
Acta de la segona reunió del Consell Científic
Assessor del Primer Congrés Catalá
de Geografia

Amb data 26 d'octubre de 1990, se celebra la segona reunió del Consell Científíc As
sessor del Primer Congrés Catalá de Geografía, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.

Presideixen l'acte el sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, delegat de l'Institut d'Estudis
Catalans, i el sr. Lluís Casassas i Simó, president de la Societat Catalana de Geografía.
Per la Junta de Govem de la Societat, hi assisteixen, a més del president, les sres. Maria
Dolors Garcia i Ramon, Rosa Ascon i Borras i Montserrat Cuxart i Tremps, i els srs. Vi
cene Biete i Farré, Enrie Bertran i González, Joaquim Cabeza i Valls i Enrie Mendizábal
i Riera. En representació de les institucions convocades, hi assisteixen el sr. Xavier Mateu
i Llevadot de l'Associacióde Tecnics Geografs de Catalunya, la sra. Anna M. Cabré i Pla
del Centre d'Estudis Demografics, el sr. Joan Becat del Centre de Recerques i d'Estudis
Catalans, el sr. Pere A. Salva i Tomas del Departament de les Ciencies de la Terra de
la Universitat de les Illes Balears, la sra. Maria Villanueva i Margalef del Departament
de Geografía de la Universitat Autónoma de Barcelona, la sra. Isabel Pujadas i Rubies
del Departament de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona, el sr. Jaume Mas
só i Cartagena de l'Institut Cartográfic de Catalunya, i el sr. Oriol Nel-lo i Colom de l'Ins
titut d'Estudis Metropolitans. Han delegat la seva representació el sr. Joan-Marc Holz del
Departament de Geografia de la Universitat de Perpinya en el sr. Joan Becat, i el sr. Joan
Nogué i Font del Departament de Geografía del Col-legi Universitari de Girona en la sra.
Maria Dolors Garcia i Ramon. Ha excusat la seva absencia el sr. Vicent Ortells i Chabrera
del Departament de Geografia del Col-legi Universitari de Castelló de la Plana.

El president de la Societat, sr. Lluís Casassas, dóna per comencada la reunió, tot agraint
la presencia dels assistents, i expressa la seva satisfacció per la incorporació en aquest Consell
Científic Assessor de l'Associacióde Tecnics Geografs de Catalunya i per la dels srs. Xa
vier Mateu, Joan Becat i Jaume Massó, i per la de la sra. Isabel Pujadas.

El Sr. Lluís Casassas informa al Consell Científíc Assessor que el Molt Honorable sr.
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Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat de Catalunya, ha acceptat la presidencia
del Comité d'Honor del Primer Congrés Catala de Geografia.

A continuació, els srs. Lluís Casassas i Vicenc Biete informen els .presents del progra
ma d'activitats previst fins el moment en cadascuna de les nou ciutats en que es fa presen
tació d'un grup tematice Després, el sr. Lluís Casassas, fa un esbós deIs actes previs al
congrés que es realitzaran en diverses ciutats del país i detalla el calendari de presentació
de les vint-i-quatre ponencies previstes. Així mateix, informa de la possibilitat d'incloure
tres conferencies en I'ambit del congrés, a carrec deIs srs. Paul Claval, Nicolás Ortega
i Peter Gould, que tractarien, tots tres, l'estat actual de la geografia; la vinguda d'aquest
darrer es faria amb l'ajut d'una subvenció de la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Finalment, informa que l'Institut Cartografíe de Catalunya publicara un
número especial de la «Revista Catalana de Geografía» amb motiu del Congrés; en aquest
número es fara una presentació de tots els centres que fan recerca geográfica en I'ambit
deIs Paísos Catalans, raó per la qual demana als membres d'aquest Consell Científic As
sessor que facin arribar ressenyes de la institució que representen, on s'especifíquin, so
bretot, les activitats i publicacions realitzades i els projectes per al futur.

Seguidament, s'obre un torn d'intervencions per als representants de les diverses insti
tucions convocades:

El sr. Jaume Massó, representant de l'Institut Cartografíe de Catalunya, informa que
el número especial de la «Revista Catalana de Geografía» incloura, a més del contingut
explicat pel sr. Lluís Casassas, un article en que es fará una analisi histórica de la institu
cionalització de la Geografía.

El sr. Xavier Mateu demana que es faci el possible per assegurar la funció de relació
que té un esdeveniment com el congrés, una mica difícil amb la gran quantitat d'actes
programats.

El sr. Pere A. Salva sol-licita que es faci una relació d 'hotels i restaurants, segons la
seva categoria i proximitat allloc de celebració deIs actes, per tal de facilitar l'assistencia
de gent de fora de Catalunya.

Finalitzat el torn d'intervencions, el sr. Lluís Casassas agraeix, en nom de la Junta de
Govern, els aclariments i els suggeriments fets pels assistents i dóna per acabada la reunió
del Consell Científic Assessor, tornant a agrair l'assistencia deIs presents.
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