
Les publicacions amb motiu del Primer Congrés 
de Geografía 

El Primer Congrés Català de Geografia és generador de diverses publicacions que cal 
esmentar. 

El dia mateix de la inauguració del Congrés, l'Institut Cartogràfic de Catalunya del De
partament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que 
el 1983 adquirí la capçalera de la «Revista Catalana de Geografia», revista que sortí nova
ment, en una segona època, l'any 1984, presentà el seu número 14, dedicat de forma exclu
siva i monogràfica, al Primer Congrés Català de Geografia. 

«L'anhel que guia aquest número de la revista —es pot llegir a l'Editorial— és el de re
colzar tots aquells que es dediquen al conreu de la nostra disciplina en aquest país». La 
revista publica, a més de dos articles de reflexió a càrrec del director de la revista i del 
president de la Societat Catalana de Geografia, informació sobre associacions i centres 
d'estudi i recerca geogràfics i sobre les activitats de dotze departaments universitaris que 
realitzen docència o recerca en geografia. 

També durant els dies del Congrés va aparèixer el número 25 de «Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia», número especial dedicat al Primer Congrés, que inclou la reedi
ció d'alguns dels treballs més antics de geògrafs relacionats intensament amb la Societat, 
que n'han estat fundadors, presidents, delegats de l'Institut, col·laboradors importants, etc., 
«treballs que al temps de la seva publicació van representar una innovació o van aportar 
alguna idea que, més endavant, ha esdevingut interessant de retrobar». A més, cadascun 
dels membres de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia va preparar un 
article-presentació-comentari de cadascun dels autors inclosos al número 25 de la revista, 
número que, per tot això, «sembla que pot ésser considerat com una aportació important 
a les tasques i a la divulgació del Congrés». 

Cal mencionar el número 26 de «Treballs de la Societat Catalana de Geografia». Aquest 
número —lector, el tens a les mans!— vol presentar de manera breu i resumida el que 
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fou el Congrés i les seves tasques. El número permet fer memoria del que es feu, de qui 
ho feu, de com es feu, de les Institucions públiques i de les empreses privades que han 
patrocinat els treballs del Congrés... Vol ser, tal com es diu al «Pòrtic», «l'expressió públi
ca de l'agraïment a tots els que han participat i encoratjat la realització del Primer Congrés 
Català de Geografia». 

Finalment, cal dir que estan ja a punt d'aparèixer les publicacions que inclouen la tasca 
científica del Congrés. 

Els treballs apareixeran aplegats en tres volums: 

I) les nou conferències temàtiques, les tres conferències extraordinàries i la conferència 
inaugural. 

II) les vint-i-quatre ponències presentades públicament. 
EQ) les comunicacions que es presentaren a les sessions de treball. 

Són tres volums que han de permetre un acostament important a la realitat actual de 
la geografia que avui es fe a Catalunya. Al moment d'editar-los —o de fullejar-los, lector
es fan més notables els buits i les absències. Es voldria creure que ni els uns ni les altres 
s'han de repetir en noves edicions del Congrés i es voldria pensar que els que ara han 
volgut quedar-se al marge de les sessions, una altra vegada hi participaran. 
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