Curriculum Vitae

Data / Fecha / Date: 27/04/2017
Perfil / Perfil / Profile: Acadèmic

Dades personals / Datos personales / Personal information
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name

Anna Ribas Palom

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality

Espanya

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year
Postgrau Doctorat en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona-1994)

Àmbits i àrees de coneixement / Ámbitos y áreas de conocimiento / Areas and fields of knowledge
Àmbits de coneixement / Ámbitos de conocimiento / Fields of knowledge

Ciències Socials

Àrees de coneixement / Áreas de conocimiento / Areas of knowledge

Geografia Humana

Dades professionals / Datos profesionales / Professional information
Categoria acadèmica / Categoría académica / Academic post

Catedràtic/a Universitat

Institució / Institución / Institution

Universitat de Girona

Centre / Centro / Centre

Facultat de Lletres

Departament / Departamento / Department

Departament de Geografia

Càrrec / Cargo / Current academic post

Professora del Departament de Geografia

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language

Llegit / Leído / Read

Escrit / Escrito / Written

Parlat / Hablado / Spoken

Català

4

4

4

Castellà

4

4

4

Francès

4

3

3

Anglès

3

1

1

Experiència en recerca / Experiencia en investigación / Research experience
Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

riscos naturals, gestió de l'aigua, dimensió socioterritorial de l'aigua, canvi
ambiental, percepció del paisatge

Orcid / Orcid / Orcid

0000-0001-5163-0561

Nombre de sexennis avaluats positivament / Número de sexenios evaluados positivamente /
Number of six-year periods of research positively assessed

3

Publicacions / Publicaciones / Published works
Tipus d'aportació / Tipo de
aportación / Type of contribution

Autors / Autores / Authors

Títol / Título / Title

Article

GABARDA-MALLORQUI, Ariadna;
GARCIA, Xavier; RIBAS, Anna

Mass tourism and water efficiency in International Journal of Hospitality Management,
2016
the hotel industry: A case study
61, pp.82-93.

Article

GABARDA-MALLORQUÍ, Ariadna;
RIBAS, Anna

Understanding Reductions in Water
Consumption in Tourist Areas: A
International Journal of Water Resources
Case Study of the Costa Brava,
Development, 32(6), pp. 912-930.
Spain

Article

OLCINA, Jorge; SAURÍ, David;
Flood policy in Spain: a review for
RIBAS, Anna; HERNÁNDEZ, María the period 1983-2013

Article

GARCIA, Xavier; RIBAS, Anna;
LLAUSÀS, Albert; SAURÍ, David

Article

VILA SUBIRÓS, Josep;
RODRÍGUEZ-CARRERAS, Roser;
VARGA, Diego; RIBAS, Anna;
ÚBEDA, Xavier; ASPERÓ,
Francesc; LLAUSÀS, Albert;
OUTEIRO, Luís

Premis / Premios / Awards

Descripció / Descripción / Description

Revista, llibre, altres / Revista, libro, otros /
Journal, book, other

Any / Año / Year

2016

Disaster Prevention and Management: An
International Journal, 25(1), pp.41-58

2016

Socio-demographic profiles in
suburban developments:
Implications for water-related
attitudes and behaviors along the
Mediterranean coast

Applied Geography, 41, pp. 46-52

2013

Stakeholder perceptions of
landscape change in the
Mediterranean mountains of the
northeastern iberian peninsula

Land Degradation & Development, 27, pp.
1354-1365.

2016

Experiència en docència / Experiencia en docencia / Teaching experience

Anys, matèria i titulació / Años, materia y titulación / Years, subject / field and degree
25 anys d'experiència docent. "Riscos ambientals i societat", "Fonaments de Geografia", "Tècniques i mètodes professionals en Geografia" al Grau de Geografia. "Governança dels
recursos hídrics" al Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua "Impactes i adaptació en l'activitat humana, el territori i el paisatge" al Màster en Canvi ambiental: anàlisi i gestió

Nombre de quinquennis avaluats positivament / Número de quinquenios evaluados
positivamente / Number of five-year periods of teaching positevely assessed

5

Experiència gestió / Experiencia en gestión / Management experience

Càrrec - Data d'inici - Data de fi / Cargo - Fecha de inicio - Fecha de finalización / Post - Starting date - Finishing date
Membre de la Comissió de Recerca de la Universitat de Girona (2008 - 2016)
Membre de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle (2003 - 2005)
Membre de la Comissió de Doctorat en Medi Ambient (2013 - 2016)
Directora del Programa de Doctorat en Medi Ambient (1996 - 2001)
Viceegana d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Lletres (2004 - 2006)
Coordinadora d'Estudis del Grau de Geografia (2009 - 2013)

Experiència en el disseny de programes de formació / Experiencia en diseño de programas de formación / Study programme design experience

Descripció / Descripció / Description
Participació com a experta en el "Grup de discussió sobre avaluació de les competències del professorat universitari ", organitzat a Girona per ICE J.Pallach (Universitat de Girona), ICE
(Universitat de Barcelona), ICE (Universitat Rovira i Virgili), ICE (Universitat de Lleida), IDES (Universitat Autònoma de Barcelona), CQUID (Universitat Pompeu Fabra) i eLC (Universitat
Oberta de Catalunya) el 26/10/2010.
Coordinació i seguiment del procés d'implantació del Pla Pilot en Lletres: Patrimoni Cultural i Comunicació Cultural en el marc dels plans pilot detitulacions adaptades a l'Espai Europeu
d'Educació Superior (EEES) impulsat per l' Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) de la Generalitat de Catalunya.
Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year
Recerca AGAUR Vocal/Avaluador - 2012
Recerca Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria Vocal/Avaluador - 2012
Recerca La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) Vocal/Avaluador - 2014
Recerca Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), de la Universidad de la República (Uruguay) Vocal/Avaluador - 2014

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data
Membre del grup de recerca "Aigua, territori i sostenibilitat" amb el reconeixement de "Grup de Recerca de Qualitat" de la Generalitat de Catalunya, períodes 2005-2009, 2010-2014 i
2015-2017.
Avaluadora d’articles científiques per a les revistes: Scripta Nova, Documents d’Anàlisi Geogràfica, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Journal of Environmental Planning
and Management i Regional Environmental Change.
Coordinadora i coautora de l'exposició itinerant "L’impacte del canvi climàtic a la Costa Brava "que des del juliol de 2009 i fins a desembre de 2013 es va exposar a 28 municipis gironins i
en esdeveniments científics organitzats per la Universitat de Girona i el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) de la Diputació de Girona.
Comissària de l'exposició "La Girona de l'Aigua" organitzada pel Museu d'Història de Girona. Del 29 d'octubre de 2016 al 2 d'abril de 2017.
Membre del Consell de Redacció de les revistes "Revista de Girona" (2000 - actualitat), "Documents d'Anàlisi Geogràfica" (1995 - actualitat) i "Boletín de la Asociación de Geógrafos
Españoles"(2009 - 2015). Coeditora de la revista "Documents d'Anàlisi Geogràfica" (2004 - actualitat).

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.
Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.
This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.

