat
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quin és l’origen d’aquestes editorials, per comprovar si hi preval alguna nacio-
nalitat.

Finalment, en tercer lloc, s’ha dut a terme una descripció de les caracterís-
tiques principals de cadascuna de les revistes que han aparegut al JCR durant
el període d’estudi. Una informació obtinguda a partir de la plana web de les
revistes, així com de les pròpies revistes. Entre les dades que s’hi recullen, hi
ha l’ISSN, l’editorial o associació que l’edita, l’antiguitat de la publicació, el
factor d’impacte del darrer any analitzat (2005), un comentari genèric sobre
la temàtica de la revista, les matèries concretes de què tracta i informació sobre
els continguts.

Resultats

Un total de trenta-nou revistes han estat representades al JCR de l’SSCI durant
el període 1997-2005, bona part de les quals s’han mantingut al JCR durant
tot el període d’estudi; concretament, han estat vint-i-nou de les trenta-nou
que hi han estat presents durant aquests nou anys, en concret, doncs, el 74%.
Hi va haver alguns títols, com ara Eurasian Geography and Economics, Journal
of Economic Geography, Landscape and Urban Planning i Regional Studies, que
es van incorporar a l’índex a partir de l’any 2000 (taula 1), mentre que Ecu-
mene, que després va esdevenir Cultural Geographies, ho va fer el 1999 (taula 1).
El cas de The Journal of Geography és diferent, la publicació va sortir de l’ín-
dex l’any 2003 i s’hi va incorporar de nou el 2005; per la seva banda, The Pro-
fessional Geographer va ser absent de l’índex durant el període 1998-1999 (taula
1). Cal esmentar que al darrer any d’estudi, el 2005, hi va haver tres revistes
que es van incorporar a la categoria de «Geography»: Global Environmental
Change, Global Network i Social and Cultural Geography (taula 1). El nombre
de publicacions que han aparegut cada any a l’índex ha estat semblant; ha pas-
sat de trenta-una el 1997 a trenta-vuit el 2005. El rang s’ha situat entre les
trenta i les trenta-vuit revistes, amb el nombre mínim (trenta) el 1998 i el
màxim (trenta-vuit) el darrer any (2005).

Les revistes amb el valor de factor d’impacte més elevat, de les quals s’han
escollit les cinc de cada any amb un valor més alt, han estat un total de deu
(taula 2). En destaca Transactions of the Institute of British Geographers, que ha
estat entre les cinc primeres durant tot el període analitzat, i els anys 2000 i
2001 ha estat la de capçalera. Progress in Human Geography ha estat vuit dels nou
anys analitzats al grup, i la primera durant els anys 2002 i 2003. Environment
and Planning D n’ha format part durant set anys i el 1997 en va ser la més
important. Per la seva banda, Annals of the Association of American Geograp-
hers ha estat durant sis anys dintre de les cinc millors i el 1999 ha constituït
la de factor més elevat. Més de la meitat dels anys ho han estat Economic Geo-
graphy (la més important de 1998), i quatre Political Geography, mentre que
Antipode ho ha estat dos anys (1997 i 1998). Cal remarcar-ne els casos de Jour-
nal of Historical Geography, que només ha estat un any (1997) entre el grup
de les cinc més importants. I, d’altra banda, Journal of Economic Geography,
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Taula 1. Noms abreujats, noms complets, període de permanència i categoria de les revistes de geografia contemplades al JCR de l’SSCI
durant el període 1997-2005

Nom abreujat Nom complet Període al JCR Categoría
ANN ASSOC AM GEOG Annals of the Association of American Geographers complet Generalista
ANTIPODE Antipode complet Geografia radical
APP GEOGR Applied Geography complet Generalista
AREA Area complet Generalista
AUST GEOGR Australian Geographer complet Generalista (Austràlia)
CAN GEOGR-GEOGR CAN The Canadian Geographer / Le Géographe canadien complet Generalista (Canadà)
CARTOGR J The Cartographic Journal complet Cartografia
CULT GEOGR Cultural Geographies 2002-2005 Geografia cultural
ECON GEOG Economic Geography complet Geografia econòmica
ECUMENE* Ecumene 1999-2003 Geografia cultural
ENVIRON PLANN A Environment and Planning A complet Geografia regional
ENVIRON PLANN D Environment and Planning D complet Generalista
EURASIAN GEOGR ECON Eurasian Geography and Economics 2002-2005 Geografia econòmica
GEOFORUM Geoforum complet Generalista
GEOGR ANAL Geographical Analysis complet Geografia teòrica
GEOGR J The Geographical Journal complet Generalista 
GEOGR REV Geographical Review complet Generalista
GEOGR Z Geographische Zeitschrift complet Antropogeografia
GEOGRAPHY Geography complet Generalista
GLOBAL ENVIRON CHANGE Global Environmental Change 2005 Canvi global
GLOBAL NETW Global Network 2005 Xarxes
INT J GEOGR INF SCI International Journal of Geographical Information Science complet SIG
J ECON GEOGR Journal of Economic Geography 2004-2005 Geografia econòmica
J GEOGR The Journal of Geography 1997-2002, 2005 Educació
J GEOGR HIGHER EDUC Journal of Geography in Higher Education complet Educació
J HIST GEOGR Journal of Historical Geography complet Geografia històrica
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Taula 1. Noms abreujats, noms complets, període de permanència i categoria de les revistes de geografia contemplades al JCR de l’SSCI durant
el període 1997-2005 (continuació)

Nom abreujat Nom complet Període al JCR Categoría
LANDSCAPE URBAN PLAN Landscape and Urban Planning 2001-2005 Paisatge
MITT OSTERR GEGR G Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft complet Generalista (Àustria)
PAP REG SCI Papers in Regional Science complet Geografia regional
POLIT GEOGR Political Geography complet Geografia política
POST-SOV GEOGR ECON Post-Soviet Geography & Economics 1997-2004 Geografia econòmica
PROF GEOGR The Professional Geographer 1997, 2000-2005 Generalista
PROG HUM GEOG Progress in Human Geography complet Geografia humana
REG STUD Regional Studies 2003-2005 Geografia regional
SCOT GEOGR MAG Scottish Geographical Journal complet Generalista
SINGAPORE J TROP GEO Singapore Journal of Tropical Geography complet Generalista
SOC CULT GEOGR Social and Cultural Geography 2005 Geografia cultural
T I BRIT GEOGR Transactions of the Institute of British Geographers complet Geografia humana
TIJDSCHR ECON SOC GE Tijdsschrift voor economische en sociale geografie complet Generalista
URBAN GEOGR Urban Geography complet Geografia urbana 

* L’any 2003, es va convertir en la revista Cultural Geographies.
Font: elaboració pròpia.

Taula 2. Evolució anual de les publicacions que ocupen els cinc primers llocs en funció del seu valor de factor d’impacte (inclòs entre parènte-
sis). Període estudiat: 1997-2005

1 2 3 4 5

1997 ENVIRON PLANN D (2,149) T I BRIT GEOGR (2,063) ANTIPODE (1,639) PROG HUM GEOG (1,618) J HIST GEOGR (1,514)

1998 ECON GEOG (2,073) T I BRIT GEOGR (1,901) POLIT GEOGR (1,725) ANTIPODE (1,667) ENVIRON PLANN D (1,623)

1999 ANN ASSOC AM GEOG (2,218) ENVIRON PLANN D (2,217) PROG HUM GEOG (1,983) T I BRIT GEOGR (1,855) POLIT GEOGR (1,831)

2000 T I BRIT GEOGR (2,698) PROG HUM GEOG (2,386) ENVIRON PLANN D (2,152) ANN ASSOC AM GEOG (2,109) ECON GEOG (1,909)

2001 T I BRIT GEOGR (3,093) PROG HUM GEOG (2,288) ANN ASSOC AM GEOG (1,855) ENVIRON PLANN D (1,583) POLIT GEOGR (1,519)

2002 PROG HUM GEOG (2,762) ANN ASSOC AM GEOG (2,586) T I BRIT GEOGR (2,574) ECON GEOG (2,455) ENVIRON PLANN D (2,377)

2003 PROG HUM GEOG (3,653) T I BRIT GEOGR (2,438) ENVIRON PLANN D (2,269) POLIT GEOGR (2,250) ANN ASSOC AM GEOG (1,972)

2004 J ECON GEOGR (3,139) PROG HUM GEOG (2,943) T I BRIT GEOGR (2,388) ECON GEOG (2,325) ANN ASSOC AM GEOG (2,115)

2005 J ECON GEOGR (3,222) PROG HUM GEOG (2,616) T I BRIT GEOGR (2,218) GLOBAL ENVIRON CHANGE (1,952) ECON GEOG (1,757)

Font: elaboració pròpia.
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que durant el 2004, any en què s’incorporà a la categoria de «Geography», va
assolir el valor més alt, una condició que ha mantingut també durant el 2005
i ha estat l’única que ha superat el valor de tres punts de factor d’impacte durant
el període estudiat. Finalment, Global Environmental Change s’hi va incorpo-
rar el 2005 i aquell mateix any hi va assolir la quarta posició (taula 2).

L’anàlisi de les temàtiques de les revistes aparegudes a l’índex durant el
període 1997-2005 ha donat com a resultat divuit categories (vegeu la darre-
ra columna de la taula 1). L’anàlisi mostra que una bona part d’aquestes són
de caràcter generalista (quinze revistes, el 38%), seguides per les de geografia
econòmica (quatre revistes, el 10%), a continuació, les de geografia regional
(tres revistes, el 8%), seguides per les d’educació, geografia humana i geogra-
fia cultural, que, amb dues publicacions de cada temàtica, representen el 5%
del total, i, finalment, en les onze categories restants, hi ha només una revista
per a cadascuna.

Les cinc revistes més importants de cada any es corresponen a un total de
deu revistes distintes al llarg del període estudiat. D’aquestes, n’hi ha tres que
són de caràcter generalista, dues de l’àmbit de la geografia econòmica i les cinc
restants corresponen a uns àmbits diversos: geografia humana, geografia polí-
tica, geografia històrica, geografia radical i canvi ambiental global.

L’anàlisi de les editorials mostra que una baixa proporció de les revistes
estan publicades per les pròpies entitats que les promouen, com és el cas de
l’American Geographical Society, la Geographical Association, la National
Council for Geographic Education, la Universitat de Clark, la Österreichis-
chen Geographischen Gesellschaft o l’Association of American Geographers,
i que representen només el 15% del total. La resta, trenta-tres títols, el 85%
restant, està publicada per editorials. D’aquesta, en destaca Blackwell Publis-
hing, amb un total d’onze de les trenta-tres publicacions (33% del total abso-
lut de les revistes) que no estan editades per entitats o universitats (taula 3).
A continuació i per nombre de publicacions, hi ha Elsevier Sci Ltd., amb sis
revistes (18%), i Taylor & Francis Group, amb cinc (15%) (taula 3). 

L’origen de les entitats i editorials que publiquen les revistes és marcada-
ment anglosaxó, amb un 87,5%, és a dir, catorze de les setze entitats i editorials
(taula 3), les segueixen dues revistes no anglosaxones (una d’austríaca i una
d’alemanya). Del grup de les anglosaxones, nou de les catorze són del Regne Unit
i cinc, americanes (taula 3).

Conclusions

L’anàlisi de les revistes registrades al JCR de l’SSCI dins la categoria «Geo-
graphy» permet aprofundir el coneixement de les publicacions que professors,
científics i estudiants de tercer cicle de geografia han de tenir presents, amb
l’objectiu de disposar d’informació rellevant sobre les tendències que segueix en
l’actualitat la teoria i la pràctica de la geografia. Així mateix, pot suposar una
bona referència en el moment de decidir cap on ens podem dirigir per divul-
gar alguns dels resultats obtinguts de la recerca. 
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El nombre de revistes que es contempla a la categoria «Geography» de
l’SSCI és similar al que es mostra a la categoria «Geography, Physical» de l’SCI,
que, per al darrer any estudiat (2005), va ser de trenta. És destacable el nom-
bre de revistes que s’han mantingut a l’índex durant el període analitzat, la
qual cosa mostra que les publicacions intenten mantenir-se en uns estàndards
de qualitat que els permeti romandre en aquest índex tan reputat. De l’anàli-
si de les temàtiques de les publicacions, cal esmentar-ne l’elevat nombre de
revistes que es classifiquen com a revistes d’àmbit generalista, és a dir, que no
són publicacions especialitzades dins de cap espai concret de la geografia huma-
na o regional. Cal destacar-ne, però, les publicacions de geografia econòmica,
que formen un segment important en relació amb el total. Quant a les revis-
tes més importants, de les cinc amb un valor de factor d’impacte més elevat
de cada any, cal dir que no n’hi ha hagut cap que hagi figurat com a capda-
vantera durant més de dos anys, malgrat que moltes han estat presents a l’ín-
dex al llarg de tot el període estudiat.

Com passa en moltes disciplines, una bona part de les revistes estan publi-
cades per editorials, de manera que les institucions i les universitats són poc
participatives en aquest sentit. Com ja han demostrat uns altres treballs, la pre-
eminència de les revistes del món anglosaxó és significativa, la qual cosa real-
ment demostra que la «internacionalització» de les revistes «internacionals» és
molt relativa, ja que està limitada per la preeminència absoluta de la llengua
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Taula 3. Entitats i editorials promotores de les revistes de geografia contemplades al
JCR de l’SSCI corresponents al període 1997-2005

Entitat o editorial Nombre de publicacions Origen 
American Geographical Society 1 EUA
Association of American Geographers 1 EUA
Bellwether Publishing Ltd. 3 EUA
Blackwell Publishing 11 Regne Unit
Edinburgh University Press 1 Regne Unit
Elsevier Sci Ltd. 6 Regne Unit
Franz Steiner Verlag GMBH 1 Alemanya
Geographical Association 1 Regne Unit
Hodder Arnold 2 Regne Unit
Maney Publishing 1 Regne Unit
National Council for Geographic Education 1 EUA
Österreichischen Geographischen Gesellschaft 1 Àustria
Oxford University Press 1 Regne Unit
Pion Ltd. 2 Regne Unit
Taylor & Francis Group 5 Regne Unit
Universitat de Clark 1 EUA

Font: elaboració pròpia.
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anglesa, una clara limitació de caràcter lingüístic que incideix sens dubte, en un
grau més o menys elevat, en les temàtiques i en els àmbits territorials d’interès
i d’estudi (Gutiérrez, 1999; Gutiérrez i López-Nieva, 2001).
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Annex 

Annals of the Association of American Geographers (ISSN: 0004-5608)
Revista de l’editorial Blackwell Publishing. Publicació oficial de l’Association
of American Geographers. Ha figurat a la categoria de «Geography» durant
tot el període d’estudi, sempre a les posicions capdavanteres. Ha estat la que
ha assolit més factor d’impacte l’any 1999. N’apareixen quatre números anuals.
El factor d’impacte del darrer any del qual se’n disposen dades (2005) va ser
d’1,755.

Annals of the Association of American Geographers recull articles originals i
innovadors per a l’avenç del coneixement de tots els aspectes de la disciplina
de la geografia.

Antipode (ISSN: 0066-4812)
Revista de geografía radical editada per l’editorial Blackwell Publishing, apa-
reguda a principis de la dècada de 1970. Durant el període estudiat, s’ha
col·locat en els nivells més elevats de factor d’impacte, que l’any 2005 va ser
d’1,102. Apareix dos cops al mes, vint-i-quatre fascicles a l’any.

L’objectiu de la publicació és estimular les visions dominants i ortodoxes
del món a través del debat, del coneixement i de la recerca políticament correc-
ta, tot creant espais innovadors i imaginant futurs nous. Al marge dels articles
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acadèmics, Antipode publica intervencions curtes amb voluntat polemitzado-
ra i articles més llargs que explorin sobre la geografia radical en àmbits o loca-
litzacions concretes.

Revista dirigida a científics socials crítics, que treballin en teoria i recerca radi-
cal. Es considera l’única publicació dedicada a l’exploració de la constitució
geogràfica del poder i la resistència. A banda, pretén estudiar com l’espai, el
lloc i el paisatge donen i reben a partir d’unes relacions socials desiguals.

Applied Geography (ISSN: 0143-6228)
Publicació de l’editorial Elsevier. Va aparèixer als anys vuitanta. El seu factor
d’impacte per a 2005 ha estat de 0,594. N’apareixen quatre volums a l’any.

Applied Geography és una revista que publica articles de recerca en els quals
s’empra teoria i metodologia geogràfica per resoldre problemes humans amb una
dimensió geogràfica. Aquests problemes poden estar relacionats amb la valoració,
la gestió i el repartiment dels recursos físics i humans del planeta. La raciona-
litat de la revista rau en el principi que només mitjançant la comprensió dels
sistemes físics, de comportament i d’informació es poden resoldre els proble-
mes.

Hi són ben rebuts els articles sobre tècniques, problemàtiques i resolucions
que provinguin de la recerca ambiental i social, com també aquells que es refe-
reixen als principis, a les polítiques i a les conseqüències de la gestió i el repar-
timent dels recursos.

Area (ISSN: 0004-0894)
Publicació de la Royal Geographic Society amb el suport de l’Institute of Bri-
tish Geographers i editada per Blackwell Publishing. El seu factor d’impacte
per al 2005 ha estat d’1,135.

Area publica recerca geogràfica de primer ordre i adquisició de coneixe-
ment a través del camp de la geografia. Ofereix una ràpida publicació d’idees
noves, tant sobre aspectes clàssics com nous. Conté articles curts focalitzats en
els coneixements d’actualitat, resultats de noves recerques, teoria metodològi-
ca, pràctica, discussió i debat acadèmic. 

Es tracta d’una publicació accessible als nous investigadors, estudiants de
postgrau i professors en els seus primers anys de professió.

Australian Geographer (ISSN: 0004-9182)
Es tracta d’una de les primeres publicacions de geografia humana, ja que el
seu primer número va veure la llum l’any 1928. És la revista de geografia més
antiga del continent australià. Revista oficial de la Geographical Society of
New South Gales, actualment està publicada per l’editorial Taylor & Francis
Group. Apareix tres cops a l’any. El seu factor d’impacte corresponent al 2005
ha estat d’1,233.

Australian Geographer publica treballs geogràfics que cobreixin qualsevol
aspecte de la disciplina de la geografia, tant des de la vessant humana com físi-
ca, tot i que les seves àrees d’interès principal són el desenvolupament i les
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polítiques de la regió australiana: Austràlia, les regions del Pacífic occidental,
l’Oceà Índic, Àsia i l’Antàrtida. D’altra banda, les temàtiques genèriques pre-
ferides per la publicació són els estudis ambientals, particularment el medi bio-
físic i la interacció amb el medi humà.

D’una forma regular, també hi apareixen volums sobre temàtiques con-
cretes que bé poden ser reculls d’articles temàtics o bé comunicacions en for-
mat d’article provinents de simposis. 

The Canadian Geographer / Le Géographe canadien (ISSN: 0008-3658)
Amb el suport de la Canadian Association of Geographers / l’Association cana-
dienne des géographes, la revista és publicada per l’editorial Blackwell Publis-
hing. N’apareixen quatre números a l’any. El seu factor d’impacte correspo-
nent al 2005 va ser de 0,491.

L’objectiu de la revista és la publicació d’articles originals i de qualitat sobre
aspectes d’interès per a la comunitat geogràfica internacional. Hi són benvin-
guts treballs filosòfics, teòrics i metodològics sobre qualsevol regió del globus
terraqüi. Com és lògic, mostra també un interès especial pels estudis de geògrafs
canadencs i/o treballs sobre la regió canadenca. Els articles poden estar escrits
en anglès o en francès.

The Cartographic Journal (ISSN: 0008-7041)
Revista a tot color sobre el món de la cartografia en general que publica l’edi-
torial anglesa Maney Publishing. N’apareixen tres números a l’any. El seu fac-
tor d’impacte corresponent a l’any 2005 va ser de 0,260. És una revista con-
solidada, atès que en va aparèixer el primer exemplar l’any 1964.

Publica treballs sobre cartografia, comunicació i anàlisi de les relacions
espacials a través dels mapes i altres representacions de la superfície terrestre, així
com aspectes relacionats amb els sensors remots, els sistemes d’informació
geogràfica, Internet i els sistemes de posicionament globals (GPS). Inclou nove-
tats cartogràfiques internacionals, recensions de llibres nous, articles i progra-
mari cartogràfic, revisions sobre articles vinculats amb la temàtica de la revis-
ta i una llista de les darreres novetats en mapes i atles. 

Cultural Geographies (ISSN: 1474-4740)
Està publicada per l’editorial Sage Publications. Fins a l’any 2003, el títol de la
revista va ser Ecumene. N’apareixen quatre números a l’any. El seu factor d’im-
pacte corresponent a 2005 va ser d’1,543. 

Cultural Geographies publica recerca i altres contribucions que se cen-
tren en el fet cultural i polític del medi ambient, el lloc i l’espai. Hi són ben
rebudes les contribucions d’estudiosos de tota mena interessats en les geo-
grafies culturals. Disposa d’una secció, «The Cultural Geographies in Prac-
tice», que s’ofereix com un espai per a la reflexió crítica de com les pràcti-
ques del civisme, la política i els camps artístics estan relacionades amb la
geografia cultural. La publicació també disposa d’una secció de revisió de
llibres nous.
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Economic Geography (ISSN: 0013-0095)
Durant el període estudiat, aquesta revista ha estat a les posicions més elevades
de la categoria (l’any 1997, amb 2,073, va assolir el factor d’impacte més alt).
Editada per la universitat de Clark des de 1925, l’any 2005 va assolir un fac-
tor d’impacte d’1,757. N’apareixen quatre números a l’any.

Revista que publica treballs relacionats amb la geografia econòmica en gene-
ral i que és llegida per acadèmics i professionals d’arreu del món. En destaca
la publicació d’articles sobre el marc teòric i els estudis de casos sobre les tendèn-
cies teòriques que tenen lloc en el camp de la geografia econòmica. A cada
número, hi apareixen diverses recensions de llibres publicats sobre la matèria.

Environment and Planning A (ISSN: 0308-518X)
Publicació mensual editada per l’editorial anglesa Pion Ltd. que també edita
les series B, C i D de la mateixa revista. El seu factor d’impacte corresponent
a 2005 va ser d’1,367.

Environment and Planning A és una revista interdisciplinària de recerca
urbana i regional, i constitueix l’única publicació sobre aquest camp del conei-
xement. La seva freqüència d’aparició fa que es mantingui com una revista
actual i cobreixi puntualment les novetats que apareixen sobre la matèria.

Les temàtiques que s’hi han exposat estan relacionades amb el futur de les
ciutats i les regions, amb un interès especial sobre les problemàtiques que hi
tenen lloc: desenvolupament econòmic, exclusió social, econòmica i cultural,
la tensió del transport i l’impacte ambiental; aspectes que han d’afrontar les
ciutats i les regions de tot el món. Aquestes problemàtiques només es poden
afrontar des d’una vessant interdisciplinària que conjugui els coneixements de
diverses disciplines: geografia, economia, ciències ambientals, ciències polítiques,
demografia, enginyeria i ciència regional, entre d’altres. Els resultats d’aques-
tes estratègies de treball: quantitatives i qualitatives, econòmiques, culturals i
teòriques i aplicades, són els aspectes que es recullen en els articles que publi-
ca la revista.

Al marge dels articles, també hi ha editorials i comentaris, cartes a l’editor
i una secció sobre revisió de llibres.

Environment and Planning D (ISSN: 0263-7758)
Publicada per l’editorial Pion Ltd., que també publica Environment and Plan-
ning A. Apareix sis cops a l’any i el seu factor d’impacte per al 2005 va ser
d’1,571. En el període estudiat, sempre ha estat una de les revistes més impor-
tants de la categoria, l’any 1997 en va ser la primera, amb un factor d’impac-
te de 2,149.

Envionment and Planning D és una revista interdisciplinària que convida
a establir un fòrum internacional de discussió sobre la temàtica d’espai i socie-
tat. El concepte d’espai s’hi defineix des dels paisatges del cos de les geografies
globals; des del ciberespai als boscos vells; des de la metàfora i la matèria i com
una construcció teòrica i un fet empíric. Les seves interpretacions es mouen a
través d’espectres teòrics, des de la psicoanàlisi fins a l’economia política.
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Als darrers anys, la publicació ha assumit articles des de les disciplines de la
geografia, dels estudis culturals, de l’antropologia, la sociologia, la política, les
relacions internacionals, l’arquitectura, la planificació, la història, els estudis
sobre el paper de les dones, la història de l’art i la filosofia.

A banda dels articles, a la revista també hi ha editorials i comentaris, revi-
sió de llibres i assajos.

Eurasian Geography and Economics (ISSN: 1538-7216)
Editada per Bellwether Publishing Ltd., la revista va veure la llum durant la
dècada de 1960. Es va incorporar a la categoria de «Geography» de l’SSCI l’any
2002. Actualment, n’apareixen vuit fascicles anuals. El seu factor d’impacte
corresponent a 2005 va ser de 0,657. 

Publicació que recull articles d’especialistes i estudiosos de la geografia i
l’economia de les repúbliques que conformaven l’antiga Unió Soviètica, les
regions del centre i est d’Europa i els països socialistes de l’Àsia. En alguns fas-
cicles, s’hi inclouen treballs breus de recerca i anàlisi del desenvolupament
econòmic actual, les fluctuacions demogràfiques i altres aspectes relacionats
amb aquest marc territorial concret.

Geoforum (ISSN: 0016-7185)
Editada per Elsevier, Geoforum es va començar a publicar l’any 1970. Actual-
ment, n’apareixen sis números a l’any. El factor d’impacte corresponent a 2005
va ser d’1,516. 

Revista internacional interdisciplinària amb una vessant global en general
i una visió integradora en particular. L’àmplia visió de la publicació inclou
aspectes econòmics, polítics, socials i ambientals, a través dels sistemes nacio-
nals de regulació i governança, del desenvolupament regional i urbà, de l’eco-
nomia local i la planificació urbana i de la gestió de recursos.

La revista inclou una secció titulada «Critical Reviews», on destaca la valo-
ració crítica de la recerca en totes les àrees que li són afins.

Geography (ISSN: 0016-7487)
Revista de l’anglesa Geographical Association publicada per la mateixa asso-
ciació. N’apareixen tres números cada any. El factor d’impacte corresponent
a 2005 va ser de 0,185.

Revista que, juntament amb Primary Geographer, Teaching Geography i Geo-
graphical Association Magazine, compon totes les publicacions de la Geograp-
hical Association. Geography. Més concretament, es tracta d’una revista inter-
nacional que publica articles de caràcter generalista en geografia, i que va
dirigida a una àmplia audiència: lectors, professors i estudiants.

Geographical Analysis (ISSN: 0016-7363)
Definida com una revista internacional de geografia teòrica, Geographycal Analy-
sis està editada des de l’any 1969, i des de l’any 2005 la publica Blackwell
Publishing. Té el suport del Department of Geography at the Ohio State Uni-
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versity. N’apareixen quatre fascicles a l’any i el seu factor d’impacte correspo-
nent a l’any 2005 va ser de 0,436.

És la revista més important de la seva especialitat. Presenta avenços signifi-
catius en geografia teòrica, en desenvolupament de models i en mètodes quan-
titatius per part de geògrafs i estudiosos d’un ampli espectre de camps afins.
D’una forma tradicional, s’hi publiquen articles de geografia teòrica sovint amb
articulacions matemàtiques i informes i discussions sobre el paradigma analí-
tic. També cal remarcar-ne els treballs sobre anàlisis espacials, d’econometria
espacial i estadístics que tenen, així mateix, una forta presència a la revista.

The Geographical Journal (ISSN: 0016-7398)
Publicada amb el suport de la Royal Geographical Society i l’Institute of Bri-
tish Geographers, la revista està editada per Blackwell Publishing. N’aparei-
xen quatre números cada any i el seu factor d’impacte corresponent a 2005 va
ser de 0,882.

Revista que publica la millor recerca i coneixement de geografia física i
humana, amb un èmfasi especial en els aspectes relacionats amb el desenvolu-
pament econòmic, l’ajuda, la pobresa, el canvi ambiental, la política ambien-
tal, la degradació ambiental, la gestió de recursos, el gènere i el medi, com també
el seguiment dels impactes de les decisions polítiques i de l’activitat humana en
l’entorn natural. Disposa d’una secció de ressenyes de llibres sobre la matèria
de la revista. El quart volum de cada any està centrat en temes relacionats amb
la cartografia en un sentit ampli; inclosos la recerca en sistemes d’informació
geogràfica i sensors remots i la cartografia assistida per ordinador. 

The Geographical Journal està dirigida a geògrafs de la vessant humana i
física que treballin en la línia de recerca de la revista, amb l’objectiu que la geo-
grafia sigui una contribució important per estudiar i resoldre problemàtiques
d’actualitat.

Geographical Review (ISSN: 0016-7428)
Publicació de l’American Geographical Society editada per la mateixa socie-
tat. N’apareixen quatre números l’any. El factor d’impacte corresponent al
2005 va ser de 0,490.

Geographical Review és una revista d’àmbit generalista a la qual es poden
enviar articles i recensions de llibres o articles curts que apareixeran dins l’a-
partat de «Geographical Record Notes» o «Geographical Reviews». Els estu-
diants de darrers cursos o de doctorat hi poden donar a conèixer la seva recer-
ca a l’apartat «Geographical Field Notes».

Geographische Zeitschrift (ISSN: 0016-7379)
Revista alemanya que es publica des de 1895. Actualment està editada per Stei-
ner-Verlag. El seu factor d’impacte corresponent a 2004 va ser de 0,080.

Publicació líder de geografia de parla alemanya. Centrada en l’estudi de
l’antropogeografia, és una de les poques revistes que edita articles d’aquesta
matèria. Acull també textos en anglès.
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Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions (ISSN: 0959-3780)
Editada per Elsevier, la revista es va estrenar l’any 1991 i el 2005 va ser incor-
porada al grup de «Geography» del JCR de l’SSCI. N’apareixen quatre volums
cada any i el seu factor d’impacte corresponent a 2005 va ser d’1,952.

Publicació internacional i interdisciplinària de gran abast pel que respecta
a l’enfocament, ja que arriba a donar cabuda a aportacions tant de les ciències
socials com de les naturals. Accepta articles teòrics i aplicats de l’ampli ventall
que constitueix el canvi global: biodiversitat i ecosistemes, recursos hídrics,
canvi climàtic, acords internacionals, relacions entre el Nord i el Sud, canvi
d’usos del sòl, institucions i governança. Els temes tractats principalment són
els de polítiques públiques, economia, equitat, riscos, ciència política, desen-
volupament internacional, salut i benestar.

Global Networks: A Journal of Transnational Affairs (ISSN: 1470-2266)
Revista que va iniciar la seva marxa l’any 2001 i el 2005 es va incorporar al
JCR de l’SSCI. Està editada per Blackwell Publishing. N’apareixen quatre
exemplars a l’any i el seu factor d’impacte corresponent a 2005 va ser d’1,340.

Publicació que, com el seu nom indica, està especialitzada en xarxes glo-
bals, estudis transnacionals i relacions amb les teories de la globalització. S’erigeix
com un fòrum de discussió i debat d’aquestes branques d’estudi emergents.
Les contribucions provenen principalment de l’antropologia, la geografia, la
política econòmica internacional i la sociologia; tot i que també es nodreix
d’estudis històrics, de relacions internacionals, de política científica, d’estudis
culturals, urbans i regionals.

International Journal of Geographical Information Science (ISSN: 1365-8816)
Editada per la Taylor & Francis Group, la revista es troba indexada en la cate-
goria de «Physical Geography» del Science Citation Index i com a «Geography»
en el Social Sciences Citation Index. El primer número data de 1986. El factor
d’impacte corresponent a 2005 va ser d’1,562. Actualment, n’apareixen vuit
números cada any.

International Journal of Geographical Information Science és una publicació
internacional de caràcter interdisciplinari, que té com a objectiu ésser un fòrum
per a l’intercanvi d’idees, tècniques i experiències en el creixent món dels sis-
temes d’informació geogràfica (SIG). El perfil dels lectors correspon a profes-
sionals que utilitzen els SIG per al seguiment, la planificació i la presa de deci-
sions territorials.

La publicació recull articles de recerca sobre les aplicacions dels SIG en
recursos naturals, en aspectes socials, en reconstrucció del paisatge, com també
en els desenvolupaments d’aplicacions informàtiques, cartogràfiques i engin-
yeria, tant en països desenvolupats com en vies de desenvolupament.

Journal of Economic Geography (ISSN: 1468-2702)
Actualment, és la publicació més important de la categoria de «Geography»
de l’SSCI. El 2004, el primer any que va sortir reflectit en aquesta categoria, va
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assolir un valor d’impacte de 3,139, el valor absolut més elevat que s’ha regis-
trat al llarg del període estudiat, i el 2005, d’un 3,222, també el més alt. Està
publicada per l’editorial Oxford Journals i en l’actualitat apareix cinc cops a
l’any.

Journal of Economic Geography té per objectiu redefinir i revigoritzar la
intersecció entre l’economia i la geografia i fer-ho des d’una perspectiva inter-
nacional. Publica articles que estudien la geografia econòmica en un sentit
ampli i hi són benvinguts treballs que contribueixin a comprendre la natura
geogràfica de l’economia, com també el canvi econòmic global.

The Journal of Geography (ISSN: 0022-1341)
Revista de la National Council for Geographic Education. Durant el període
d’estudi, ha format part de l’SSCI a la categoria «Geography» des de l’any 1997
fins al 2002, amb un valor de factor d’impacte d’1,019. Els anys 2003 i 2004
ja no apareix reflectida a l’índex. Hi torna el 2005 amb un valor de 0,617.

Publicació concebuda com un fòrum per als educadors i estudiosos per a la
presentació de resultats de la recerca i el coneixement per a l’avenç de la com-
prensió i la pràctica de l’educació geogràfica, des de l’educació a les escoles fins
als nivells de postgraduat.

S’hi publiquen articles sobre aproximacions instruccionals, resultat de recer-
ques, plans d’estudis i activitats docents. A més, hi ha un apartat de revisió de
llibres, mapes, programari per a ordinadors i altres productes de caire digital. 

Journal of Geography in Higher Education (ISSN: 0309-8265)
Revista publicada per l’editorial Taylor & Francis. Va aparèixer l’any 1977 i
en l’actualitat en surten tres números a l’any. El seu factor d’impacte corres-
ponent a l’any 2005 va ser de 0,604.

Publicació que va ser concebuda sota la convicció que la importància de
l’ensenyament i el coneixement de la geografia ha estat infravalorada en l’educació
superior. Es dedica, per tant, a parlar d’aspectes sobre l’ensenyament de la geo-
grafia en totes les institucions d’educació superior, i vol ser un fòrum per a
geògrafs i estudiosos afins, per discutir interessos educacionals comuns, tot pre-
sentant resultats de la recerca en educació i proposant idees noves.

Journal of Historical Geography (ISSN: 0305-7488)
Publicació de l’editorial Elsevier que cobreix tots els aspectes de la geografia
històrica. N’apareixen quatre volums a l’any i el valor que va assolir de factor
d’impacte per a 2005 va ser de 0,688. 

Amb la voluntat de disposar d’un públic marcadament interdisciplinari,
Journal of Historical Geography presenta resultats de recerques sobre: historio-
grafia de la geografia històrica, interrelacions de la geografia històrica amb dis-
ciplines afins, reconstrucció de les geografies dels llocs en el passat, canvis de les
geografies dels llocs en el passat, comprensió, experiències i interpretacions de
llocs en el passat, geografies culturals mentals i materials del passat, problemes
metodològics de les ciències socials històriques, problemes de la descripció
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geogràfica, fonts i tècniques d’anàlisi, geografia històrica aplicada i preserva-
ció històrica.

A cada volum, al marge dels articles, hi són especialment benvinguts dis-
cussions i debats d’aspectes relacionats amb la matèria. Addicionalment, s’hi
inclou un ampli apartat de revisió de llibres.

Landscape and Urban Planning (ISSN: 0169-2046)
Revista publicada per Elsevier, el primer número de la qual va aparèixer el 1974.
Es va incorporar a la categoria «Geography» de l’SSCI l’any 2001, i durant el
mateix any es va incorporar a l’apartat «Geography Physical» de l’SCI. El factor
d’impacte per a 2005 va ser d’1,359. N’apareixen setze fascicles a l’any.

Landscape and Urban Planning és una revista amb un clar perfil analític de
la interrelació entre l’ésser humà i el medi en els aspectes d’usos del sòl. La seva
premissa defineix que la recerca relacionada amb els aspectes pràctics millo-
rarà el paisatge antròpic. El seguiment que n’esperen els editors és molt àmplia:
geògrafs, planificadors, arquitectes paisatgistes, conservacionistes, ecòlegs i
qualsevol estudiós dels usos del medi.

Admet treballs relacionats amb el coneixement ecològic, des d’una visió
multidisciplinària, dels impactes generats per l’ésser humà al medi, fins a l’anà-
lisi, la planificació i el disseny dels usos. Així mateix, recull estudis dels pro-
cessos ecològics i les interaccions a les àrees urbanes, com també entre aques-
tes àrees i els sistemes naturals que els voregen i els suporten. Les recerques en
ecologia del paisatge, i la planificació i el disseny del paisatge també tenen
cabuda en aquesta publicació.

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (ISSN: 0029-9138)
Revista austríaca que es podria traduir amb el títol de Comunicacions de l’As-
sociació Austríaca de Geografia. Apareix un cop a l’any i el seu factor d’impac-
te corresponent a 2005 va ser de 0,250. 

Publicació que recull articles en alemany, amb resums en anglès, sobre dis-
tints aspectes geogràfics austríacs, tot i que resta oberta a treballs d’altres indrets.

Papers in Regional Science (ISSN: 1056-8190)
Publicació oficial del Regional Science Association International editada per
Blackwell Publishing. Ha estat present, a tot el període d’estudi, dins l’SSCI
del JCR. El seu factor d’impacte corresponent a 2005 va ser de 0,475. N’apa-
reixen quatre volums a l’any. 

Revista que publica articles d’alta qualitat sobre les temàtiques relacionades
amb la ciència regional, des d’una perspectiva pluridisciplinària, que contri-
bueixin a millorar la comprensió dels sistemes urbans i regionals. S’hi inclouen
aspectes sobre els models de localització, transport i migracions, usos del sòl i
desenvolupament urbà, aglomeracions espacials i segregacions, geografia econò-
mica, anàlisi de la indústria i el comerç, el medi i els recursos naturals, desen-
volupament urbà i regional, sistemes d’informació geogràfica i anàlisi de dades
espacials.
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Political Geography (ISSN: 0962-6298)
Revista interdisciplinària que centra el seu interès en qüestions polítiques amb
una clara dimensió geogràfica i espacial. Editada per Elsevier, la publicació
apareix vuit vegades a l’any. El factor d’impacte per a 2005 va ser d’1,493.
Durant el període estudiat, dins el JCR, s’ha mantingut a nivells força elevats
de la llista d’edicions de «Geography». 

Political Geography es defineix com la publicació de referència dins del fort
ressorgiment que ha viscut la geografia política al llarg dels darrers anys. L’ob-
jectiu és aportar contribucions dels pilars principals de la geografia política:
els estudis tradicionals de la geoestrategia de les regions i l’estructura espacial
dels estats, els estudis quantitatius positivistes (geografia electoral, impacte de
les polítiques), les aproximacions a les polítiques econòmiques amb teories
alternatives de l’estat o amb la perspectiva del sistema mundial, i les anàlisis
geopolítiques postestructuralistes, amb un èmfasi especial a aspectes de gène-
re, raça i postcolonialisme.

Post-Soviet Geography and Economics (ISSN: 1088-9388)
Revista publicada des de 1960. Actualment l’edita Bellwether Publishing Ltd.,
n’apareixen vuit números a l’any i el seu valor de factor d’impacte correspo-
nent a 2004 (el darrer que va aparèixer a l’índex) va ser d’1,5.

Post-Soviet Geography and Economics publica articles originals sobre aspec-
tes geogràfics i econòmics de les repúbliques que formaven l’antiga Unió Soviè-
tica, del centre i est d’Europa i dels països socialistes del continent asiàtic. En
alguns volums, hi apareixen notes curtes sobre l’anàlisi del desenvolupament
econòmic recent de la zona d’influència de la revista, sobre les fluctuacions
demogràfiques i aspectes similars.

The Professional Geographer (ISSN: 0033-0124)
Al començament, va ser la publicació de l’American Society of Professional
Geographers i es va convertir en la revista de l’Association of American Geo-
graphers el 1949. Durant el període d’estudi, es va veure reflectida a l’índex
de «Geography» de l’SSCI del JCR l’any 1997 i ja no s’hi va tornar a citar fins
al 2000. El 2005 va tenir un factor d’impacte de 0,964. Es publica quatre cops
a l’any.

The Professional Geographer edita articles curts de geografia acadèmica amb
un interès especial en estudis empírics i metodològics, així com recensions de
llibres que puguin interessar als geògrafs de diverses disciplines. Té per objec-
tiu esdevenir un fòrum per a noves idees i punts de vista alternatius en relació
amb la geografia acadèmica i aplicada. S’hi inclouen notes breus sobre les noves
publicacions en geografia.

Progress in Human Geography (ISSN: 0309-1325)
Es tracta d’una de les revistes més importants en geografia humana. Editada
per Hodder Arnold, Progress in Human Geography és bimensual i el seu factor
d’impacte corresponent al 2005 va ser de 2,616, per la qual cosa es va situar
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en el segon lloc de la categoria de «Geography» del JCR. Durant el període
d’estudi, sempre ha estat a la zona alta de la llista, fins i tot ha estat la més
important durant el bienni 2002-2003.

La revista ofereix una anàlisi rigorosa i una valoració crítica dels treballs en
ciències socials i humanitats. Presenta tot un conjunt de desenvolupaments
teòrics en aspectes socials, econòmics, polítics i en geografia cultural. Les darre-
res tendències en la matèria són analitzades als coneguts «Progress Reports».

Regional Studies (ISSN: 0034-3404)
Revista oficial del Regional Studies Association publicada per l’editorial Tay-
lor & Francis Group. N’apareixen nou fascicles a l’any. El factor d’impacte
corresponent a l’any 2005 va ser d’1,525. Sortí per primer cop a la llista de les
revistes de geografia del JCR l’any 2003.

Regional Studies publica recerca original i revisions sobre desenvolupament
urbà i regional. Es tracta d’una revista interdisciplinària que intenta despertar
l’interès i l’atenció especialment dels economistes, els geògrafs, els sociòlegs,
els planificadors i els gestors. S’hi exposen temes tan diversos com ara la indús-
tria, les localitzacions, els mercats de treball, l’allotjament, les migracions, el
lleure, el transport, les comunicacions i l’avaluació de les polítiques públiques.
Té un perfil clarament internacional.

Scottish Geographical Journal (ISSN: 0036-9225)
Publicació oficial de la The Royal Scottish Geographical Society des de 1885,
moment en què es va fundar. Cal remarcar-ne que fins al 1998 es va dir Scot-
tish Geographical Magazine. En l’actualitat, està editada per Edinburgh Uni-
versity Press i n’apareixen quatre fascicles a l’any. El factor d’impacte corres-
ponent al 2005 va ser de 0,579.

La revista té una perspectiva internacional i edita articles derivats de recer-
ca original des de totes les branques de la geografia i des de qualsevol part del
món, però amb un tractament lògicament especial i preferent per la relacio-
nada amb Escòcia.

Singapore Journal of Tropical Geography (ISSN: 0129-7619)
Una publicació de la National University of Singapore i editada per Black-
well Publishing. N’apareixen tres volums a l’any i el seu factor d’impacte
corresponent al 2005 va ser d’1,457. Durant el període estudiat (1997-
2005), ha estat cada any inclosa a la llista de les revistes de geografia del
JCR de l’SSCI.

Publicació amb perfil internacional i interdisciplinari que s’erigeix com un
fòrum per a la discussió dels problemes i les qüestions del món tropical. S’hi edi-
ten articles teòrics i empírics que tractin sobre els ambients físics i humans del
desenvolupament, des de la perspectiva geogràfica i amb punts de vista inter-
disciplinaris. Hi són acceptades les contribucions dels geògrafs, dels estudio-
sos de les humanitats, de les ciències socials i naturals, amb interès en recerca
tropical.
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Social and Cultural Geography (ISSN: 1464-9365)
Publicació sobre geografia social i cultural apareguda l’any 2000 i editada per
Taylor & Francis. El factor d’impacte corresponent a 2005 va ser d’1,645.
Actualment, n’apareixen sis números a l’any. Es va incorporar a la categoria
«Geography» del JCR l’any 2005.

Revista especialitzada que recull treballs de recerca sobre l’espacialitat de
la societat i la cultura, especialment el paper de l’espai, el lloc i la cultura, en la
relació amb aspectes socials, polítiques culturals, aspectes de la vida diària, pro-
ductes culturals, consum, identitat i comunitat i llegat històric. A cada fascicle,
hom hi troba també recensions de llibres actuals sobre la matèria que tracta la
revista.

Tijdsschrift voor economische en sociale geografie (ISSN: 0040-747X)
Revista neerlandesa que es tradueix a l’anglès amb el títol de Journal of Econo-
mic and Social Geography. Rep el suport de la The Royal Dutch Geographical
Society i està editada per Blackwell Publishing. Llistada a la categoria de «Geo-
graphy» del JCR durant tot el període d’estudi, el factor d’impacte correspo-
nent al 2005 va ser de 0,506. N’apareixen cinc fascicles a l’any.

Publicació internacional sobre els aspectes actuals de la geografia humana,
amb un manifest compromís amb la promoció de treballs acadèmics rigoro-
sos en la matèria. Amb articles de recerca i dossiers especials de temes d’in-
terès, s’hi presenten els darrers coneixements des d’Europa i tot el món, espe-
cialment en el camp de l’economia i la geografia social. La revista intenta
connectar les pràctiques geogràfiques continentals europees amb els estudis
tradicionals angloamericans, per la qual cosa s’hi poden trobar articles de totes
dues bandes de l’Atlàntic. La publicació es defineix com un canal per a la dis-
seminació de noves perspectives, idees i aproximacions a l’estudi de la geogra-
fia humana.

Transactions of the Institute of British Geographers (ISSN: 0020-2754)
Revista publicada amb el suport de la Royal Geographical Society i The Institute
of British Geographers i editada per Blackwell Publishing. Durant el període
d’estudi, ha estat un dels títols més importants de la categoria de «Geography»
del JCR, on va assolir el nivell més alt durant els anys 2000 i 2001. El factor
d’impacte corresponent al 2005 va ser de 2,218. En l’actualitat, n’apareixen
quatre fascicles a l’any.

Una de les revistes més importants de recerca geogràfica i que té per objec-
tiu publicar articles que permetin millorar el coneixement geogràfic d’arreu
del món, a través de les diverses disciplines que el comprenen. Els temes que
tenen un especial interès per a la revista són, d’una banda, els articles que ser-
veixin de fites i que esdevinguin contribucions dins un marc teòric, concep-
tual o empíric per a l’avenç de la geografia com una disciplina acadèmica, i,
d’altra banda, els articles formatius dins l’ampli espectre de coneixements que
suposa la geografia. Totes aquestes contribucions es pretén que tinguin uns
estàndards de qualitat elevats, amb la finalitat que la revista es mantingui com
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una de les més importants en la matèria. Addicionalment, conté una sèrie
d’editorials que estimulen i que donen forma a la recerca en geografia, com
també una secció de revisió bibliogràfica. 

Urban Geography (ISSN: 0272-3638)
Revista publicada des de 1980 i editada en l’actualitat per Bellwether Publsis-
hing Ltd. N’apareixen vuit fascicles a l’any. El seu factor d’impacte correspo-
nent al 2005 va ser de 0,609. 

Està centrada en la publicació d’articles originals sobre la recerca dels geò-
grafs i d’altres científics socials sobre les polítiques urbanes, com ara aspectes
racials, de poder i etnicitat a les ciutats; diferències internacionals en morfo-
logia i funcionalitat urbana; el mercat immobiliari urbà, i l’activitat econòmi-
ca urbana i la dotació de serveis, entre d’altres.
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