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Presentació de les persones candidates
Rafael Giménez
Capdevila

vocal 2010-2011, secretari 2011-2020, opta al primer mandat a la
vicepresidència
Llicenciat en Geografia i Història (secció Geografia), Universitat de Barcelona.
Doctor en l’especialitat Transports, École Nationale des Ponts et Chaussées (París).
Funcionari de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat a l’Institut Català per al
Desenvolupament del Transport; a l’Institut d'Estudis Territorials (consorci de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra); a la direcció de Relacions
Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i, des del 2014, a la direcció
general d’Afers Europeus i Mediterranis del departament d’Acció Exterior, Relacions
institucionals i Transparència.

vicepresidència
Joaquim Farguell
Pérez

Vocal cinquè 2017-2020, opta al primer mandat a la secretaria
Doctor en Geografia, especialitat Geomorfologia Fluvial, per la Universitat de Barcelona.
Ha treballat a l’Agència Catalana de l’Aigua entre el 2007 i el 2020, primer a la unitat
d’Hidrologia Superficial i posteriorment a la Unitat de Xarxes de Control. Des del curs
2020-21 és professor lector al departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Des del 2009 és membre del Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM), amb
seu al mateix departament. Les línies de recerca són la dinàmica dels sistemes fluvials,
l’erosió i el transport de sediments, els efectes antròpics sobre els sistemes fluvials i el
bosc de ribera. També són d’interès els temes relacionats amb les xarxes de control i
mesura així com la gestió dels recursos hídrics.

secretaria
David Pavón
Gamero

Opta al segon mandat com a vocal tercer a la Junta de Govern
Doctor en Geografia (2007) dins la branca Ordenació del Territori i Gestió del Medi
Ambient. Universitat de Girona.

vocalia tercera

Professor agregat als estudis de Geografia i Ciències Ambientals (Universitat de
Girona). Les seves línies d’investigació giren al voltant de la dimensió socioterritorial
de l’aigua i la seva gestió. Dins d’ella s’ha centrat en aspectes com el patrimoni fluvial,
la geografia històrica dels espais fluvials o el paper dels projectes de gran obra
hidràulica des d’una perspectiva temporal i espacial. Forma part del grup de recerca
“Medi ambient i tecnologies de la informació geogràfica” (GRMATIG). Des de juliol de
2014 és secretari del Departament de Geografia i des de febrer de 2019, coordinador
d'estudis del grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient de
la Universitat de Girona.

Valerià Paül Carril

Opta al primer mandat a la Junta de Govern
És professor de Geografia i Ordenació del Territori a la Universidade de Santiago de
Compostela des del 2015, on coordina el Màster de Planificació i Gestió del Territori,
després d’haver-ne estat a la University of Western Australia. Les seves principals línies
de recerca són l’ordenació territorial, en particular els espais oberts i les àrees de
muntanya; la geografia històrica i cultural del paisatge; l’agricultura i els estudis rurals; la
geografia política; i el turisme. Actualment dirigeix el Centro de Estudos Euroreg/xionais,
fundació conformada per les sis universitats públiques de Galícia i el Nord de Portugal.
És copresident de la Comissió de Geografia Rural de la Unió Geogràfica Internacional i
membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans.

vocalia cinquena
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