
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículum vitae 

Imprès normalitzat (LEC/COL) 

 

 

Nombre de fulls que conté: 39 

 

Nom i cognoms: Lluís Frago i Clols 

 

Data: 29/09/2011 

 

Signatura: 
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La persona signant declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum  i assumeix, en cas contrari, les 
responsabilitats que es derivin de les inexactituds que hi constin. 

 

Cal signar al marge de cada una de les pàgines.  

 

Aquest currículum es presenta sense perjudici que en el procés d’avaluació es pugui demanar a la persona interessada 
l’ampliació i justificació de la informació que conté.  
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1. Dades personals 

Cognoms i nom 

Lluís Frago i Clols 

DNI 

47755127C 

Nacionalitat 

Espanyola 

Data de naixement 

02/12/1981 

Sexe 

 Home       Dona 

Adreça 

El Pati, 17 3r Valls, 43800, Alt Camp. 

2. Situació professional actual  

Institució/organisme/empresa 

Universitat de Barcelona 

Centre 

Facultat de Geografia i Història 

Departament, secció, unitat 

Departament de Geografia Humana 

Adreça 

Montalegre 6 

Codi postal 

08001 

Municipi 

Barcelona 

Província 

Barcelona 

Categoria professional actual 

Professor Associat 

Data d’inici 

02/02/2010 

Situació administrativa 

 Funcionari      Contractat      Interí      Becari      Una altra situació (especifiqueu-la):       

Dedicació 

 A temps complet      A temps parcial  

Especialització (codis UNESCO) 

540300, 540401, 540301, 540306 

3. Formació acadèmica  

Titulació universitària 

1. Llicenciat en Geografia 

Centre 

1.Universitat de Barcelona  

Data d’obtenció 

1. 27/09/2004 

Doctorat 

1. Geografia Humana 

Centre 

1. Universitat de Barcelona 

Data d’obtenció 

1. 18/05/2011 

DEA i altres titulacions de postgrau 

1. Diploma Estudis Avançats 

2. Postgrau d’Iniciació a la Docència 

Universitària (200 hores, 20 crèdits) 

Centre 

1. Universitat de Barcelona 

2. Universitat de Barcelona 

Data d’obtenció 

1. 04/07/2006 

2. 19/10/2009 

4. Activitats anteriors a la situació actual de car àcter científic o professional  
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Situació/plaça 

1. Becari: -Formación Personal Universitario 

(FPU)- al Departament de Geografia Humana 

de la Universitat de Barcelona. 

2. Becari: Beca–Colaboración de último año 

de licenciatura curs 2003/2004 al 

Departament de Geografia Física i Anàlisis 

Geogràfica Regional de la Universitat de 

Barcelona. 

3. Becari: Beca – Col·laboració en projectes 

d’investigació per a estudiants de segon cicle 

de la Universitat de Barcelona. 

Institució 

1. Ministerio de Educación 

 

 

2. Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

 

 

 

3. Universitat de Barcelona 

 

 

Període 

1. 01/04/2005 – 

31/03/2009 

 

2. 15/12/2003 – 

30/06/2004 

 

 

3. 23/10/2003 – 
31/12/2003 

5. Idiomes (R = regular, B = bé, C = Molt bé)  

Idioma 

1. Anglès 

2.Portuguès 

3. Català 

4. Castellà 

Parlar 

1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

Llegir 

1. C 

2. C 

3. C 

4. C 

Escriure 

1. C 

2. B 

3. C 

4. C 

 

1 S’ha d’acreditar documentalment els títols universi taris, de doctorat i els expedients acadèmics 
corresponents  
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6. Tesi doctoral 

Títol: La metamorfosi del centre a les capitals comarcals: entre tradició i postmodernitat 

Directors:  Dr. Carles Carreras i Verdaguer 

Universitat:  Universitat de Barcelona 

Departament: Departament de Geografia Humana 

Qualificació: Excel·lent Cum Laude Doctorat Europeu:  Sí      No 

Any de defensa de la tesi:  2011 Any d’expedició del títol:  2011 

 

7. Publicacions derivades de la tesi doctoral 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols  

Títol:  La metamorfosi del centre a les capitals comarcals: entre tradició i postmodernitat  Any: 2011 

Pàgines (inicial-final): 1-572 

Editorial: publicació electrònica de la tesi doctoral, Tesis en Xarxa. 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i  Clols 

Títol: Las Ciudades medias y las condiciones para u na gentrification comarcal  

Pàgines (inicial-final): pp. 137-154, a Martínez, S . (coord.) El centro en cuestión, la cuestión del c entro. 

Editorial: Milenio 

ISBN: 978-84-9743-335-8 Dipòsit legal: L-7-2010  

Any: 2010 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  La representación de la realidad comercial y sus problemas 

Pàgines (inicial-final): 309-318, a Cirelli, C. (coord.) Citta’ e Commercio. 

Editorial: Bologna 

ISBN: 978-88-5553-025-5 Dipòsit legal: no apareix  

Any: 2008 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Existeix una literatura urbana no barcelonina? Una visió des dels confins 

Pàgines (inicial-final): pp. 39-62, a Carreras, C. Moreno, S. (ed.). Llegint pedres, escrivint ciutats. 

Editorial: Pagès editors 
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ISBN: 978-88-5553-025-5 Dipòsit legal: L-555-2009  

Any: 2009 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Centralidad capitalidad y metropolitanización: las ciudades medias catalanas  

Pàgines (inicial-final): pp. 265-282, a Carreras, Carles i Pacheco, Susana Mara Miranda (orgs.). Cidade e comércio: a 

rua comercial na perspectiva internacional. 

Editorial: Armazem das Letras 

ISBN: 978-85-7303-571-1 Dipòsit legal: no apareix  

Any: 2009 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Los centros históricos de ciudades medias: crisis comercial y desvalorización del centro de Valls 

Pàgines (inicial-final): pp. 153-166, a C. Carreras i A.F.A. Carlos (ed.) Barcelona i Sao Paulo cara a cara: procesos 

metropolitanos a la hora de la globalización. 

Editorial: Editorial Davinci 

ISBN: 84-934821-3-7 Dipòsit legal: B-11758-2006 

Any: 2006 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Carles Carreras i Verdaguer; Lluís Frago i Clols 

Títol:  Barris antics de Catalunya  

Pàgines (inicial-final): 1-293 

Editorial: Angle Editorial 

ISBN: 84-96521-05-2 Dipòsit legal: B-48465-2005  

Any: 2005 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): L  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Carles Carreras i Verdaguer; Lluís Frago i Clols 

Títol:  Barrios antiguos de Cataluña  

Pàgines (inicial-final): 1-293 

Editorial: Angle Editorial 

ISBN: 84-96521-08-7 Dipòsit legal: B-48495-2005  

Any: 2005 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): L  
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Autors (p.o. de firma): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Un mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya  

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol.6, 312-318 

Any: 2009 Clau (A: article, R: review): A  

Autors (p.o. de firma): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Aproximación metodológica a las ciudades medias en Brasil 

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias 

Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica 

Any: 2008 Clau (A: article, R: review): A  
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A. Projectes 

A.1 Direcció i participació en projectes d’investig ació 

Títol del projecte:       

Entitat finançadora:        Referència de la concessió:        

Durada: des de/d’        fins a                                                 Investigad or/a principal:        
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A.2 Participació en contractes d’investigació i tra nsferència de tecnologia d’especial rellevància amb  empreses 
i/o administracions 

Títol del contracte: Atlas de Barcelona 

Empresa/administració finançadora: Ajuntament de Barcelona País: Espanya 

Durada: des de/d’ 1 de juliol de 2010 fins a 31 de setembre de 2010 

Investigador responsable: Carles Carreras i Verdaguer 

  

Títol del contracte: Pla Director Urbanístic del municipi d’Olesa de Bonesvalls 

Empresa/administració finançadora: Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls País: Espanya 

Durada: des de/d’ 1 de juny del 2008 fins a 31 de desembre del 2009 

Investigador responsable: Carles Carreras i Verdaguer 

  

Títol del contracte: Informe urbanístico de los terrenos de “El Vinyet”, localizados en los municipios de Tarragona y 

Altafulla (Tarragona)” 

Empresa/administració finançadora: ENDESA                     País: Espanya 

Durada: des de/d’ 1 de gener del 2007 fins a 31 de desembre del 2007 

Investigador responsable: Carles Carreras i Verdaguer 
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B. Publicacions 

B.1 Articles en revistes amb avaluació externa 2 

Autors/res (per ordre de signatura):  

Títol:   

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  

Any:  Clau (A: article, R: review ): A 

Índex d’impacte (SCI/SSCI):  

Altres indicis de Qualitat (consignar base de 

dades i índex d’impacte):        

Quartil i àrea (SCI/SSCI):  

2 Consigneu els índex d’impacte corresponents a l’últ ima actualització del Science Citation Index o del Social 
Science Citation Index. Alternativament,  indiqueu altres indicis de qualitat relativa (classificació ERIH, 
CARHUS, INRECS, etc.) 

 

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades.
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B.2. Llibres i capítols de llibre 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Història econòmica de Valls del segle XIX  

Pàgines (inicial-final): pp. 13-43,  a Sánchez Cervelló, J. (coord.) Història de valls. Època contemporània: segle XIX. 

Editorial Institut d’Estudis Vallencs. Valls. Volum V.  

Editorial: Institut d'Estudis Vallencs 

ISBN: 978-84-86083-68-7 Dipòsit legal: T-1.293-2010  

Any: 2010 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Història econòmica de Valls del segle XX  

Pàgines (inicial-final): pp. 19-45, a Sánchez Cervelló, J. (coord) Història de valls. Època contemporània: segle XX. 

Editorial Institut d’Estudis Vallencs. Valls. Volum VI. Col·lecció Valls i la seva Història. 

Editorial: Institut d'Estudis Vallencs 

ISBN: 978-84-86083-69-4 Dipòsit legal: T-1.409-2010  

Any: 2010 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Las Ciudades medias y las condiciones para una gentrification comarcal  

Pàgines (inicial-final): pp. 137-154, a Martínez, S. (coord.) El centro en cuestión, la cuestión del centro. 

Editorial: Milenio 

ISBN: 978-84-9743-335-8 Dipòsit legal: L-7-2010  

Any: 2010 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Existeix una literatura urbana no barcelonina? Una visió des dels confins 

Pàgines (inicial-final): pp. 39-62, a Carreras, C. Moreno, S. (ed.). Llegint pedres, escrivint ciutats. 

Editorial: Pagès editors 

ISBN: 978-88-5553-025-5 Dipòsit legal: L-555-2009  

Any: 2009 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  
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Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Centralidad capitalidad y metropolitanización: las ciudades medias catalanas  

Pàgines (inicial-final): pp. 265-282, a Carreras, Carles i Pacheco, Susana Mara Miranda (orgs.). Cidade e comércio: a 

rua comercial na perspectiva internacional. 

Editorial: Armazem das Letras 

ISBN: 978-85-7303-571-1 Dipòsit legal: no apareix  

Any: 2009 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  La representación de la realidad comercial y sus problemas 

Pàgines (inicial-final): 309-318, a Cirelli, C. (coord.) Citta’ e Commercio. 

Editorial: Bologna 

ISBN: 978-88-5553-025-5 Dipòsit legal: no apareix  

Any: 2008 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Los centros históricos de ciudades medias: crisis comercial y desvalorización del centro de Valls 

Pàgines (inicial-final): pp. 153-166, a C. Carreras i A.F.A. Carlos (ed.) Barcelona i Sao Paulo cara a cara: procesos 

metropolitanos a la hora de la globalización. 

Editorial: Editorial Davinci 

ISBN: 84-934821-3-7 Dipòsit legal: B-11758-2006 

Any: 2006 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): C  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Carles Carreras i Verdaguer; Lluís Frago i Clols 

Títol:  Barris antics de Catalunya  

Pàgines (inicial-final): 1-293 

Editorial: Angle Editorial 

ISBN: 84-96521-05-2 Dipòsit legal: B-48465-2005  

Any: 2005 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): L  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Carles Carreras i Verdaguer; Lluís Frago i Clols 

Títol:  Barrios antiguos de Cataluña  
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Pàgines (inicial-final): 1-293 

Editorial: Angle Editorial 

ISBN: 84-96521-08-7 Dipòsit legal: B-48495-2005  

Any: 2005 Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a): L  

  

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc.  
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B.3. ALTRES PUBLICACIONS 

(Articles a revistes no indexades, informes tècnics , dictàmens, estudis de casos, traduccions, etc.) 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols  

Títol:  La complexitat del territori i els reptes de la 

Catalunya comarcal 

Any: 2011 

Pàgines (inicial-final): Revista Eines, Vol. 14, pp. 14-19 

Editorial: Fundació Josep Irla 

ISSN: 2013-1518 Dipòsit legal:  B-31564-07   

Institució que fa l’encàrrec: EINES per a l’esquerra nacional 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols  

Títol:  L’estructura comercial del centre. Els casos de 

Molins de Rei i Valls  

Any: 2009 

Pàgines (inicial-final): 24-29 

Editorial: L'espai. Revista de Molins de Rei, Vol.12 

ISSN: 2013-1909 Dipòsit legal:  no apareix 

Institució que fa l’encàrrec: Ajuntament de Molins de Rei 

  

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc.  



Lluís Frago i Clols, 47755127C  15 

 

B.4 Publicacions amb avaluació externa resultants d e congressos 

Autors (p.o. de firma): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Un mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya  

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol.6, 312-318 

Any: 2009 Clau (A: article, R: review): A  

Autors (p.o. de firma): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Aproximación metodológica a las ciudades medias en Brasil 

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias 

Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica 

Any: 2008 Clau (A: article, R: review): A  

  



Lluís Frago i Clols, 47755127C  16 

 

B.5 Obres artístiques 

Descripció:       

Dates:        

Exposició, catalogació, publicació:        

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc.  
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C. Congressos 

(Especifiqueu clarament les conferències invitades a societats científiques) 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  La promoción del patrimonio urbano de Catalunya más allá de la metrópoli: posibilidades y problemas 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Conferencias de la Cátedra Arzobispo Loazes al Colegio de Santo Domingo 

Publicació: No 

Lloc: O rihuela Any: 2010 

Organisme/institució que l’organitza: Universidad de Alicante 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  La difusión de las fiestas gastronómicas: de la tradición al marketing urbano 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Conferencias de la Cátedra Arzobispo Loazes al Colegio de Santo Domingo 

Publicació: No 

Lloc: O rihuela Any: 2010 

Organisme/institució que l’organitza: Universidad de Alicante 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Ciudad y consumo: la actividad comercial a pequeña escala 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Segundo seminario internacional. Ciudad comercio urbano y consumo 

Publicació: No 

Lloc: Barcelona Any: 2009 

Organisme/institució que l’organitza: Observatori del Comerç de la Universitat de Barcelona 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  El patrimonio del centro de las ciudades medias catalanas 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Cuarto seminario internacional en geografía urbana. La cuestión del patrimonio, el patrimonio en cuestión 

Publicació: No 
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Lloc: Barcelona Any: 2009 

Organisme/institució que l’organitza: Observatori del Comerç de la Universitat de Barcelona 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Aproximación metodológica a las ciudades medias en Brasil 

Tipus de contribució:  comunicació 

Congrés: Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X 

Coloquio Internacional de Geocrítica 

Publicació: Sí 

Lloc: Barcelona Any: 2008 

Organisme/institució que l’organitza: Departament de Geografia Humana, Universitat de Barcelona 

  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Sergio Moreno Redón; Lluís Frago i Clols 

Títol:  Cultural urban retail geographies 

Tipus de contribució:  comunicació 

Congrés: Annual Confference Royal Geographical Society, Consumption Matter: Retail, Shopping and City 

Publicació: No 

Lloc: Londres Any: 2008 

Organisme/institució que l’organitza: Royal Geographical Society 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Las ciudades medias catalanas y las condiciones para una gentrification comarcal 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Tercer seminario internacional en geografia urbana. La cuestión del centro, el centro en cuestión 

Publicació: Si 

Lloc: Barcelona Any: 2008 

Organisme/institució que l’organitza: Grup d’Investigacions en Geografia Urbana 

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Un mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya  

Tipus de contribució:  comunicació 

Congrés: Segon congrés català de geografia. El mapa com a llenguatge geogràfic 

Publicació: Sí 
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Lloc: Barcelona Any: 2008 

Organisme/institució que l’organitza: Societat Catalana de Geografia 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Los tiempos del cambio: los centros históricos de las ciudades medias catalanas 

Tipus de contribució:  comunicació 

Congrés: Convención Internacional sobre geografía, medio ambiente y ordenamiento territorial 

Publicació: No 

Lloc: la Habana (Cuba) Any: 2007 

Organisme/institució que l’organitza: Universidad de la Habana (Cuba) 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol  La desvalorització del centre de les capitals comarcals 

Tipus de contribució:  comunicació 

Congrés: Les perifèries urbanes i l’Expansió de d’urbanisme dispers.  

Publicació: No 

Lloc: Barcelona Any: 2007 

Organisme/institució que l’organitza: Grup de recerca Territori, Població i Ciutadania, Universitat de Barcelona 

  

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Centralidad, capitalidad y metropolitanización: las ciudades intermedias catalanas 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: I Seminario Internacional sobre Cidade e Serviços. As múltiples abordagens da rua comercial”.Taula “Ruas 

especializadas e descentralização”. 

Publicació: Si 

Lloc: Rio  de Janeiro Any: 2006 

Organisme/institució que l’organitza: Observatori del Comerç de la Universitat de Barcelona / GASPER 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Desvalorización de centros históricos de ciudades medias catalanas. El caso de Valls 

Tipus de contribució:  ponència 
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Congrés: Vraggio fra vechie e nuove centralita 

Publicació: No 

Lloc: Torino (Itàlia) Any: 2005 

Organisme/institució que l’organitza: Politecnico di Torino 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol:  La desvalorización del centro de las ciudades medias catalanas: el caso de Valls 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Primer seminario internacional en geografía urbana. Procesos de urbanización en las metrópolis del siglo 

XXI: los casos de Barcelona i San Pablo 

Publicació: Sí 

Lloc: Barcelona Any: 2005 

Organisme/institució que l’organitza: Grup d’Invetigacions en Geografia Urbana 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol  La fotografia com a tècnica d’anàlisi geogràfica 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Seminaris del departament de Geografia Humana de la universitat de Barcelona 

Publicació: No 

Lloc: Barcelona Any: 2005 

Organisme/institució que l’organitza: Grup d’Invetigacions en Geografia Urbana 

  

Autors/ores (per ordre de signatura): Lluís Frago i Clols 

Títol  Els barris de Torre Baró i ciutat Meridiana 

Tipus de contribució:  ponència 

Congrés: Expedicions urbanes a les altres barcelones 

Publicació: No 

Lloc: Barcelona Any: 2005 

Organisme/institució que l’organitza: Grup d’Invetigacions en Geografia Urbana 

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc. 
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D. Patents i models d’utilitat 

Inventors/ores (per ordre de signatura):       

Títol:        

Núm. de sol·licitud:        País de prioritat:        Data de prioritat:       

Entitat titular:       

Països als quals s’ha estès:       

Empreses que l’exploten:       

  

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc. 
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E. Estades en centres de recerca 

(A la clau indiqueu: doctoral, postdoctoral, convid at/da, contractat/da, altres a especificar) 

Centre: Universidade de São Paulo 

Localitat:  São Paulo País:  Brasil 

Any:  2006 Durada (mesos):  6 Clau:  doctoral 

Tema:  Profundització metodològica en l’estudi de l’espai geogràfic sobretot a partir de la teoria geogràfica del Dr. Milton 

Santos. Directament relacionat amb aquest primer tema: matriculació com alumne especial, seguiment i aprofitament 

dels cursos de doctorat impartits per les professores Dra. Maria Adèlia Aparecida da Souza (Região teoria e prática) i la 

Dra. Maria Laura Silveira (Questões de método em geografía). Recerca empírica en diversos sectors de la ciutat de 

São Paulo i de la seva àrea metropolitana així com a ciutats mitjanes del Brasil (Uberlàndia i Taubaté). Participació en 

congressos internacionals directament relacionats amb l’objecte d’estudi de la tesi doctoral, destacant la ponència 

presentada al I Seminario Internacional sobre Cidade e Serviços. As múltiples abordagens da rua comercial (Rio de 

Janeiro), el II Simposio Internacional sobre Cidades Medias. Dinâmica Econômica e Produçâo do Espaço (Uberlândia, 

Brasil) o Coloquios impertinentes (Espíritu Santo do Pinhal, Brasil). També destacar la participació al 1º Simpósio 

Nacional o Rural e o Urbano no Brasil  (São Paulo, 20 hores) i el V Simposio nacional e I Simposio Internacional sobre 

espaço e cultura (Rio de Janeiro, 45 hores). 

  

Nota per a les sol·licituds d’informe per a profess orat lector : cal aportar un certificat emès per la institució en 
què s’hagi realitzat l’estada de recerca, on hi con sti la durada i la tasca desenvolupada . Les dades consignades 
en aquest apartat han de coincidir estrictament amb  el certificat presentat.  
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F. Direcció d’activitats de recerca o desenvolupame nt 

Activitat:       

Nom del treball:       

Nom de la persona a qui s’ha dirigit l’activitat de  recerca:       

Curs acadèmic:        

Institució:       
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G. Valoració de l’experiència investigadora 2 

(Faci constar els informes valoratius d’acadèmics d e reconegut prestigi sobre la seva activitat invest igadora)  

Informes valoratius: 

Dr. Carles Carreras i Verdaguer en qualitat de dire ctor d’investigació. 

Dr. Rosario Sommella en altres qualitats especifica des en l’informe. 

 

 

 

 

 

 

2 Els informes confidencials els han de fer arribar els/les emissors/emissores directament a l’AQU. 



Lluís Frago i Clols, 47755127C  25 

 

H. Beques i ajuts 

Finalitat: Programa de Formación del Personal Universitário (FPU) per a la realització de la tesi doctoral 

Entitat finançadora:  Ministerio de Educación 

Durada:  1 d’abril del 2005 – 31 de març del 2009 

Institució: Universitat de Barcelona. 

  

Finalitat: Programa Hispano-Brasileño de Cooperación Interuniversitaria (HBE2003-0020) per a la realització d’una 

estada de recerca predoctoral. 

Entitat finançadora:  Ministerio de Sducación y Ciencia 

Durada:  12 de juny del 2006 – 20 de desembre del 2006 

Institució: Universidade de São Paulo 

  

Finalitat: Beca–Colaboración de último año de licenciatura al departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 

Regional dirigida pel Dr. Jaume Font i Garolera 

Entitat finançadora:  Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

Durada:  15 de desembre de 2003 – 30 de juny de 2004 

Institució: Universitat de Barcelona. 

  

Finalitat: Beca – Col·laboració en projectes d’investigació per a estudiants de segon cicle de la Universitat de 

Barcelona dirigida pel Dr. Antonio Gómez Ortiz. 

Entitat finançadora:  Universitat de Barcelona 

Durada:  23 d’octubre del 2003 – 31 de desembre del 2003 

Institució: Universitat de Barcelona. 

  

Finalitat: Programa SICUE de mobilidad interuniversitária amb la finalitat de realitzar un curs a una altra universitat de 

l’Estat espanyol (als documents annexos apareixen les qualificacions de les assignatures). 

Entitat finançadora:  Ministerio de Educación 

Durada:  setembre 2002 – juliol 2003 

Institució: Universidade de Santiago de Compostel·la, Galícia. 
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I. Experiència docent 3 

 

Primer any d’activitat (curs2006/2007, institució: Universitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Patrimonio urbano: planificación y 

conservación 

5 crèdits 4 hores d’un 

total de 32 

presencials  

Teoria 

 

Segon any d’activitat (curs2007/2008, institució: U niversitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Patrimonio urbano: planificación y 

conservación 

5 crèdits 10 hores 

d’un total de 

34 

presencials 

(1 crèdit a 

POA) 

Teoria 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Nuevas dinámicas territoriales del 

consumo 

5 crèdits 2 hores d’un 

total de 34 

presencials 

Teoria 

 

Tercer any d’activitat (curs2008/2009, institució: Universitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Principios e Instrumentos de Planificación 

Urbana 

5 crèdits 4 hores d’un 

total de 32 

presencials 

Teoria 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Nuevas dinámicas territoriales del 

consumo 

5 crèdits 2 hores d’un 

total de 34 

presencials 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 La urbanització d’Europa, una anàlisi 

regional 

6 crèdits 6 hores Teoria 
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Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia urbana i les seves aplicacions 6 crèdits 10 hores 

(1crèdit a 

POA) 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia Política, estudi de casos 6 crèdits 1,5 hores Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Espais d’Interès Natural 6 crèdits 1,5 hores Teoria 

  

Quart any d’activitat (curs2009/2010, institució: U niversitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Grau en Geografia 1 Geografia Econòmica 6 crèdits 4,5 hores de 

les 60 

presencials 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

1 Geografia Política 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

1 Tècniques Informàtiques Aplicades a la 

Geografia (Grup A1) 

6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teòrico-

practiques 

Llicenciatura en 

Geografia 

1 Tècniques Informàtiques Aplicades a la 
Geografia (Grup B1) 

 

6 crèdits 12 hores Teòrico-

practiques 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia Urbana i les seves aplicacions 6 crèdits 1,5 hores Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia Industrial 6 crèdits 1,5 hores Teoria 

  

Cinquè any d’activitat (curs2010/2011, institució: Universitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Màster Europeu en 

Planificació 

Territorial i Gestió 

Ambiental 

2 Planeamiento y Vivienda: cuestiones 
sociales y culturales 

 

5 8 hores d’un 

total de 34 

presencials 

Teoria 

Grau en Geografia 

 

1 Cartografia Temàtica 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teorico- 

pràctica 
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Grau en Geografia 1 Geografia Econòmica 6 crèdits 12 hores 

d’un total de 

60 

presencials 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia Industrial 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teoria 

Llicenciatura en 

Geografia 

2 Geografia Urbana i les seves aplicacions 6 crèdits 1,5 hores Teoria 

      

  

Sisè any d’activitat (curs2011/2012, institució: Un iversitat de Barcelona) 

Titulació Cicle  Assignatura Crèdits de 

l’assignatura  

Crèdits 

Impartits 

Teor./Prac. 

Màster Universitari 

de Formació de 

Professorat de 

Secundària 

Obligatòria i 

Batxillerat, Formació 

Professional i 

Ensenyament 

d’Idiomes 

2 Complements de Geografia 5 crèdits 15 hores 

d’un total de 

30 

presencials 

(2,5 crèdits a 

POA) 

Teorico- 

pràctica 

Grau en Geografia 

 

1 Cartografia Temàtica 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teorico- 

pràctica 

Grau en Geografia 

 

1 Cartografia General 6 crèdits 15 hores 

d’un total de 

60 

presencials 

(2 crèdits a 

POA) 

Teorico- 

pràctica 

Grau en Història 

 

1 Geografia i Història 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teoria 

Llicenciatura en 
Geografia 

 

1 Teoria i Mètodes 6 crèdits 60 hores (6 

crèdits a 

POA) 

Teorico- 

pràctica 

3 S’ha de repetir aquesta estructura tantes vegades c om calgui. S’ha d’acreditar documentalment l’activi tat 
docent.  

Nota:.cal presentar un certificat oficial emès per la universitat de la docència reglada impartida. En  el certificat 
ha de constar totes dades indicades en aquest apart at del currículum. El certificat ha de coincidir es trictament 
amb les dades consignades. A efectes de l'avaluació , no es considerarà la docència reglada universitàr ia 
impartida que no estigui certificada oficialment. 



Lluís Frago i Clols, 47755127C  29 

 

J. Valoració de l’activitat docent 4 

(S’hi ha de fer constar els informes valoratius del s responsables acadèmics i de col·legues, així com de les 
activitats docents a què es faci referència)  

Informe valoratiu de la Dra. Mercedes Marín Ramos en qualitat de cap del departament de Geografia Humana de la 

Universitat de Barcelona. 

Enquestes d’opinió de l’alumnat. 

 

 

4 Els informes confidencials els han de fer arribar e ls/les emissors/emissores directament a l’AQU.   
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K. Formació per a la docència 

(S’hi ha de fer constar les estades en centres, la participació en cursos, postgraus i programes tant de l’àmbit 
disciplinar com específics de la formació docent un iversitària)  

Postgraus: Postgrau d’Iniciació a la Docència Universitària, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de 

Barcelona (200 hores, any 2008). 

Assistència i participació a les “Jornades per a Professorat Novell de la UB” celebrades durant el gener del 2008. 

Congressos: Participació en qualitat d’assistent al “5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació” 

celebrat a la Universitat de Lleida el juliol de 2008. 

Cursos: Assistència i aprofitament al curs d’Introducció al Sistema d’Informació Geogràfica Maptitude (any 2007, 20 

hores) organitzat pel laboratori de Cartografia de la Universitat de Barcelona.  

Altres títols: Certificat d’Aptitud Pedagògica (300 hores, maig de 2005).  
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L. Publicacions i materials docents 

L.1 Publicacions docents 

(Clau: A: articles, L: llibres o capítols de llibre s de caire docent, C: aportacions a congressos)  

Autors/ores (per ordre de signatura):       

Títol:        Any:       

Pàgines (inicial-final):       

Editorial:       

ISBN:       Dipòsit legal:         

Revista/llibre:       Clau:        

Institució que fa l’encàrrec:       

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lluís Frago i Clols, 47755127C  32 

 

L.2 Materials docents 

(Clau: M: manuals, LP: llibres de pràctiques, G: gu ies, MOL: material on-line , o altres a especificar)  

Autors (p.o. de firma): Lluís Frago i Clols 

Títol:  Guia per a la realització d’”Un mapa de conflictes mundials” 

Adreça electrònica: campus virtual de la Universitat de Barcelona 

ISBN: no en tè Dipòsit legal:  no en té  

Any: 2009 Clau: MOL  

Nota: cal indicar correctament totes les dades dema nades. No deixar cap apartat en blanc.  
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M. Innovació docent 

M.1 Projectes d’innovació docent  

Títol del projecte:       

Entitat finançadora:        Referència de la convocatòria:        

Durada: des de/d’       fins a       Responsable:        
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M.2 Participació en tasques institucionals de millo ra de la docència 

(Tutories curriculars, comissions de disseny de pla ns d’estudi, disseny de noves assignatures, coordin ació 
d’activitats especials, etc.)  

Participació activa en les tasques departamentals associades al procés de desimplantació del pla d’estudis de la 

Llicenciatura en Geografia (coordinació de les assignatures sense docència). Participació en l’implantació del Grau en 

geografia i en els equips docents de les assignatures de Cartografia General, Cartografia Temàtica, Geografia 

Econòmica, Geografia Urbana i Rural, Ciutat i Regió Metropolitana, Tècniques Qualitatives i Quantitatives. Treball dins 

el marc de creació dels nous Plans Docents, tan en matèria de contingut com pel que fa a les hores estimades de 

dedicació per a l’alumne (hores presencials, tutorització fora de l’aula i aprenentatge autònom). En referència a les 

hores presencials, treball al voltant de la planificació de les sessions depenent de la seva tipologia (hores de teoria, 

pràctiques, teorico-pràctiques, sortides de camp,...). Cadascuna d’aquestes tipologies d’hores al requerir unes 

condicions específiques d’espais i un volum d’alumnes concret (més reduït en el cas de les hores pràctiques i teorico-

pràctiques que les teòriques) ha comportat, tal com la reglamentació estableix, haver de desdoblar grups. El seguiment 

d’aquest procés ha comportat la conseqüent, i lògica, diferència entre el que són les hores presencials que estableix el 

pla docent per a l’alumne i les hores presencials que ha d’impartir el professor, més elevades per al docent que per al 

discent. 

Fora del Grau en Geografia s’ha de destacar la participació en el disseny del pla docent de l’assignatura de 

Complement de Geografia que s’imparteix en el Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, i l’assignatura de Geografia i Història que 

s’imparteix al Grau en Història.  

Coordinació d’assignatures sense docència: Geografia Política (curs 2010/2011 i 2011/2012), Tècniques Informàtiques 

Aplicades a la Geografia (curs 2010/2011) i Geografia Industrial (curs 2011/2012). 

Dins el marc de la programació d’accions d’orientació professional dirigides a alumnes i titulats de la Universitat de 

Barcelona (vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística) participar l’any 2010 com a ponent a la “Jornada d’Orientació 

Professional de Geografia i Història” en qualitat de docent de la UB a la taula rodona “La Professió del Geògraf”.  
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N. Participació en tasques de promoció, avaluació i  difusió de la qualitat docent 

(Cursos i seminaris sobre la millora docent, partic ipació en comitès d’avaluació de la qualitat de les  
titulacions...)  

Durant els anys 2009-2011 coordinació dels seminaris del GeoGrup, el director del qual és el Dr. Carles Carreras i 

Verdaguer. Al llarg d’aquests seminaris mensuals s’han debatut diversos aspectes referents a la millora de la docència 

tot aprofitant l’oportunitat que ofereix el procés d’implantació del Grau en Geografia. S´han debatut diversos aspectes, 

entre els que cal destacar la importància de la intergeneracionalitat en els diversos equips docents per tal de garantir la 

fluïdesa del coneixement entre el que seria l’experiència dels professors veterans i la innovació dels professors novells.   
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O. Activitats de caràcter professional  

Empresa: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 

Càrrec: Professor de l’assignatura Coneixement del 

Territori del  Curs de Formació Bàsica 

Dedicació (indicar temps parcial o complert): parcial 

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finali tzació): Curs 2011/2012 (5 grups, 75 hores) 

Empresa: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 

Càrrec: Professor de l’assignatura Coneixement del 

Territori del  Curs de Formació Bàsica 

Dedicació (indicar temps parcial o complert): parcial 

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finali tzació): Curs 2010/2011 (5 grups, 75 hores) 

Empresa: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 

Càrrec: Professor de l’assignatura Coneixement del 

Territori del  Curs de Formació Bàsica 

Dedicació (indicar temps parcial o complert): parcial 

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finali tzació): Curs 2009/2010 (5 grups, 150 hores) 

Empresa: Fundació Bosch i Gimpera, Escola de Policia de Catalunya (EPC) 

Càrrec: Professor de l’assignatura Coneixement del 

Territori del  Curs de Formació Bàsica 

Dedicació (indicar temps parcial o complert): parcial 

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finali tzació):  Curs 2007/2008 (2 grups, 60 hores) 

Empresa:  Fundació Bosch i Gimpera, Escola de Policia de Catalunya (EPC) 

Càrrec: Professor de l’assignatura Coneixement del 

Territori del  Curs de Formació Bàsica 

Dedicació (indicar temps parcial o complert): parcial 

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finali tzació): Curs 2005/2006 (90 hores) 

Nota per a les sol·licituds d’informe per a profess orat col·laborador : cal aportar un certificat emès per 
l’empresa contractant on hi constin totes les dades  indicades en aquest apartat.  Les dades consignade s han 
de coincidir estrictament amb el certificat present at. 
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P. Altres mèrits o aclariments de caràcter científi c 

(Premis, reconeixements, càrrecs, etc. Faci servir només l’espai d’un full A4) 

Grups de recerca: 

Membre dels següents grups: grup de recerca consolidat Anàlisis Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT), 

de l’Observatori del Comerç de la Universitat de Barcelona i coordinador del grup de recerca i docència GeoGrup. 

Durant els anys 2008-2010 he estat coordinador del Grup d’Investigacions en Geografia Urbana (GIGU), als seminaris 

mensuals del qual hi han participat diversos investigador internacionals (procedents de països com Itàlia, Brasil, 

Colòmbia, França, Portugal) debatent-se en aquestes sessions textos científics d’autors reconeguts com Milton Santos, 

David Harvey, Yi-Fu Tuan, Sharon Zukin, Karl Marx, així com producció científica dels mateixos membres del GIGU. A 

partir del 2010 el GIGU ha passat a denominar-se GeoGrup incorporant en els seus seminaris els temes relacionats 

amb la docència. 

Premis: 

Premi Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D. Gubau i Rosell Mañé) per al projecte “El centre de Vic i Vilafranca del 

Penedès: indicadors qualitatius de centralitat comercial”, 4500 euros, març de 2010. 

Premi Fundació Barcelonesa d’Amics del País (D. Gubau i Rosell Mañé) per al projecte “Ciutat i logística: anàlisis 

multiescalar de les xarxes de distribució comercial a l’àrea de Barcelona”, 4500 euros, març de 2011. 

Organització de congressos: 

Membre del comitè organitzador del Cuarto Congreso Internacional del GIGU: la cuestión del patrimonio, el patrimonio 

en cuestión (juny del 2009), membre del comitè organitzador del Tercer Congreso Internacional del GIGU: la cuestión 

del centro, el centro en cuestión (març del 2008). Organitzador del “Segon cicle de cinema urbà. La ciutat del futur 

segons Hollywood” (2007), “Primer cicle de cinema urbà. Els suburbis.”(2006), i de les “Expedicions urbanes a les altres 

barcelones” (2005). 

Altres mèrits: 

Durant la realització de la tesi he assistit a diversos simposis i seminaris especialment indicats per a l’elaboració de la 

tesi entre els que cal destacar: la jornada tècnica titulada “La llei de barris. Un repte per l’exercici professional de 

l’arquitectura” (2009),  “Jornades sobre el Dret a l’Habitatge i a la ciutat en el marc de la crisi: Un debat pendent” 

organitzades per l’Observatori DESC (2008) amb la participació de David Harvey,  “Dia Mundial del SIG” organitzat per 

la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (desembre del 2008). Durant la llicenciatura es va 

assistir a diversos congressos com: Coloquio de geografía Rural ¿Qué futuro para los espacios rurales? (2004) 

organitzat per la Asociación de Geógrafos Espanyoles, Grupo de Geografía Rural, o el curs “Patrimoni industrial i 

reinvenció de l’espai urbà al segle XXI” organitzat per l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona (2004). 
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Q. Altres mèrits o aclariments de caràcter docent 

(Premis, reconeixements, càrrecs, etc. Faci servir només l’espai d’un full A4) 

Experiència docent a altres institucions acadèmiques: 

Curs de Postgrau en Govern Local (Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i 

Socials), professor de l’assignatura d’Ordenació del Territori (I-II) (10 hores teòriques, 1 crèdit), març-maig de 2009. 

Graduat en direcció de comerç i distribució, Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Superior de comerç i distribució 

(ESCODI) (8 hores), maig de 2009. 

Durant els cursos 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011i 2011/2012 s’ha estat professor de l’assignatura de 

Coneixement del territori del curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Dins el marc dels cursos d’extensió universitària dels Juliols de la Universitat de Barcelona. Participació l’any 2010 com 

a coordinador del curs titulat “La Ciutat del Futur i el Cinema”. En aquest curs també es va  participar com a professor 

amb la sessió titulada: “Blade runner i la ciutat postmoderna”. L’any 2009 realització de tasques administratives 

d’organització del conjunt dels cursos d’aquell any. L’any 2007 participació com a professor al curs “Ciutat i literatura, 

una perspectiva interdisciplinària” amb la sessió titulada: “Existeix una literatura urbana no barcelonina? Una visió des 

dels confins” . 

Coordinador del GeoGrup, grup format per professors de geografia que des del 2009 porta debatent diverses qüestions 

referents amb la millora de la docència, tractant sobretot els aspectes referents a la transferència de coneixement entre 

l’experiència dels professors veterans i la innovació dels professors novells.  
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R. Faci constar les cinc aportacions científiques i  les cinc aportacions docents més rellevants d’aque st 
currículum 

 

Aportacions científiques més rellevants 

Reconceptualització dels concepte de ciutat mitjana, patrimoni, centralitat i temps, a la llum de la teoria urbana 

contemporània. Corroboració durant l’estada de sis mesos a la Universidade de Sao Paulo i en diversos esdeveniments 

científics de caràcter internacional. 

Operativitat de la teoria desenvolupada per Milton Santos alhora d’entendre l’espai geogràfic com una acumulació de 

temps desiguals. 

Superació dels plantejaments productivistes per entendre la dinàmica econòmica de les ciutats i importància de 

l’abordatge lligat als processos de consum en el moment de comprendre el funcionament de les ciutats, i 

específicament de les mitjanes. 

Importància de l’estudi dels temps dels processos en el moment de conceptualitzar a la ciutat mitjana 

contemporàniament. Existència d’un retard entre grans i petites ciutats (time-gap)  que es constata amb els processos 

de gentrificació.  

Qualitat i quantitat de coneixement científic referent a realitats urbanes contemporàniament molt poc investigades com 

són les capitals comarcals. Aspecte que es constata tan en la tesi doctoral com en tot el seguit de publicacions 

clarament relacionades amb la mateixa investigació.  

 

Aportacions docents més rellevants 

Superació de l’estesa concepció de que la innovació docent és la incorporació de noves tecnologies en les 

assignatures. En aquest sentit s’ha innovat al voltant d’una composició intergeneracional dels diversos equips docents.i 

les millores en la docència que això comporta.  

Disseny d’estratègies de transferència de coneixement entre l’experiència de professors veterans i la innovació de 

professors novells.  

Ràpida incorporació dels recursos que ofereix el Campus Virtual de cara a millorar l’aprofitament de l’assignatura per 

part dels alumnes.  

Participació en diversos equips docents de les noves assignatures que configuren el Grau en Geografia, treball al 

voltant del què són les hores grad del professor i les hores presencials dels alumnes, treball al voltant dels 

requeriments d’espai i volum d’alumnes que requereixen les diferents tipologies de classes presencials (teòriques, 

teorico-pràctiques, pràctiques de problemes, etcètera). 

Post-grau d’Iniciaicó a la Docència Universitària. 

  

 

 


