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GEÒGRAFA espanyola que va destacar
per la seua profusa producció científica i el
seu compromís amb l'ensenyament de la
Geografia en tots els nivells educatius,
especialment en l'educació secundària.
Nascuda a Madrid, va estudiar entre 1924
i 1933 a l'Institut Escola de Madrid,
seguidor de la filosofia pedagògica
impulsada per la Institució Lliure
d'Ensenyament de Giner de los Ríos.

Va començar la seua tasca docent a
Sevilla, on va iniciar els seus estudis
universitaris de Filosofia i Lletres. Abans
de la Guerra Civil es va traslladar a Madrid
i allí va ser empresonada durant set
mesos, acusada de delació de dretanes,
de ser d’ideologia esquerrana i de
participació en actes de propaganda per la
causa antifranquista durant la contesa. A la
presó, va impartir classes clandestines a
preses analfabetes. Després del seu pas
per la presó, va finalitzar els seus estudis a
Valladolid, on es va especialitzar en

Geografia.

L'ideari de renovació pedagògica d'aquest
centre va guiar la trajectòria d'Adela Gil
Crespo en l'ensenyament de la Geografia,
i va atorgar un gran valor a la comprensió
i interpretació dels fenòmens geogràfics a
diferents escales enfront del coneixement
enciclopèdic i memorístic tradicional.

La seua carrera docent la va portar a
instituts d'Àvila, València, Lleida, Càceres,
Barcelona, Zamora i es va convertir en
catedràtica de Geografia i Història d'Institut
en 1945 a Requena (València). En 1953,
va presentar la seua tesi doctoral “La vida
pastoril en la Sierra de Gredos”

Es va especialitzar en Geografia Agrària i va
continuar amb aquest camp d’estudi en la
seua tasca investigadora. També va centrar
el seu interés en camps de la Geografia
Física com el glacialisme, vulcanisme o la
hidrologia. La seua especialització en
didàctica de la Geografia la va portar a
publicar manuals en l'editorial Anaya i
anàlisis geogràfiques a diverses escales
(local i europea). Va rebre beques per a
estudiar i investigar vulcanisme a Alvèrnia,
les Illes Açores, Madeira, Sicília i Nàpols.
Va participar en diversos congressos
internacionals com a representant de la
Reial Societat Geogràfica, de la qual va ser
membre des de 1954. La seua producció
investigadora és molt elevada, fruit de la
seua inquietud i àmplia activitat. Va
considerar fonamental fomentar la creativitat
a l'aula, observar in situ els fenòmens locals
sense descurar els globals. L'ensenyament
havia de girar entorn a l'alumnat,
protagonista d'un món que havia de
comprendre per a poder modelar en el futur.
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