
Reunió de socis de la Societat Catalana de
Geografia amb el Comité Organitzador del
Primer Congrés Catalá de Geografia

El dia 8 d'octubre de 1990, se celebra a la seu de l'lnstitut d'Estudis Catalans una reunió
informativa de les tasques de preparació del Primer Congrés Catala de Geografia. Per
part del Comité Organitzador, hi assistiren els senyors Lluís Casassas i Simó, Vicenc Biete
i Farré, Enric Bertran i Gonzalez, Joaquim Cabeza i Valls, Enric Mendizabal i Riera,
Joan Tort i Donada i les senyores Maria Dolors Garcia i Ramon, Montserrat Cuxart i
Tremps i Roser Majoral i Moliné. Com a representant de l'lnstitut d'Estudis Catalans,
hi assistí el senyor Marc-Aureli Vila i Comaposada. Per part dels socis convocats, hi foren
presents els senyors Jesús Burgueño i Rivero, Jaume Busqué i Barceló, Jordi Calabuig
i Tomas, Josep A. Casanova i Antonio, Jordi Clua i Mercadal, Anna Cots i Gassó, Jordi
Ferrer i Pumareta, Jaume Font i Garolera, Pere Gallés i Cólera, Rafael Giménez i
Capdevila, Anna l. González i Martínez, Maria Dolors Iduarte i Despuig, Montserrat
Llevadot i Vilá, Susanna Mateo i Font, Anna Mompart i Penina, Josep Oliveras i Samitier,
Roger Sanroma i Bové, M. Teresa Serra i Alberch, Lurdes Simal i Arce, Enrie Sorribas
i Arce i Marina Valor i Carabús. Excusaren les seves absencies els senyors Jordi Cortes i
Rodríguez, Helena Estalella i Boadella, Assumpta Jané i Renau, Jordi Martí i Henneberg,
i Roser Serra i Coma.

El sr. Lluís Casassas i Simó, en nom del Comité Organitzador del Primer Congrés Catala
de Geografia, justifica la celebració d'aquest esdeveniment en funció de la necessitat
d'institucionalizar el debat científic entre els geografs que treballen a la docencia, des
de l'ensenyament primari fins l'universitari, o en les diverses administracions catalanes
i els que són afeccionats a la recerca geográfica. Seguidament destaca la pluralitat del
Primer Congrés Catala de Geografia, que hom vol que ho sigui de tota la geografia dels
Paísos Catalans, disciplina que compta ja amb una historia ben dilatada. A continuació,
pronuncia uns mots de reconeixement envers diversos il-lustres geografs, ja desapareguts,
pero que continuen presents entre nosaltres, com Pau Vila, Lluís Solé i Josep Iglésies;
així mateix, tingué paraules de reconeixement cap a diferents geografs que continuen
impartint el seu mestratge, com Salvador Llobet, Cristofor Cardús i Marc-Aureli Vila,
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tots tres membres fundadors de la Societat Catalana de Geografia. Tot seguit, explica amb
forca detalll'estat de les tasques de preparació del Primer Congrés Catala de Geografia,
la constitució d'un Comité d'Honor, la presidencia del qual s'havia ofert el President de
la Generalitat de Catalunya, i d'un Consell Científic Assessor, format per les diverses
institucions que fan recerca geográfica en I'ambit dels Paísos Catalans, i demana als
assistents la presentació de comunicacions i la seva col·laboració en les feines futures.

A continuació, s' obrí un torn d' intervencions entre els socis assistents, que demanaren
alguns aclariments i realitzaren diversos suggeriments:

El sr. Jaume Busqué proposa la recuperació de l'exposició «el Quadrat d'Or» i que
s'estudiés la possibilitat de muntar-Ia com una activitat més del Congrés.

La sra. Maria Dolors Garcia i Ramon suggerí que els professors universitaris demanessin
als estudiants dels darrers cursos de llicenciatura i de doctorat la presentació de
comunicacions.

La sra. M. Teresa Serra proposa la celebració d'un concert i oferí la seva col·laboració
en aquest sentit.

El sr. Josep A. Casanova oferí la possibilitat d'organitzar, arran del Congrés, una
exposició i una visita al delta del Llobregat.

En acabar la reunió, el sr. Lluís Casassas agraí l' assistencia dels socis presents i els
esperona a treballar per al Primer Congrés Catala de Geografia.
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