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Setembre-	Octubre	2021

Recerca

El	 Grup	 d'Estudis	 de	 Mobilitat,	 Transport	 i	 Territorials
(GEMOTT)	 que	 encapçala	 la	 professora	Carme	Miralles	 ha	 rebut
una	 ajuda	 (2021	 i	 2022)	 de	 la	 convocatòria	 de	Projectes	d’I+D+i
per	a	la	realització	de	“Pruebas	de	Concepto”.

El	 professor	 Antonio	 López	 Gay	 (també	 membre	 del	 Centre
d’Estudis	 Demogràfics,	 CED)	 encapçala	 el	 projecte	 “Cities	 in
movement:	socio-spatial	reconfiguration	in	the	post-pandemic
era”,	 un	 dels	 17	 seleccionats	 d’un	 total	 de	 528	 propostes
presentades	a	la	convocatòria	Social	Research	2021	de	la	Fundació
“la	Caixa”.	

Conferències,	Seminaris,	Col·loquis,	Jornades...

Del	 7	 al	 10	 de	 setembre	 el
professor	Joan	Cristian	Padró
va	 participar	 a	 la	 “12th
European	 Conference	 on
Ecological	 Restoration”
organitzada	 per	 la	 Universitat
d’Alacant

El	 dimarts	 14	 de	 setembre	 la
professora	 Maria	 Buhigas	 va
participar	en	un	dels	debats	de
la	 XV	 Biennal
Espanyola	 d'Arquitectura	 i
Urbanisme	 (BEAU)
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organitzada	 pel	 Centre	 de
Cultura	 Contemporània	 de
Barcelona	(CCCB)

El	 dimecres	 22	 de	 setembre	 el
professor	 David	 Saurí	 va
impartir	 aquesta	 conferència
a	 la	 Biblioteca	 de	 Rubí	 i
organitzada	 per	 l’associació
d’Amics	UAB

El	 dijous	 23	 de	 setembre	 el
grup	 de	 recerca	 INTERFASE,
juntament	 amb	 la	 Taula	 del
Llobregat,	 va	 organitzar	 la
Jornada	 “Aprenem	 del	 Glòria
al	 Delta	 del	 Llobregat:
mapes	 de	 risc	 d’inundació	 i
component	marina”	

El	diumenge	26	de	setembre	el
professor	 Pau	 Avellaneda	 va
fer	una	xerrada	amb	motiu	de	la
Mostra	d’Entitats	de	Barberà
del	 Vallès,	 organitzada	 per
Veus	 Barberà	 i
@Barbera_Respira

El	dilluns	27	el	professor	Oriol
Nel·lo	 va	 participar	 a	 la
presentació-col·loqui	 del	 llibre
"Barcelona,	 capital	 del
Mediterrani.	Democràcia	 local	 i
combat	 per	 la	 pau"	 organitzat
per	 la	 Fundació	 Catalunya
Europa

El	 dilluns	 27	 i	 dimarts	 28	 de
setembre	 els	 professors	 Juan
Antonio	 Módenes,	 Carles
Donat	 i	 Oriol	 Nel·lo	 van
participar	 a	 les	 jornades
“Habitatge	 en	 temps	 de
pandèmia”	 organitzades	 per
l’Observatori	 Metropolità	 de
l'Habitatge	 de	 Barcelona
(OHB)	 i	 el	 Centre	 Ernest
Lluch-CUIMP

El	 dilluns	 27	 de	 setembre	 el
grup	 de	 recerca	GRUMETS	 va
organitzar	 un	 acte	 per	 acostar
el	 món	 de	 la	 teledetecció	 al
públic,	 amb	 motiu
del	 llançament	 del	 satèl·lit
Landsat-9

El	 divendres	 1	 d’octubre	 la
professora	 Roser
Maneja	 (també	 membre
del	 Centre	 de	 Ciència	 i
Tecnologia	 Forestal	 de
Catalunya)	 va	 participar	 a
la	 taula	 rodona
sobre	bioeconomia	circular	a
Catalunya	 organitzada	 per
la	 Fira	 de	 Sant	 Miquel	 de
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Lleida.	

El	dilluns	4	d’octubre	els
professors	Àngel	Cebollada,
Oriol	Nel·lo,	Azahara	Sillero	i
Carme	Miralles	van	participar
en	aquest	de	presentació	i
posterior	col·loqui	sobre	l’ús
de	la	bicicleta	i	la	mobilitat
sostenible,	organitzat	per	la
Fundació	Catalunya	Europa

El	 dijous	 7	 d’octubre	 la
professora	 Roser	 Maneja
(també	membre	 del	Centre	 de
Ciència	i	Tecnologia	Forestal
de	 Catalunya)	 va	 participar	 a
la	 Taula	 rodona	 “Carrers
respirables:	cap	a	una	ciutat
sense	 emissions”	 organitzada
per	l’Ajuntament	de	Barcelona

El	 dijous	 21	 d’octubre	 el
professor	 Francesc	 Muñoz
Ramírez	 va	 participar	 a	 la
jornada	 “Despoblament	 i
Catalunya	 buidada”,	 dins	 el
cicle	 “4	 reptes	 capitals”
organitzat	 pel	 diari	 “Nació
digital

El	 dilluns	 18	 d’octubre	 els
professors	Oriol	Nel·lo	 i	Vero
Mejía,	 del	 Grup	 d’Estudis
sobre	 Energia,	 Territori	 i
Societat	 (GURB)	 i	 Carles
Donat	(també	de	l’Observatori
Metropolità	 de	 l’Habitatge
de	 Barcelona)	 van	 participar
al	 seminari	 d’investigació
FRAMET	 “Metrópolis
fracturades”

Publicacions

Aquest	 número	 inclou	publicacions	 de:	 Gemma	Cànoves,	 Àngel
Cebollada,	Raquel	Cunill,	 Cristina	Domingo,	Òscar	Gonzàlez,
Joan	Carles	Llurdés,	Antoni	López,	Monika	Maciejewska,	Oriol
Marquet,	 Carme	Miralles,	 Graham	Mortyn,	 Elena	Mur,	 Jordi
Nadal,	Anna	Ortiz,	Mario	Padial,	Albert	Pèlachs,	Àngels	Pérez,
Joan	Cristian	Padró,	Lluís	Pesquer,	Xavier	Pons,	David	Saurí,
Azahara	 Sillero,	 Miguel	 Solana,	 Joan	 Manuel	 Soriano,	 Ana
Vera	i	Guillem	Vich
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Grau

El	 passat	 dimecres	 8	 de	 setembre	 la	 professora	 Anna	 Ortiz	 va
participar	a	la	jornada	d’acollida	del	nou	alumnat	a	la	Facultat	de
Filosofia	i	Lletres.

El	passat	dimecres	8	de	setembre	els	professors	Àngel	Cebollada,
Anna	Badia	i	Joan	Carles	Llurdés	van	donar	la	benvinguda	al	nou
alumnat	de	1r	curs

El	 Departament	 de	 Geografia	 agraeix	 les	 entitats	 Intra	 SL,	Camí
General,	 Landlab,	 Aigües	 de	 Manresa,	 Serveis	 d’Espais
Naturals	 de	 la	 Diputació	 de	 Barcelona,	 Vaic	 Mobility,
Ajuntament	de	Mataró,	Associació	per	 la	Defensa	 i	Estudi	de
la	Natura	(ADENC),	Centre	d’Estudis	Demogràfics	(CED),	Grup
de	 Recerca	 en	 Àrees	 de	 Muntanya	 i	 Paisatge	 (GRAMP)	 per
acceptar	estudiants	del	Grau	per	fer	les	seves	pràctiques	curriculars
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Màster

Podeu	recuperar	aquí	els	vídeos	de	les	conferències	del	X	Cicle	de
conferències	 del	 Màster	 oficial	 en	 Estudis	 Territorials	 i
Planejament	(METiP),	i	també	les	dels	anteriors	cicles

El	 dimarts	 7	 de	 setembre	 es	 va	 fer	 la	 presentació	 dels	 projectes
finals	del	Màster	oficial	en	Geoinformació	(curs	2020-21).

El	 dimecres	 8	 de	 setembre	 es	 va	 fer	 la	 segona	 tongada	 de
presentacions	 de	 Treballs	 de	 Fi	 de	 Màster	 oficial	 en	 Estudis
Territorials	i	Planejament	(METiP)

Del	4	al	7	d’octubre	va	tenir	lloc	una	nova	edició	de	la	Fira	virtual
de	Màsters,	Postgraus	i	Doctorats	de	la	UAB.	El	professor	Jordi
Nadal	 i	 les	 professores	 Anna	 Badia	 i	 Meritxell	 Gisbert	 van
presentar	els	màster	oficials	en	Estudis	Territorials	i	de	Planejament
i	el	de	Geoinformació,	respectivament
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Doctorat	i	llectures	de	tesis

Tesi	 doctoral	 d’Ángela	 Adelfa
Trinidad	 da	 Silva	 (14
d’octubre)

Tesi	 doctoral	 de	 Luís	 Miguel
López	López

DAG

Nou	número	(#67/3)	de	la	revista	“Documents	d’Anàlisi	Geogràfica
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On	hem	aparegut?

Francesc	Muñoz	Ramírez	al	programa	de	ràdio	“Via	Lliure”
(RAC1)	(dissabte	18	de	setembre)	i	al	diari	“Nació	digital”	(dissabte
16	d’octubre).
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Gemma	 Cànoves	 al	 programa
“Universo	 Sostenible”	 (“La
aventura	del	saber”)	de	RTVE

Francesc	 Romagosa	 a	 la
publicació	 “Consumidor
Global”	 (divendres	 24	 de
setembre).

Pau	Avellaneda	al	diari	 “Nació	digital”	 (dilluns	27	de	setembre),
al	 programa	 “L’informatiu”	 de	 TV	 Sabadell	 –	 Vallès	 (29	 de
setembre)	i	al	“Diari	de	Sabadell”	(20	d’octubre).

Asunción	 Blanco	 al	 diari
“Ara”	(diumenge	9	d’octubre).

Meritxell	 Gisbert	 al	Diari	 de
Barcelona	 (dimecres	 3	 de
novembre)
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