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Cal també destacar la seva obra divulgativa, que sovint menystenim, i que inclou

els títols: Resum de geografia física de Catalunya (1996); Resum de geografia humana de

Catalunya (1997); Itineraris naturalístics... Els boscos de la Garriga (2004), recentment

aparegut. També ha destinat alguns dels seus escrits a textos per a l’ensenyament com:

Manual de geografia física (Publicacions de la Universitat de València, 1994 i 1998), en

col.laboració amb A. Pérez Cueva i V. M. Rosselló; Diccionari de cartografia (1994), amb

Rabella i Busqué; Cartografía y representación fitogeogràfica, 2000; Diccionari de geo-

grafia física, TERMCAT, 2003.

En el marc de la seva tasca docent, ha dirigit, entre el 1988 i el 2003, vuit tesis

doctorals.

Ens interessa ara i aquí remarcar que de les noranta-tres publicacions produïdes

des de 1976, cinquanta-nou són en català; traieu-ne la proporció.

Text presentat per Vicenç M. Rosselló i Verger en el Ple del dia 18 d’octubre 

de 2005

M. Àngels Pascual de Sans

Àngels Pascual és llicenciada en cièn-

cies per la Universitat de Barcelona i doctora en economia per la Universitat Autònoma

de Barcelona (UAB) (1982). Actualment és professora del Departament de Geografia de

la UAB i catedràtica de Geografia Humana (Demografia). La seva docència s’ha centrat

en temes de mobilitat i migracions, metodologia general i metodologia qualitativa. Pro-

fessora també dels programes de doctorat (en geografia i demografia) del mateix Depar-

tament i del programa de postgrau del Centre d’Estudis Demogràfics (Barcelona). És di-

rectora del Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) a la UAB.

Inicià la seva activitat com investigadora en sociologia al Centre d’Estudis CEDEC

de Barcelona. L’any 1972 s’incorporà a la docència universitària. Ha fet estades d’estudi

M.
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i recerca a la Universitat de París, la Sorbona, a França; a la Universitat Johns Hopkins,

a Baltimore, EUA, i a la Universitat de Florència, a Itàlia.

Els seus temes principals de recerca han estat les qüestions urbanes i, posterior-

ment, la sociologia de la població. En aquest darrer camp, l’activitat s’ha centrat en l’es-

tudi de la mobilitat i l’assentament, les migracions de retorn, la mobilitat de professionals

i de treballadors d’alta qualificació, la relació entre migracions i mercat laboral a Europa i

l’aplicació de l’anàlisi qualitativa a l’estudi de les trajectòries migratòries i els assenta-

ments. Això ha donat lloc, al llarg dels anys, a una sèrie de publicacions, que s’iniciaren

el 1970 amb l’obra El retorn dels emigrants, editada per l’editorial Nova Terra, en versió

catalana i castellana. El seu major centre d’interès científic és ara l’estudi de les trajectò-

ries migratòries [vegeu per exemple l’article «Sense of place and migration histories. Idio-

topy and idiotope», Area (Oxford), 36, 4 (2004), p. 348-357].

Ha estat membre del Comitè Científic del II Congreso Español de Migraciones

(Madrid, 2000) i del III Congreso Español de Migraciones (Granada, 2002), presidenta

(junt amb Anna Cabré) del V Congreso de la Población Española (Bellaterra, Barcelona,

1995), presidenta del IV Congreso Español de Migraciones (Girona, 2004) i membre del

Consell Científic del Congrés Mundial de Moviments Humans i Immigració (Barcelona,

2004). Ha estat també membre, en qualitat d’experta, de la Comissió d’Estudi sobre la

Política d’Immigració del Parlament de Catalunya (2000-2003). Ha rebut la Medalla de

la UAB (1991) i la Medalla Narcís Monturiol 2004 al mèrit científic i tecnològic atorgada

per la Generalitat de Catalunya (2005). Fou cofundadora de l’Associació Catalana de So-

ciologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Pertany a la Societat Catalana de Geogra-

fia, l’Associació Catalana de Sociologia, la International Union for the Scientific Study of

Population, l’European Research Forum on Migration and Ethnic Relations i l’European

Association for Population Studies.

Ha treballat en nombrosos projectes de recerca, alguns de caràcter internacional i

alguns dirigits per ella mateixa. Els projectes que està dirigint actualment versen sobre la

migració i l’assentament de població en petites ciutats i àrees rurals, l’origen i l’evolució

de xarxes migratòries i les trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya.

Text llegit pel senyor Salvador Giner de San Julián en el Ple del dia 12 de desem-

bre de 2005
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