
Memoria de les activitats de la Societat
Catalana de Geografia (filial de I'Institut
d'Estudis Catalans), corresponent al curs
1990-1991, «El Curs del Primer Congrés»

Assemblea General Ordinaria

El 20 de juny de 1990, se celebra I'Assemblea General Ordinaria corresponent al curs
1989-1990. En comencar l'acte, el president de la Societat, senyor Lluís Casassas, féu un
breu repas de les activitats del curs que acabava, esbossa les del curs 1990-1991, entre les
qual destaca la celebració del Primer Congrés Catala de Geografia. En el decurs de l'acte,
el secretari, senyor Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assemblea General Ordinaria
i la Memoria d'Activitats del curs 1989-1990; a continuació, el tresorer, senyor Vicenc Bie
te, informa de l'estat de comptes de l'any 1989 i del pressupost per al 1990. Tots els docu
ments esmentats foren aprovats per I'Assemblea. Seguidament, es procedí a la renovació
dels cárrecs de la Junta de Govern; l'elecció es féu a favor de la senyora Maria Dolors
Garcia i Ramon, vice-presidenta, i dels senyors Enrie Bertran i González, secretari, Joan
Tort i Donada i Enrie Mendizábal i Riera, vocals cinque i sise, respectivamente Així dones,
la Junta de Govem queda constituida de la següent manera:

President:
Vice-presidenta:
Tresorer:
Secretari:
Vocal primer:
Vocal segon:
Vocal tercer:
Vocal quart:
Vocal cinque:
Vocal sise:

Lluís Casassas i Simó
Maria Dolors Garcia i Ramon
Vicenc Biete i Farré
Enrie Bertran i González
Joaquim Cabeza i Valls
Rosa Ascon i Borras
Roser Majoral i Moliné
Montserrat Cuxart i Tremps
Joan Tort i Donada
Enrie Mendizabal i Riera

173 (279)



Finalment, I'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govem durant el curs 1989-1990.

Activitats científiques

1. Conferencies i sortides d'estudi

El curs 1990-1991, titulat «El Curs del Primer Congrés», comencá oficia1ment el dia 20
d'octubre de 1990, data en que s'efectua una sortida d'estudi a Sabadell, titulada «Análisi
d'una transformació urbanística i funcional». Al matí, es realitzá una visita urbana a la ciutat,
en especial a la construcció de l'Eix Macia. Seguidament, hi hagué una recepció a carrec
de l'Alcalde de la vila, sr. Antoni Farrés, i es visita el departament d'elaboració de cartogra
fia temática de l'Ajuntament de Sabadell. Al migdia, els assistents foren obsequiats amb un
dinar per part de l'alcaldia d'aquestaciutat. A la tarda, després d'un recorregut pel nucli an
tic de Sabadell, hom es trasllada al saló d'actes del Casal Pere Quart, on tingué lloc la sessió
académica que inaugurava el curs 1989-1990: el president de la Societat, senyor Lluís Casas
sas, féu unesbós de les activitats del curs, tot remarcant la celebració del Primer Congrés
Catalá de Geografia, presenta el número 23 de la revista «Treballs de la Societat Catalana
de Geografía» i agraí al consistori.de Sabadelll'acollida dispensada a la Societat. A conti
nuació, l'Equip redactor del Pla presenta «La revisió del Pla d'Urbanisme de Sabadell»,

~ El dia 14 de desembre de 1990, el senyor Ricard Pié i Ninot, arquitecte, director dels
\ Serveis de Planejament i de Gestió de IAjunramentde Barcelona, parla de «Barcelona dintre

\ del sistema de ciutats catalanes».

El dia 20 de febrer de 1991,.la senyora Montserrat Galera i Monegal, Cap de Secció
.' de la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartografíe de Catalunya, tracta de «La imatge

de Catalunya a través de la cartografia: segles XVil i Xvlll-,

El dia 4 de maig de 1991,.. s'efectua una sortida d'estudi al Llucanés. A la Guardia de
Sagas, el professor Lluís Casassas, parla dels aspectes físics i histories que frustraren la
consolidació d'una comarca llucanesa, del desenvolupament urba i industrial de Prats de
Llucanes i de la transhumáncia, Des del Santuari de Lurda de Prats, el senyor Jordi Cortes
féu una explicació de l'evolucío recentde les activitats agraries del Llucanes i parla de
lesperspectives de futur de la contrada; i el senyor Enrie Mendizábal féu un repas a la
historia demográfica del Llucanes, tot destacant-ne el procés d'envelliment dels darrers
decennis. EIs assistents visitaren el monestir de Santa Maria de Lluca, l'església de Sant
Andreu de Llanars i el Museu Municipal, Miquel Soldevila, de Prats de Llucanes, acom
panyats pel seu director, senyor Josep M. Gost, j per la senyora Rosa Bartoló. Durant el
dinar, que es féu a Perafita, i les primeres hores de la tarda, en que es puja al Santuari
dels Munts, hom compta amb la presencia del senyor Ramon Matavera, antic alcalde i
actual jutge de pau d'aquesta població, amb qui es discutí sobre diversos aspectes relacio
nats amb l'economia agropecuaria llucanesa i amb els problemes de la gestió territorial.

El dia 12 de juny de 1991, se celebrala sessióde cloenda del curs 1990-1991. La llicó
científica fou pronunciada pel professor Oriol Riba i Arderiu, catedratic, emerit de la Uni
versitat de Barcelona i membre del'Instítut d'Estudis Catalans, que parla de «Actuació
antropica i dinámica de les costes».
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Les tres conferencies esmentades foren pronunciades a I'Institut d'Estudis Catalans.

2. Cursets monográñcs

El mes de novembre de 1990, el professor Javier Martín Vide, de la Universitat de Bar
celona, dirigí un curs-seminari sobre «Climatologia: Iniciació a l'analisi d'imatges de Me
teosat», El dia 22, el professor Martín Vide parla sobre «El satel-lit Meteosat i el tipus
d'imatges»; i el dia 23, s'ocupa del «Funcionament de l'equip de recepció i l'analisi d'imat
ges modeliques».

El mes de gener de 1991, la professora Josepa Bru i Bistuer, de la Universitat de Barce
lona, dirigí un curs-seminari sobre «El paisatge i la ciutat». El dia 21, la professora Bru
s'ocupa del «Desenvolupament urba i creació del paisatge»; el dia 22, parla sobre «El me
tabolisme urba i els paisatges amagats»; i el dia 23, tracta «El buit urba: paisatge residual
i paisatge construít».

El mes de maig de 1991, el professor Antonio Gómez Ortiz; de la Universitat de Barcelo
na, i el senyor Agustí Esteban i Borras, del Servei de Gestió i Evolució del Paisatge de
la Universitat de Barcelona, dirigiren un curset-seminari titulat «El paisatge altimonta me
diterrani (11). El Pirineu Oriental». El dia 16, el professor Gómez Ortiz tracta de «L'evolu
ció pleistocena. Les crisis climatiques»; i, el dia 17, el senyor Esteban, parla de «L'evolu
ció holocena. L'interes de la Palinologia. Estudis recents».

El primer i el tercer d'aquests cursets-seminaris es realitzaren a la Facultat de
Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. El segon es féu a I'Institut d'Estudis
Catalans.

3. El Primer Congrés Catala de Geografia

Entre els dies 11 i 15 de marc de 1991, se celebra el Primer Congrés Catala de Geogra
fia. Abans, pero, se'n feren diversos actes de presentació a diferents ciutats catalanes: el
8 de febrer a la Seu d'Urge11, 1'11 de febrer a Reus, el 16 de febrer a Palafruge11, el 18
de febrer a I'Eixample de Barcelona, 1'1 de marc a Tortosa. A més, es realitzaren altres
actes previs al Congrés: la inauguració d'una «Exposició de Mapes Antics de Catalunya»
al Centre Excursionista de Catalunya; una Taula Rodona a la Unió Excursionista de Saba
de11 sobre «Els espais agrícoles i naturals del rodal de Sabade11. Riquesa i possibilitats
de futur»; una conferencia a Sabade11 a carrec del senyor Lluís Casassas titulada «Consi
deracions sobre el geograf sabade11enc Pau Vila», organitzada per la Fundació Bosch i
Carde11ach; i les inauguracions de les exposicions «Tres-cents anys de cartografs catalans»,
organitzada per la Cartoteca de Catalunya de I'Institut Cartografíe de Catalunya, i «Fes
teu el delta del Llobregat», instal-lada a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans per gentilesa
de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

La sessió inaugural del Primer Congrés Catala de Geografia se celebra 1'11 de marc de
1991 a I'Institut d'Estudis Catalans, sota la presidencia del seu Vice-president, senyor En
ric Casassas i Simó, i amb l'assistencia de I'honorable senyor Joan Gomis i Martí, Conse
ller de Governació de la Generalitat de Catalunya, de I'il-lustre senyor Josep Maria Panice
110 i Hernandez, diputat de la Diputació de Tarragona, i de la senyora Encarna Roca,
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vice-rectora de la Universitat de Barcelona. La llicó científica fou pronunciada pel senyor
Lluís Casassas i Simó, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de la Societat
Catalana de Geografia, que parla de «La continuítat de la geografia catalana».

El 12 de marc de 1991, es realitza la presentació, a diferents ciutats de Catalunya,
deIs nou grups tematics en que s'estructura el Primer Congrés Catala de Geografia: a
Manresa, es presenta el primer, amb la conferencia del senyor Joan Vilá i Valentí, que
tracta «El pensament geografic». A Girona, es presenta el segon, amb la conferencia
del senyor Jordi Borja i Sebastiá, que parla de «La política i l'ordenament del territori»,
A Tarragona, es presenta el tercer, amb la conferencia del senyor Vicenc Rosselló i Jiér
ger, que disserta sobre «El component físic en l'ús de l'espai als Paísos Catalans», A
Vic, es presenta el quart, amb la conferencia de la senyora Anna Maria Cabré i Pla,
que tracta de «Població i poblament», A Sabadell, es presenta el cinque, amb la confe
rencia del senyor Bartomeu Barceló i Pons, que parla de «L'economia i el territori».
A Vilanova i la Geltní, es presenta el sise, amb la conferencia del senyor Miquel de
Moragas i Spa, que disserta sobre «Tecnologia de la comunicació i la creació d'espais:
DeIs satel-lits a les televisions locals». A Terrassa, es presenta el sete, amb la conferen
cia del senyor Juli Esteban i Noguera, que tracta «El fet metropolita». A Lleida, es pre
senta el vuite, amb la conferencia del senyor Josep Maria Carreras i Puigdengolas, que
parla de «Les relacions de Catalunya amb l'exterior». 1, a Cerdanyola del Valles, es pre
senta el nove, amb la conferencia de la senyora Pilar Benejam i Arquimbau, que disserta
sobre «La incorporació del constructivisme a la didáctica de la geografia. EIs canvis
que comporta».

Les ponencies presentades al Primer Congrés Catala de Geografia foren organitzades
en nou sessions, que es desenvoluparen íntegrament a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.

Les quatre primeres se celebraren el 13 de marc de 1991. La sessió primera, que
fou presidida per la sra. Josefina Gómez Mendoza i que compta amb la presencia a
la mesa del sr. Joan Vila i Valentí, correspongué a les ponencies llegides pel sr. Francesc
Nadal i Piqué, que tracta sobre «El pensament geografic contemporani a Catalunya fins
els anys quaranta», i per la sra. Maria Dolors Garcia i Ramon, que parla de les «Tendén
cies recents del pensament geografic a Catalunya». La sessió segona, que fou presidida

"1 T 1""1"1. 1Il... "1"1 ""1". ,"1"1 Tpel sr, Juan oaia 1 ivroreu, \;urrespungue a les pUnen\;leS presemaues pels srs, Juan-

Eugeni Sanchez i Pérez; que parla de «La política i l'administració del territori», Oriol
Nel-lo i Colom, que tracta de «Les teories sobre l'ordenament del territori a Catalunya.
EIs precedents», Antoni Tulla i Pujol, que disserta sobre «El pensament sobre l'ordena
ment del territori i la legislació actuals». La sessió tercera, que fou presidida pel sr.
Antoni Montserrat i Solé, correspongué a les ponencies presentades pels srs. Josep Oli
veras i Samitier, que tracta «El paper del territori en l'activitat del sector financer a
Catalunya: 1970-1990», i Rafael Giménez i Capdevila, que parla de «Les comunicacions
i els transports», La sessió quarta, que fou presidida pel sr. Joan Roig i Obiols, corres
pongué a les ponencies presentades pel sr. Agustín Hemando Rica, que tracta deIs «Fo
naments teorics de la didáctica de la geografía», i per les sres. Pilar Comes i Solé,
que parla de «La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament obligatori (6 a 16
anys). Precedents i situació actual», i Rosa Ascon i Borras i Helena Estalella i Boadella,
que s'ocuparen de «La reforma educativa i la geografia a l'ensenyament postobligatori
(16 a 18 anys). Realitat i perspectives».
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El 14 de marc de 1991, se celebraren altres tres sessions, de la cinquena a la setena.
La sessió cinquena, que fou presidida pel sr. Lluís Casassas i Simó, en substitució del
sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, absent per malaltia, correspongué a les ponencies pre
sentades pel sr. Tomas Vidal i Bendito, que s'ocupa de «La urbanització del territori i de
la societat a Catalunya», la sra. Isabel Pujadas i Rubies, que parla de «Poblaciói demogra
fia a Catalunya», i el sr. Enrie Mendizabal i Riera, que tracta de «Les noves tendencies
del poblament», La sessió sisena, que fou presidida pel sr. Rafael Pujol i Marigot, corres
pongué a les ponencies presentades per les sres. Roser Majoral i Moliné, que parla de
«Variacions i canvis recents de l'agricultura catalana», i Mireia Belil i Boladeras, que s'ocupa
de «Les transformacions de la indústria catalana després de la crisi», i pel sr. Francesc
López i Palomeque, que tracta de «Turisme i territori: El model geo-turístic catala». La
sessió setena, que fou presidida pel sr. Ricard Pié i Ninot, correspongué a les ponencies
presentades per la sra. Pilar Riera i Figueras, que parla de «Les ciutats i el territori», i
els srs. Josep Serra i Batiste, que s'ocupa de «La ciutat metropolitana» i Manuel Ribas
i Piera, que disserta sobre «La regió metropolitana de Catalunya».

El 15 de marc de 1991, se celebraren les dues darreres sessions. La sessió vuitena, que
fou presidida pel sr. Salvador Llobet i Reverter, correspongué a les ponencies presentades
pels srs. Antonio Gómez Ortiz, que parla dels «Fonaments físics en l'ordenament del terri
tori», loan Becat, que disserta sobre «Lanálisi ecológica. EIs recursos naturals: ús i mal
gastament», i Pau Alegre i Nadal, que s'ocupa de «Les bases de dades i la cartografía».
La sessió novena, que fou presidida pel sr. Jordi Borja i Sebastia, correspongué a les po
nencies presentades pels srs. Martí Parellada i Sabata, que parla de «Catalunya i l'Estat
de les Autonomies», i Josep Roig i Martí, que tracta de «Catalunya i la construcció
d'Europa».

En el decurs del Congrés, es pronunciaren tres conferencies extraordinaries: la prime
ra, el 13de marc de 1991, a carrec del sr. Nicolás Ortega Cantero, que tracta de «Reflexio
nes sobre la geografía española contemporánea»; la segona, el 14 de marc de 1991, a ca
rrec del sr. Paul Claval, que disserta sobre «La Géographie et les Géographes au temps
de la chute des murs»; i la tercera, el 15 de marc de 1991, a cárrec del sr. Peter Gould,
que parla de «Helping Others to be Geographers», Les dues primeres conferencies foren
pronunciades a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans; la tercera fou pronunciada a l'Audi
tori del Centre d'Estudis i Recerques Culturals de la Diputació de Barcelona. Abans d'aquesta
darrera conferencia, es projecta un vídeo del geograf Josep Iglésies i Fort.

El 15 de marc de 1991, a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, es féu
l'acte de cloenda del Primer Congrés Catalá de Geografia, que compta amb la presidencia
del sr. Salvador Llobet i Reverter, membre fundador i soci honorari de la Societat Catala
na de Geografia i antic president de la seva Junta de Govern. El sr. Salvador Llobet i Re
verter va obrir l'acte amb unes paraules d'agraúnent a la comunitat dels geografs i amb
uns mots de reconeixement a la tasca organitzativa de la Societat Catalana de Geografia.
Tot seguit, el president, sr. Lluís Casassas i Simó, agraí la presencia del sr. Salvador Llo
bet i Reverter i l'assistencia i participació de tots els geografs que havien pres part en el
Primer Congrés Catala de Geografia, que havia assolit la xifra de 318inscrits i 73 comuni
cacions presentades. A continuació, el secretari, sr. EnrieBertran i Gonzalez, dona lectu
ra a les conclusions del Primer Congrés Catala de Geografia. L'acte i el Primer Congrés
Catalá de Geografia foren clausurats pel sr. Salvador Llobet i Reverter.
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Amb posterioritat a l'acte de cloenda, es realitzaren d'altres actes, inclosos al programa
d'activitats del Primer Congrés Catala de Geografia: el 16 de marc de 1991, visita guiada
organitzada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat a diversos llocs del terme per analitzar
ne les transformacions i l'alteració ecológica; el 17 de marc de 1991, excursió de coneixe
ment del Pare Natural de Sant Llorenc del Munt, organitzada per la Unió Excursionista
de Sabadell; i el9 d'abril de 1991, conferencia a carrec del sr. Josep M. Benaül, que parla
sobre «EIs factors de localització de la indústria llanera a Sabadell. Segles XVIII i XIX»,
i posterior col-loqui, organitzat per l'lnstitut Sallares i Pla del Gremi de Fabricants de Sa
badell.

El primer Congrés Catala de Geografía comptá amb un Consell d'Honor, presidit pel
sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat de Catalunya. En formaren part, arnés,
el sr. Josep Gomis i Martí, Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya; el
sr. Joaquim Molins i Amat, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene
ralitat de Catalunya; el sr. Joan Guitart i Agell, Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya; el sr. Josep M. Bricall i Masip, Rector de la Universitat de Barcelona; el
sr. Josep M. Valles iCasadevall, Rector de la Universitat Autónoma de Barcelona; el sr.
Gabriel Ferraté i Pascual, Rector de la Universitat Politécnica de Catalunya; el sr. Enrie
Argullol i Murgades, President de la Comissió Gestora de la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona; el sr. Manuel Royes i Vila, President de la Diputació de Barcelona; el sr.
Joan Pujals i Vallvé, President de la Diputació de Tarragona; el sr. Pasqual Maragall i
Mira, Alcalde de Barcelona; i el sr. Emili Giralt i Raventós, President de l'Institut d'Estu
dis Catalans.

L'organització del Primer Congrés Catalá de Geografia ana a carrec d'un Comité Orga
nitzador, format per tots els membres de la Junta de Govern de la Societat Catalana de
Geografia: el president, sr. Lluís Casassas i Simó; la vice-presidenta, sra. Maria Dolors
Garcia i Ramon; el tresorer, sr. Vicenc Biete i Farré; el secretari, sr. Enrie Bertran i Gon
zalez; i els vocals, sra. Rosa Ascon i Borras, sr. Joaquim Cabeza i Valls, sra. Montserrat
Cuxart i Tremps, sra. Roser Majoral i Moliné, sr. Enrie Mendizábal i Riera i sr. Joan
Tort i Donada, als quals cal afegir el Delegat de l'lnstitut d'Estudis Catalans, sr. Marc
Aureli Vila i Comaposada. Aquest Comité Organitzador compta amb la participació dels
diversos coordinadors locals, que col-laboraren en l'organització i bon funcionament dels
actes programats a cadascuna de les nou ciutats on es presentaren eís grups tematice del
Congrés: el sr. Josep Oliveras i Samitier, a Manresa; el sr. Joan Nogué i Font, a Girona;
el sr. Diego López Bonillo, a Tarragona; la sra. M. Carme Montaner i Garcia, a Vic; la
sra. Assumpta Jané i Renau, a Sabadell; la sra. Montserrat Comes i Güell, a Vilanova
i la Geltrú; el sr. Xavier Marcet i Gisbert, a Terrassa; els srs. Ramon Morell i Rosell i
Joan Vilagrassa i Ibarz, a Lleida; i la sra. Maria Villanueva i Margalef, a Cerdanyola del
Valles.

El Comité Organitzador comptá, arnés, amb el suport d'un Consell Científic Assessor,
format per representants de bona part de les institucions científiques, academiques o ad
ministratives dedicades a la recerca geográfica a l'ambit dels Paísos Catalans. EIs compo
nents d'aquest Consell Científic Assessor foren: el sr. Modest Batlle i Girona, del Depar
tament d'Infrastructures del Transport i del Territori de la Universitat Politécnica de
Catalunya; el sr. Joan Becat, del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la Universi
tat de Perpinyá; la sra. Maria de Bolos i Capdevila, del Servei de Gestió i Evolució del
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Paisatge de la Universitat de Barcelona; el sr. Joan Busquets i Grau, del Departament d'Ur
banisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politécnica de Catalunya; la sra. Anna
M. Cabré i Pla, del Centre d'Estudis Demografics de la Universitat Autónoma de Barce
lona; el sr. Josep Costa i Mas, del Departament de Geografia Humana de la Universitat
d' Alacant; la sra. Lourdes Feixa i Lapedra, de la Direcció General de Planificació i Acció
Territorial de la Generalitat de Catalunya; el sr. Jean-Marc Holz, de la Universitat de Per
pinyá; el sr. Diego López Bonillo, del Departament de Geografia, Historia i Filosofia de
Tarragona; el sr. Francesc López i Palomeque, de l'Estudi General de Lleida; el sr. Jaume
Massó i Cartagena, de l'Institut Cartografíe de Catalunya; el sr. Xavier Mateu i Llevadot,
de l'Associacio de Geografs Professionals de Catalunya; el sr. Oriol Nel-lo i Colom, de
l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona; el sr. Joan Nogué i Font, de l'Estudi Ge
neral de Girona; el sr. Vicent Ortells i Chabrera, del Departament de Geografia del Col-legi
Universitari de Castelló de la Plana; el sr. Tomas Pou i Viver, de la Societat Catalana d'Or
denació del Territori; la sra. Isabel Pujadas i Rubies, del Departament de Geografia Hu
mana de la Universitat de Barcelona; el sr. José Miguel Raso Nadal, del Departament de
Geografia Física i Analisi Geográfica Regional de la Universitat de Barcelona; el sr. Pere
Antoni Salva i Tomas, del Departament de les Ciencies de la Terra de la Universitat de
les mes Balears; el sr. Joan Vilá i Valentí, de I'Academia de Ciencies i Arts de Barcelona;
i la sra. Maria Villanueva i Margalet, del Departament de Geografia de la Universitat Auto
noma de Barcelona.

Finalment, cal agrair la col·laboració de les nombroses institucions públiques i priva
des que es detallen tot seguit: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cerdanyola del
Valles, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa, Ajunta
ment de Palafrugell, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sabadell, Ajunta
ment de Sallent, Ajuntament de la Seu d'Urgell, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament
de Vic, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, Arxiu
Historie de Sabadell, Ateneu Cultural de Manresa, Banc de Sabadell, Biblioteca Museu
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Caixa de Girona, Caixa de Sabadell, Cambra
de Comerc i Indústria de Sabadell, Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, Centre
d'Estudis Socials d'Osona, Centre Excursionista de Catalunya, Centre Internacional d'Es
tudis Urbans, Centre de Lectura de Reus, Centre Metal-hirgic de Sabadell, Centres Uni
versitaris del Camp de Tarragona, Col-legi de Doctors i Llicenciats de Sabadell, Col-legi
de Doctors i Llicenciats de Terrassa, Consell Comarcal del Bages, Departament de Be
nestar Social de l'Ajuntament de Vic, Departament de Cultura de la Generalitat de Cata
lunya, Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Departament de Políti
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Diputació de Tarragona, Escola de Mestres de Sant Cugat, Escola de Mestres d'Osona,
Escola Técnica Superior de Telecomunicacions de Vilanova i la Geltrú, Estudi General
de Girona, Estudi General de Lleida, Estudis Universitaris de Vic, Facultat de Filosofia
i Lletres de Tarragona, Facultat de Lletres de Lleida, Fundació Bosch i Cardellach de
Sabadell, Gremi de Fabricants de Sabadell, Institut de Batxillerat de Tortosa, Institut Car
tográfic de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Institut d'Estudis Ilerdencs de la Dipu
tació de Lleida, Institut d'Estudis Penedesencs, Institut d'Estudis Tarraconenses de la Di
putació de Tarragona, Mancomunitat de Municipis de l'area metropolitana de Barcelona,
Secció de Lletres de l'Estudi General de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat
Autónoma de Barcelona, Universitat Politécnica de ·Catalunya i Unió Excursionista de
Sabadell.
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4. Publicacions

El mes d'octubre de l'any 1990, aparegué el núm. 23 de la revista «Treballs de la Societat
Catalana de Geografía», corresponent al mes de setembre, i el mes de febrer sortí el núm.
24, corresponent a desembre i que tancava el volum V, que aplega els números de 1990.
El mes de juny d'enguany ha aparegut el núm. 25, que amb data del mes de marc enceta
el tom VI; aquest és un número especial dedicat al Primer Congrés Catala de Geografía,
on es reediten articles antics, inedits o exhaurits de diversos geografs que han deixat la seva
empremta a la Societat, alguns des del mateix moment de la seva fundació, uns altres en
els difícils moments de la clandestinitat. Són a punt de sortir els núms. 26 i 27, correspo
nents als mesos de marc ijuny; el primer dels dos es dedica a recollir les actes del Primer
Congrés Catala de Geografía. El núms. 23, 25 i 26 han estats editats amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i els núms. 24 i Zl amb l'ajut de l'Institut d'Estudis Catalans.

Les conferencies, ponencies i comunicacions del Primer Congrés Catalá de Geografía
són en curs d'edició, en publicacions especials, gracies a la col-Iaboració de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

La Diputació de Tarragona ha volgut col-laborar en el Primer Congrés Catalá de Geo
grafía amb l'edició d'un llibre de Josep Iglésies que aplega diversos articles i transcrip
cions de conferencies inedits d'aquest geograf, En tancar aquesta memoria, elllibre és
en fase de publicació per part de l'Institut d'Estudis Tarraconenses.

Finalment, i també en ocasió de la celebració del Congrés, l'Institut Cartografíe de Ca
talunya ha editat un número especial de la «Revista Catalana de Geografía», dedicat a res
senyar les institucions dedicades a la recerca científica geográfica als Paísos Catalans i
distribuít entre els congressistes.

Obituari

El 18 d'abril de 1989, morí el sr. Angel Morell i Pujals, soci, des de feia molts anys,
de la Societat Catalana de Geografía. El sr. Morell era un afeccionat a la geografia, disci-
plina que compaginava amb les scvcs activitats professionals, vinculades a les seves titula-
cions universitaries en Ciencies Físiques, Matemátiques i Farmacia.

EL 7 de marc de 1991,.morí el senyor loan Viñas i Riera, membre de la Societat Catala
na de Geografia, des de feia forca anys. El senyor Viñas, que era llicenciat en ciencies
físiques, tenia una especial afecció per la geografia que el porta a participar activament
en les activitats de la Societat.

El 23 de marc de 1991,moría Granollers el doctor Salvador Llobet i Reverter, soci fundador,
honorari i antic presidentde la SocietatCatalana de Geografia, doctor en geografia i catedratic
a la Universitat de Barcelona. A part els valors humans i academics, que són glossats en el núm.
27 de «Treballsde la SCG», cal remarcar ací la gran voluntat de servei del professor Llobet, que
el porta a presidir l'acte de presentació de les ponencíesi comunicacions de geografia física i la
sessió de cloenda del Primer Congrés Catala de Geografia, fent el cor fort per superar els pro
blemes d'una salut massa malmesa, només deu dies abans del seu decés.
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Notes diverses

El mes d'agost de 1990, les sres. Maria Dolors Garcia i Ramon i Roser Majoral i Moliné
participaren en la Conferencia Regional dels Paísos Asiatics del Pacífic, celebrada a Pe
quín, sota l'empar de la Unió Geográfica Internacional.

El 5 de maig de 1991, fou presentat a Cabassers el 11ibre «Cabassers, un poble al peu
de Montsant», de Vicenc Biete i Farré; la presentació fou feta per Lluís Casassas i Simó.

El 8 de marc de 1991, els senyors Bartomeu Barceló i Pons i Vicenc Rosselló i J4?rger,
socis honoraris de la Societat Catalana de Geografia, foren nomenats per l'Institut d'Estu
dis Catalans, membres del seu plenario

Moviment de socis

En acabar el curs 1989-1990, el nombre de socis de la Societat Catalana de Geografia
era de 335; d'aleshores enea, hi ha hagut 63 altes i 4 baixes. Així dones, ara, en tancar
l'exercici 1990-1991, el nombre d'associats és de 394, dels quals 11 són honoraris i 383
són numeraris.
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