
CURRÍCULUM RESUMIT DE DAVID SAURÍ I PUJOL

1. Dades personals                               

Nom: David Saurí i Pujol

Lloc i data de naixement: Barcelona, 15 de maig de 1958

Adreça professional: Departament de Geografia, Facultat de Filosofia i
Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 08193, Bellaterra
Telèfon: 935 811 527 / 935 811 515
Fax: 935 812 001
A/e: david.sauri@uab.es

2. Estudis                 

— Llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1981).

— Doctor en geografia per la Universitat Clark (Worcester, Massachusetts,
EUA) (1990).

3 . Situació professional actual                                                  

— Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona
(des del 2005).

— Director del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona (1997-1999).

— Director del Centre d’Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de
Barcelona (2000-2003).

4 . Activitat docent                               

— Impartició d’assignatures de temàtica ambiental en la llicenciatura de
geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Impartició de l’assignatura Risc ambiental en la llicenciatura de ciències
ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Impartició d’assignatures de doctorat sobre gestió urbana de l’aigua i sobre
riscos ambientals en els programes de doctorat de geografia humana i de
ciències ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Professor visitant a les universitats de Girona i de Venècia.

5 . Activitat de recerca                                     

— Participant en projectes de la National Science Foundation (EUA), dels
programes marc de recerca de la Unió Europea i del CICYT espanyol. També ha
dut a terme projectes amb les fundacions Agbar i Abertis.

— Autor d’un centenar de treballs científics sobre temes de riscos naturals
(especialment inundacions), planejament i gestió de l’aigua, canvi ambiental
i relacions entre natura i societat.



— Autor de diversos informes tècnics per al Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i consultor de
l’OCDE.

— Director d’unes vint memòries de recerca i de tretze tesis doctorals.

6 . A l t r e s               

— Membre de la Societat Catalana de Geografia, de l’Asociación de Geógrafos
Españoles, de l’Association of American Geographers, de la International
Water Resources Association i de la Society for Risk Analysis.


