
 

 

 
 

Unes breus notes d’agraïment dels seus principals responsables 
 
 

L’arribada del Butlletí de Geografia al seu 50è número (va néixer el juny-juliol del 
2014) és una efemèride que val la pena celebrar. El primer que cal destacar-ne és la 
seva regularitat, aproximadament bimensual, i el progressiu enriquiment dels seus 
continguts.  El  Butlletí  s’ha  convertit  en  un  excel·lent  mirall  de  la  vida  del 
Departament: l’extens i continuat recull de publicacions, cursos, activitats, 
conferències, presència als mitjans i altres fets i dades, reflecteix d’una manera 
fresca i atractiva la vitalitat i la diversitat d’interessos de l’equip docent i investigador, 
sempre comptant amb el suport del personal administratiu i tècnic. Com a eina de 
comunicació digital, el Butlletí és un testimoni viu i alhora un document ja històric de 
la Geografia que es fa a la UAB, ajudant al seu reconeixement en el nostre entorn, i 
fent-nos conscients del volum i qualitat de la nostra activitat. Des de les successives 
direccions de departament que l’hem vist néixer i créixer, aprofitem el número rodó 
per felicitar i agrair la tasca dels qui han tingut cura del Butlletí i de tothom qui hi va 
col·laborant. I per molts anys! 

 
Toni Durà Guimerà, director del Departament (2011-2017) 

Carme Miralles Guasch, directora del Departament (2017-2020) 
Anna Badia Perpinyà, directora del Departament (des del 2020) 
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El Butlletí del Departament de Geografia arriba al número 50, qui 
ens ho havia de dir el juliol de l’any 2014 quan va sortir el primer 
número amb la ferma convicció, que encara perdura, que havíem 
de compartir tot el que fèiem perquè no es coneixia prou: 
“explicarem el que fem i sabran qui som”, vam dir. D’entrada no 
va ser fàcil trobar els apartats, tampoc el to i la mida justa de les 
paraules acostumats, com estem encara, a explicar-nos d’altres 
maneres. Ara, amb el temps, n’hem après una mica més i 50 

números després resumim periòdicament l’activitat de la gent del Departament de 
Geografia de la UAB per tal que es conegui que fan els geògrafs i les geògrafes més 
enllà de graus i màsters. 

 
Albert Pèlachs Mañosa, responsable del butlletí (2014-2018) 
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Qui ens hagués dit fa vuit anys que aquesta “aventura” del butlletí 
arribaria a aquest número 50! Més aviat el contrari, quan en Toni 
Durà (aleshores el director del Departament) va proposar 
d’elaborar un butlletí, com un mitjà més per difondre tota l’activitat 
que fem (juntament amb la presència que començàvem a tenir a 
les xarxes socials) ni molt menys les teníem totes. Recordo amb 
l’Albert Pèlachs que en els primers números sempre dubtàvem de 
si tindríem prou material com per acabar publicant un número que 

fes patxoca. I ara aquesta pregunta no té cap sentit, més aviat algun cop ens hem 
plantejat canviar la periodicitat, de bimensual a mensual. I precisament aquest 
número 50 n’és la prova: ve tan carregat de continguts que d’haver-ho sabut abans 
el més segur és que l’haguéssim publicat al setembre. Això és una molt bona notícia, 
la gent del Departament fa tantes coses i tan interessats que després d’insistir i ser 
persistents perquè ens les comuniquin, les podem difondre. 

 

Així doncs, vuit anys després volem agrair a tothom qui està fent possible la 
publicació d’aquest butlletí, que hi ha participat més puntualment o amb una 
presència més duradora i amb molt més pes. Moltes gràcies! 

 
Joan Carles Llurdés Coit, responsable del butlletí (des del 2018) 
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Persones que hi han col·laborat (alguna encara ho fa): 
Mateo Berzi, Miguel Ángel Castela, Margot Mecca, Ariadna García, Meritxell 
Gisbert, Monika Maciejewska, Alfons Parcerisas, Laura Sala,  Aritz Tutor, 
Guillem Vich, Rafa Vicente i Juanjo Vidal. També hem d’agrair els consells que en 
el seu moment ens va donar l’Encarna Castillo des de l’Àrea de Comunicació de la 
UAB. 


