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Josep M. Panareda Clopés

osep M. Panareda Clopés va néixer a San-

ta Maria de Palautordera el 1945 d’una família d’arrels pageses al raiguer del Montseny,

on encara ara viu. Es va llicenciar en geografia i història, no precoçment, el 1973 per la

Universitat de Barcelona, i es va doctorar el 1978 amb la tesi Estructura i dinàmica del

paisatge del Montseny, la seva muntanya totèmica, tema al qual estava predestinat.

Va passar de professor ajudant, el 1973, a titular, el 1982, i a catedràtic de Geo-

grafia Física, el 1992, i vaig tenir l’honor de participar en la comissió que li va concedir

la plaça. Actualment és cap del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Re-

gional de la Universitat de Barcelona.

Pel que fa a la seva tasca de recerca, s’ha centrat en la geografia de bases, la cièn-

cia de la terra, una terra que coneix molt bé perquè l’ha viscuda i caminada. L’àmbit es-

pacial en què l’ha dut a terme va des de les muntanyes senyeres (el Montseny, Montserrat,

el Mont-negre, Núria, el Garraf) fins al litoral dels deltes del Llobregat i de l’Ebre i la

franja de Tordera al Foix, inclòs el llac de Banyoles. L’objecte de la seva recerca ha estat

la dinàmica del paisatge i de la vegetació versus l’antropització. S’ha dedicat a la carto-

grafia corològica, dels usos del sòl, i a la geobotànica, mostrant-se agosarat ja que es trac-

ta d’un camp difícil. Ha mostrat un interès especial en els parcs naturals de Montserrat i

del Montseny. Ha col.laborat amb Oriol de Bolòs i amb Josep Nuet.

Quant a les obres publicades, compta amb els següents títols: Geografia física dels

Països Catalans (Ketres, 1979), editor amb Josep Nuet, naturalista, excel.lent dibuixant

i fotògraf, una obra gairebé mítica on participaren Oriol Riba, Oriol de Bolòs, Joaquim

Gosálbez i d’altres; El patrimoni natural d’Andorra (Ketres, 1979) amb Ramon Folch;

Atles de Catalunya i Andorra (1986), amb Josep Nuet; La vegetació de Catalunya

(1991), amb Josep Nuet; La flora de Montserrat (tres volums, 1991-1993), amb Josep

Nuet; la vegetació a Geografia general dels Països Catalans II (1992, p. 33-124); L’estu-

di de la vegetació als Països Catalans (1994), amb Oriol de Bolòs i Josep Nuet, i Carto-

grafia corològica, com a col.laboració en un llarg projecte subvencionat per la Diputació

de Barcelona.
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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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