
 
 
 
 
Lluís Ferrer i Caubet 
Rector de la UAB 
Edifici de Rectorat. 
 
 
 
Benvolgut Amic i Company, 
 
El proppassat 26 de juny el MEC va fer públic un esborrany de Real Decreto de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias, on la Geografia es materia bàsica a la branca d’Art i 
Humanitats (annex III del RD). En aquest sentit, volia posar en el teu coneixement que el 
Consell de Departament de Geografia, reunit el 29 de juny de 2007, ha decidit per 
unanimitat: 
 
Primer: Que la UAB tingui en compte que la Geografia hauria d’estar a les branques de 
“Ciències Socials i Jurídiques”, prioritàriament, i de “Ciències”, en comptes de la branca 
“d’Art i Humanitats”. Les raons son moltes, però n’esmentaré tres d’importants: 
• El contingut acadèmic i l’orientació professional de la Geografia, actualment, amb una 

presència creixent en l’àmbit de l’ordenació del territori i el desenvolupament local i 
territorial que va ésser molt ben valorat per l’ANECA, i que de forma unànime de les 
Universitats Espanyoles es pretén que sigui el nucli dels futurs títols de grau en 
Geografia que elaborin les universitats 

• La presència important i significativa en diverses titulacions en l’àmbit de les Ciències 
Socials, a part de la pròpia Geografia, com Ciències Polítiques, Formació de Mestres, 
Sociologia, Turisme, Periodisme o Antropologia Social, entre d’altres. En l’àmbit de 
Ciències cal remarcar la importància de la Geografia en les Ciències Ambientals. 

• En aquest moment que es vol adaptar el model universitari espanyol al majoritari a 
Europa, la Geografia es una titulació en l’àmbit de les Ciències Socials i de Ciències. Es 
lògic, llavors, està en aquestes dues branques del coneixement. 

 
Segon: demanar-te com a Rector que “Facis valdre la posició del Departament de Geografia 
a la reunió dels rectors, o vicerectors en que es delegui, a la Dirección General de 
Universidades del proper divendres 6 de juliol, o en qualsevol altre fòrum on es tracti el 
tema”. 
 
Adjuntem còpia de la petició que ha fet el Colegio de Geógrafos a la Ministra i al Secretario 
de Estado de Universidades e Investigación. 
 
Ben cordialment, 
 
 
 
Antoni F. Tulla i Pujol (Director del Departament de Geografia) 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de juliol de 2007. 


