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Maria Dolors Garcia Ramon

aria Dolors Garcia Ramon obtingué el

títol de llicenciada en geografia i història a la Universitat de Barcelona el juny de 1966.

Quatre anys després acabà un màster en geografia a la Universitat de Califòrnia, a Ber-

keley, i l’any 1975 es doctorà en geografia a la Universitat de Barcelona.

Com a professora, des del curs acadèmic 1969-1970 ha contribuït decisivament a

la formació i posterior desplegament del grup de geògrafs de la Universitat Autònoma de

Barcelona. En efecte, des del primer moment col.laborà amb el professor Enric Lluch en

la tasca esmentada. A ell li hauria correspost efectuar aquesta presentació, que malaura-

dament no pot fer ara. Jo sóc testimoni, però, de tot el decenni posterior a la llicenciatu-

ra de Maria Dolors Garcia Ramon, durant el qual vaig poder seguir amb continuïtat i d’u-

na manera propera els seus treballs (el darrer any de carrera universitària; la tesi de

llicenciatura el 1969, els viatges d’ampliació d’estudis i de recerca a Estats Units i alguns

sectors del Carib, la tesi de doctorat el 1975). Durant quinze anys passà successivament

a la Universitat Autònoma de Barcelona pels diversos graus de professorat (ajudanta, ad-

junta, agregada) fins al nomenament, l’any 1984, de catedràtica.

Com a professora i també, no cal dir-ho, com a investigadora, s’ha interessat es-

pecialment per aspectes ben diversos de geografia humana i també pel que en podríem dir

teoria de la geografia. Durant uns quants anys, ella seguí, sempre amb un interès especial

en la renovació de mètodes o conceptes, camps d’estudi aleshores força comuns: geogra-

fia agrària, anàlisis poblacionals i geografia social, per posar alguns exemples. Més enda-

vant, s’inclinà obertament cap a temes, mètodes i objectius que eren ben nous i originals.

Així succeí en el cas de la geografia del gènere, amb exposicions orals i treballs de recer-

ca ben innovadors i en els quals ha esdevingut, en el nostre país, capdavantera. Aquest 

és un fet que voldria subratllar com a ben característic de la persona que tinc l’honor de

presentar.

Amb el que acabem de dir, fàcilment comprendrem que la recerca geogràfica ha

estat una tasca a la qual la professora Garcia Ramon ha dedicat moltes hores i molts es-

forços. És lògic que les seves publicacions siguin ben nombroses: una desena de llibres i
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obres monogràfiques, una trentena de capítols de llibres i una vuitantena d’articles (uns

cinquanta en revistes espanyoles i uns trenta en revistes estrangeres). Desitjaria recalcar

aquest últim fet, característic també de l’actitud de la nostra autora. En efecte, ella ha

mantingut sempre nombrosos contactes amb grups de recerca i persones de l’estranger,

col.laborant i cultivant anàlisis i estudis que presentaven i presenten un viu interès en les

recerques geogràfiques actuals. És una actitud ben positiva, no gaire corrent entre els nos-

tres col.legues, que sens dubte ha sabut transmetre als seus deixebles, juntament amb una

certa exigència en la tria dels temes i problemes tractats, i també en la manera d’efectuar

la recerca i d’expressar-la i comunicar-la.

Aquest interès per la recerca geogràfica i per la seva millora s’ha expressat i s’ex-

pressa en nombrosos i diversos aspectes: direcció de tesis doctorals; direcció, coordinació

o col.laboració amb un gran nombre de projectes de recerca; relació amb organismes cien-

tífics, com abans ja hem assenyalat [espanyols, com l’Asociación de Geógrafos Españo-

les (AGE), o d’altres països o fins i tot internacionals, com la Unió Geogràfica Internacio-

nal (UGI), en la qual fou secretària de la comissió Gender and Geography, 1988-1996];

relacions amb nombroses i prestigioses publicacions periòdiques, espanyoles i estrangeres

de geografia tot destacant el fet d’haver estat durant quinze anys (1981-1996) directo-

ra de Documents d’Anàlisi Geogràfica, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cal te-

nir en compte així mateix que ha estat professora o investigadora visitant en diverses uni-

versitats estrangeres (Estats Units, Gran Bretanya i Israel).

Quant a l’estudi del seu propi país, la professora Garcia Ramon ha manifestat el

seu interès en nombrosos treballs de recerca, començant per la seva tesi doctoral, presen-

tada l’any 1975, com ja s’ha dit. Culmina en aquesta direcció, precisament ara que ocu-

pa el càrrec de presidenta de la Societat Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, des de l’any 2000. La seva experiència i el seu esforç han motivat una

notable renovació d’aquesta Societat. Ha assistit amb regularitat a les reunions de la nos-

tra Secció, fet que ha permès als membres tenir un bon coneixement de les activitats de

l’esmentada Societat. Ens sembla que també hem tingut, tots els membres de la Secció, a

través de les intervencions i informes que la professora Garcia Ramon ha efectuat, una

mostra clara i directa de l’excel.lent compliment de les seves obligacions envers la Socie-

tat i la Secció. Esperem que aviat li sigui possible continuar aquesta actitud i aquestes ac-

tivitats a l’Institut d’Estudis Catalans, com a membre numerària de la nostra institució.

Text presentat per Joan Vilà-Valentí en el Ple del dia 12 de desembre de 2005
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