
Treballs de la Societat Catalana de Geografia - N o 46 - vol. XIII

Memoria de les activitats de la
Soeietat Catalana de Geografia
(filial de I'Institut d'Estudis Catalans)
eorresponent al curs 1995-96,
Espais polltics i culturals en transformació

Assemblea General Ordinaria

El 27 de juny de 1995, se celebra l'Assemblea General Ordinaria de Socis
de la Societat Catalana de Geografia (SCdG), filial de 1'lnstitut d'Estudis
Catalans (lEC), corresponent al curs 1994-95. En cornencar, el president,
sr. Vicenc Biete, dernaná a l'Assemblea que ratifiqués l'acord de la Junta de
Govern de nomenar el sr. Cristófor Cardús i Canals Membre Honorari de
la SCdG, de la qual fou fundador, proposta fou refermada unánimernent per
1'Assemblea.

A continuació, el secretari, sr. Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assem
blea General Ordinaria i la Memoria d'Activitats del curs 1994-95, documents
que foren aprovats per I'Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat Cuxart,
presenta 1'estat de comptes de 1'any 1994, que fou ratificat per 1'Assemblea.

Abans de procedir a l'elecció per proveir els cartees de la Junta de Govern
que es renovaven reglamentáriamenr, el president, sr. Vicenc Biete, explica les
raons per les quals el sr. Lluís Riudor i Gorgas no es presentava a la reelecció i
li agraí la seva generosa dedicació a les tasques de govern durant el temps que
havia ocupat el cartee de vocal. Un cop feta la votació, la Junta de Govern
queda constituida de la següent manera:

president: Vicen~ Biete iFarré
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vicepresidenta: Roser Majoral i Moliné
tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps
secretari: Enric Bertran i Gonzalez
vocal primer: Joaquim Cabeza i Valls
vocal segon: Pau Alegre i Nadal
vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero
vocal quart: Francesc Nadal i Piqué
vocal cinque: Joan Tort i Donada
vocal sise: Enric Mendizabal i Riera
delegat lEC: Marc-Aureli Vila i Comaposada

Activitats científiques

1. Conferencies

El curs 1995-96, titulat Espais polítics i culturals en transformació, cornenca
oficialment el 9 d'octubre de 1995, data en que el sr. Ángel Cabo Alonso,
professor de la Universitat de Salamanca, pronuncia una conferencia titulada
Dinámica de las relaciones transfronterizas hispano-portuguesas en la
meseta i territorio portugués inmediato.

El 30 de novembre de 1995, el sr.Joan Becat, professor de la Universitat de Per
pinyá, traerá el tema de la Emergencia i reconeixement d'Andorra com a Estat.

El 13 de desembre de 1995, el sr. Francesc Garrido, advocat i historiador,
s'ocupa de Territoris ifronteres a l'ex-Iugosláuia.

El 17 de gener de 1996, la sra. Yulia Soloviova, doctora per l'Escola Gene
ral de l'Academia de les Ciencies Pedagogiques de la Federació Russa, disserta
sobre el tema de La desintegración de la URSS y sus consecuencias econó
micas.

El 28 de febrer de 1996.. la sra, Rosa Casteion.. nroressora de Id tJniversitat
de Barcelona, traed. eltema de Les relacions entre ciutat iport: elcas de Sevi
lla.

El20 de marc de 1996, el sr. Walter Leimgruber, professor de la Universi
tat de Friburg, pronuncia una conferencia titulada Limites etfrontieres: the
mes permanente en Suisse.

El 18 d'abril de 1996, la sra. María Teresa Vicente Mosquete, professora
de la Universitat de Salamanca, disserta sobre Las tradiciones geográficas en
la obra de Elisée Reclus.

El2 de maig de 1996, els srs. José Luis Oyón i Manuel Guardia, de la Uni
versitat Politécnica de Catalunya, parlaren de L'Atlas historie de ciutats euro
pees en el context deis atles urbans.

El 13 de juny de 1996, la sra. Merce Tatjer, professora de la Universitat de
Barcelona, pronuncia la llicó científica que serví de cloenda al curs 1995-96,
titulada EIs origens de l'oci litoral a Catalunya: elfront marítim barcelo-

236



ní (segle XVlII-1930).
La estada a Barcelona del professor Walter Leimgruber fou subvencionada

per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica (CIRIT)
de la Generalitat de Catalunya.

2. Cicles de conferencies

El rnarc de 1996, el sr. Lluís Mallart i Casamajor, president de la Societat
Antropogeografica a Barcelona, llegí tres Conferencies sobre la Geografia del
microstat: el dia 12, traerá del Analisi dels conceptes utilitzats per identifi
car i classificar els petits estats, el dia 19 s'ocupa de La problemática dels
microstats dintre dels estudis locals i internacionals i el dia 26 parla de Aná
lisi i valoració de les estratégies que els microstats apliquen per a la seva
consolidació i desenvolupament.

Totes les activitats ressenyades fins ara foren realitzades a l'IEC.

3. Sortides d'estudi

El19 de novembre de 1995, s'eíectuá unasortida d'estudi al Baix Empordá,
Al matí, el sr. Narcís Rucabado féu explicacions diverses al voltant del medi
físic de la plana empordanesa i hom visita l'Escola de Capacitació Agraria de
Monells i, després de dinar, el nucli d' aquesta vila. Al Casal Peixateries Velles
de la Bisbal se celebra una sessió académica, en que intervingueren el sr. Josep
Mates i Balaguer, president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, que parla
de Els antics estanys de l'Empordá, i el sr. Andreu Bover i Pagespetit, director
del Museu de Cerámica de la Bisbal, que disserta sobre La cerámica de la Bis
baL

4. Altres actuacions

La SCdG participa com a entitat col-laboradora en l' Homenatge al Doc
tor Eduard Fontseré i Riba. Meteoroleg i sismoleg; conjunt d' actes orga
nitzats sota aquest títol pelCentre Excursionista de Catalunya, durant octu
bre i novembre de 1995, per honorar la memoria d'aquest insigne científic,
mort fa vint-i-cinc anys i que fou, entre moltes d'altres coses, un dels funda
dors de la SCdG.

La SCdG presta el seu suport a la taula rodona dedicada a Els Estudis de
Població, celebrada el3 de novembre de 1995, en el marc del V Congrés de la
Població Espanyola, organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat
Autónoma, el Centre d'Estudis Dernográfics i el Grupo de Población de la Aso
ciación de Geógrafos Españoles.

El 19 de febrer, el professor Joan vna i Valentí, membre de l'IEC i vice
president de la Secció de Filosofia i Ciencies Socials de l'IEC, exposa el pro
jecte d'estudi de l'evolució de la geografia als Paisos Catalans durant el
segle XX; que forma part d' una iniciativa que abasta les altres disciplines repre-
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sentades a l'esmentada Secció de Filosofia i Ciencies Socials, i oferí als mem
bres de la SCdG l'oportunitat de participar-hi.

El 12 de marc, el sr. Rufí Cerdan, membre de la SCdG, participa en-el
Debat sobre els incendis forestals, organitzat per I'IEC.

5. Publicacions

Aquest curs 1995-96, han estat editats els números 39, 40 i 41 de Treballs
de la SCdG, de dates juny i desembre de 1995, que corresponen al volum X, i
juny de 1996, que forma part de I'XI. El primer i el darrer han estat publicats
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i l' altre amb el suport de
I'IEC.

6. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants

El 23 d' abril de 1996 fou lliurat el Primer Premi Lluís Casassas i Simó a la
sra. Alba Caballé Rivera, pel treball Dona i reestructuraciá a les arees ruralst
el cas de l'agroturisme a les comarques del Solsonés, elBages i elBergueda.
Així mateix, es concediren dos accessits, un a la sra. MontserratVentura Pujo
lar, pel treball Diagnosi ambiental del Ter en el seu curs mitja. Una expe
riencia des de la Geografia, i un altre al sr. Lluís Solé Perich, pel treball Els
riscs d'inundacions al delta del Llobregat. Viure contra l'aiguaf

Moviment de socis

En acabar el curs 1994-95, el nombre de membres de la SCdG era de 449;
d' aleshores enea, hi ha hagut 14 altes i 12 baixes. Així dones, ara, en tancar l'e
xercici 1995-96, el nombre d' associats és de 451, dels quals 14 són honoraris
i 437 són numeraris (EB).
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