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Presentació de les persones candidates
Mariàngels Trèmols
Gironell

Opta al primer mandat com a tresorera. Des del 2017 ha estat
membre de la Junta de Govern com a vocal sisena
Doctora en Geografia, Universitat de Barcelona
Funcionària del cos de cartògrafs de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat a
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya del 1989 al 2000, i des d’aleshores, a
la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat
(DTES) de la Generalitat de Catalunya, on és la responsable de la Informació
Geocartogràfica. Des del 2012 coordina la comissió Geocom d’usuaris de la
Informació Geogràfica (IG) al DTES. Professora de Geografia a la UNED. Ha
estat membre de la Junta de Govern de l’Associació de Geògrafs Professionals
de Catalunya (2005-13).

Tresoreria
Jordi Royo Climent

Vocal des del 2016, opta al segon mandat
Llicenciat en Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Docent en educació secundària des de 2002. Des de 2014 explora la recerca als
barris del Besòs i la Mina, la competència digital i l’art a través de la creació
col·lectiva. El resultat n’ha estat el projecte Geovivència: deu curtmetratges
participatius de temàtica social fets pels joves del Besòs (Premi Barcelona Zoom
2015).
Ha col·laborat amb la UAB i la Universitat de Lleida en algunes recerques, posant
en contacte estudiants universitaris i de secundària, al voltant del vídeo
participatiu, l’ús de l’espai públic i el control social. Igualment, col·labora amb el
programa Argó de la UAB per apropar els ensenyaments secundari i superior.

Vocalia quarta

El 2014 participa en la creació de la pàgina web Eines i recursos per a
l’ensenyament de la Geografia de la SCG.
Actualment combina la tasca docent amb la de tècnic en Currículum i avaluació
competencials per al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Des de 2018 realitza formacions a professors de secundària de l’àmbit social i
equips directius, així com assessoraments a centres d’ensenyament.
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Maria Antònia Casellas
Puigdemasa

Vocalia sisena

Opta al primer mandat a la Junta de Govern
Llicenciada en Filosofia (Universitat de Barcelona), en Ciències de la
Comunicació (Universitat Autònoma de Barcelona), màster en planificació urbana
i regional (Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, Rutgers
University), Ph.D en Urban Planning and Policy Development, Rutgers University.
Professora agregada al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Membre de la direcció de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) de la UAB i coordinadora del Màster en Estudis Interdisciplinaris en
Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de l'ICTA. La seva recerca se centra
en la interacció entre la viabilitat econòmica-ambiental, la governança i els
processos d’urbanització. És la Investigadora Principal del Grup de Recerca
Consolidat INTERFASE. Ha estat becària, contractada i investigadora visitant en
centres nord-americans i europeus, inclòs l'Institut for Policy Studies de Johns
Hopkins University (1999), Bonn International Center for Conversion (2000), the
School of Public and Environmental Affairs at Indiana University (2001-02), i the
Centre for Urban and Community Studies at the University of Toronto (2002-03).
Ha estat professora contractada als departaments de Geografia i de Govern de
The New Mexico State University (2004-05) i a la Facultat d’Arquitectura i
Planificació de The University of Utah (2006-07). Desprès del retorn dels EUA, va
ser Investigadora Juan de la Cierva a la Universitat de Lleida (2007-08) i
investigadora Ramón y Cajal a la UAB (2008-13).

Meritxell Gisbert Traveria Vocal des del 2016, opta al segon mandat
Doctora en Geografia, Universitat de Barcelona.
Professora associada del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat de Barcelona. Forma part de l’equip de treball de dos
grups de recerca: Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (UB) i RISCUCS (UAB).
La seva recerca es basa principalment en la utilització dels sistemes d’informació
geogràfica (SIG) per a analitzar l’evolució del territori a partir de la cartografia
històrica i en l’estudi dels incendis en la interfase urbana forestal. A més, l’any 2017
també va formar part, amb la creació el blog SIG: Eines i recursos en línia, de l’equip
de treball d’un projecte d’innovació docent finançant per la UAB dins del programa
Projectes d’Innovació de suport a la Innovació docent. Com a membre de la Junta de
la Societat Catalana de Geografia ha organitzat dues edicions de la Nit de la
Geografia (amb una vuitantena de participants cada edició) i diversos cursos de SIG.

Vocalia setena
Jordi Ramoneda Civil

Vocal des del 2016, opta al segon mandat; ha exercit tasques de
coordinació de viatges, sortides i gestió de la web Àgora de la
Geografia
Arquitecte Tècnic en Execució d’Obres, 43 anys de vida professional en diverses
empreses del sector, especialització en Control i Assegurança de la Qualitat i
Càlcul d’estructures.
Professor de diverses matèries tècniques al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona.
Amant de la geografia, particularment del territori català, ha participat des del
2004 en gairebé tots els viatges de la SCG i en nombroses sortides d’estudi.

Vocalia vuitena
Barcelona, 20 de maig de 2019

