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Una vegada rnés, la Societat Catalana de Geografia es fa resso en un núme
ro de Treballs de la SCdG d'una reunió geografica celebrada a Catalunya; en
aquest cas, es tracta del V Congreso de la Población Española, que el Grupo de
Población de la Asociación de Geógrafos Españoles va organitzar a Bellaterra i
Barcelona els dies 2, 3 i 4 de novembrede 1995.

En ocasions anteriors, a Treballs de la SCdG s'han ressenyat reunions i con
gressosde tota mena, i s'han publicat aportacions a reunions geografiques diver
ses celebrades a Catalunya, com ara el número especial que es publica amb
motiu de la Conferencia Regional sobre Países Mediterranis de la Unió
Geografica Internacional (agost-setembre de 1986); les aportacions a la Tercera
Reunió Plenaria del Grup Permanent Internacional de Treball de la Geografia
dels Textils (números 3, 4 i 5, 1985, de Treballs de la SCdG) organitzada per
la SCdG; de les Primeres ]ornades Catalano-Magiars de PlanejamentTerritorial
i Urba (número 16, 1989, de Treballs de laSCdG) , organitzades conjuntament
per la SCdG i l'Area d'Analisi Geográfica Regional de la Universitat de
Barcelona; de les]ornades sobre Regionalització del Territori i elsEns Intermedis
(número 19,1989, de Treballs delaSCdG) , organitzades per la SCdG; del curs
d'Estiu de Geografia Regional celebrat a l'Estudi General de Girona (número
21 de Treballs delaSCdG, 1990); finalment cal recordar el propi Primer Congrés
Catala de Geografia (números 25 i 26, 1991, de Treballs de la SCdG).

D'altra banda, la SedG ha publicat en volums a part, els treballs presentats
a congressos i reunions; básicament són les del Primer Congrés Catala de
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Geografia (tres toms en quatre volums publicats per la SCdG el 1991, corres
ponents a Conferencies, Ponencies i Comunicacions); les de les Jornades sobre
Regionalització del Territori i els Ens Intermedis (publicades el 1991 per la
Diputació de Barcelona). Així mateix, la SCdG ha col-laborar en la publicació
de les actes d'altres trobades i reunions, com ara les de la Tercera Trobada de
.Geografs Catalunya-Euskal Herria (publicades el 1994).

El Grupo de Población de laAGE que s'ha reunit ara a casa nostra, és un dels
dotze grups de trebaU existents actualment dins aquesta associació. Fou creat
la segona meitat dels anys vuitanta i reuneix quasi un centenar d' associats. Les
quatre reunions anteriors es van celebrar a Salamanca el 1987, a Mallorca el
1989, a Torremolinos (Málaga) el 1991 i a la Laguna el 1993.

La reunió de Bellaterra va ser organitzada conjuntament pel Departament
de Geografia de la Universitat de Autónoma de Barcelona i el Centre d'Estudis
Dernografics, i va aplegar més de 150 participants, especialistes en temes de
població d'arreu d'Espanya. Durant tres dies van desenvolupar un intens pro
grama de sessions de treball i visites. Les primeres per presentar i debatre les
tres ponencies programades: a) Llars, famílies i habitatges; 2) Població, salut i .
benestar; i 3) Prospectives dernografiques i territorials, que foren desenvolu
pades, respectiament, per Pilar Almoguera (de la Universidad de Sevilla), Ana
Oliera (de la UniversidadAutónoma de Madrid), i Vicente Rodríguez (del
Consejo Superior deInvestigaciones Científicas) conjuntament amb Pedro Reques
(de la Universidad de Cantabria). Les comunicacions presentades, una cin
quantena en total (16 a la primer ponencia, i 17 a la segona i a la tercera) foren
relacionades per Montserrat Solsona i EnricMendizabal ambdós de la
Universitat Autónoma de Barcelona i del Centre d'Estudis Dernografics) i
Pedro Reques (de la Universidad de Cantabria). Les comunicacions havien estat
ja publicades i van ser entregades als assistents en comencar el congrés (Habitar,
vivir, prever. Actas del V Congreso de la Población Española, Bellaterra, 1995,
,... ...... ~ , '\
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A més de les sessions anteriors, que tingueren Uoc a l'Auditori de la Facultar
de Lletres de la UAB, se celebra a la seu del Consejo Superior e Investigaciones
científicas a Barcelona una Taula Rodona amb la SCdG, i en la qual parti
ciparen geografes i geografs especialistes en la població catalana: Anna Cabré
(Universitat Autónoma de Barcelona i Centre d'Estudis Demografics) i
Angels Pascual (Universitat Autónoma de Barcelona), Isabel Pujadas i Tomas
Vidal (Universitat de Barcelona) i Santiago Roquer (Universitat Rovira i
Virgili), tots ells socis de la SCdG. Aquesta taula rodona substituí la sessió
que en les reunions anteriors s'haviacelebrat sisternáticament sobre tenden
cies i estudis de la població en la comunitat autónoma de la universitat orga
nitzadora.

A més de les sessions de treball esmentades, es va realitzar una visita al Palau
de la Generalitat, una sortida de camp en la qual es visitaren diferents arces
d'interés de la metrópoli barcelonina i diferents actes socials. Se celebra també
durant el Congrés la reunió-assemblea dels membres del Grupo de Población
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de laAGE, en la qual es va debatre sobre la seu i temes a tractar en el proxim
congrés, es confirmaren i/o renovaren els cartee de direcció, i es va parlar dels
continguts i orientació que es donara en el futur al butlletí que publica aquest
grup de treball.

Possiblement la principal novetat del V Congreso de la Población Española va
ser la potenciació de la vessant professional dels estudis de població (que ja
s'havia apuntat a la reunió de la Laguna) sobre la vessant més académica que
havia predominat en les primeres reunions. Sens dubte, l'alta densitat d'inves
tigadors que sobre aquesta temática hi ha a Catalunya (que compta, per altra
banda, amb una llarga tradició en aquest sentit: només cal recordar els treballs
de Josep Iglésies, antic president de la SCdG), sorgida de les universitats cata
lanes els darrers anys, fomentada i augmentada des del Centre d'Estudis
Demografics, i representada pels seus membres en la taula rodona celebrada
durant el congrés, amb col-laboració de la SCdG, no és aliena a aquest canvi
de tendencia en els estudis poblacionals.

Finalment, només resta dir que en el present número de Treballs de laSCdG
es publiquen les tres ponencies i la relació de les comunicacions presentades al
V Congreso de la Población Española.
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