
Les activitats de la Societat Catalana de Geografia

Memoria de les activitats de la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) del curs
1985-1986 (Curs Lluís Solé i Sabarís)

Assemblea General de Socis

El dia 18 de juny de 1985 es va celebrar l' Assemblea General Ordinaria corresponent
al Curs 1984-1985, la qual va ser presidida pel president accidental senyor Lluís Casassas
que ho és a causa de la recent renúncia per problemes de salut del president senyor Salva
dor Llobet. La secretaria senyor Maria Sala va llegir la Memoria corresponent al curs
i el tresorer senyor Vicenc Biete va presentar l'informe sobre l'estat de comptes de la
SOCIETAT i les previsions economiques cara al curs 1985-1986. A continuació, i des
prés d'ésser aprovats els documents esmentats i la gestió de la Junta de Govern, es va
procedir a la renovació reglamentaria de carrecs de la Junta de Govern. Van resultar ele
gits els següents candidats: President, Lluís Casassas i Simó; Vocals, Enrie Bertran.i Gon
zalez, CarIes Carreras i Verdaguer i Francesc Nadal i Piqué. El carrec de Vice-president
queda vacant ja que era el carrec que ocupava el senyor Casassas, ara elegit presidente

Així, dones, la Junta de Govern va quedar constituida de la manera següent:

President: Lluís Casassas i Simó
Vice-president: vacant
Secretaria: Maria Sala i Sanjaume
Tresorer: Vicenc Biete i Farré
Vocals: Enrie Bertran i González

Joaquim Cabeza i Valls
CarIes Carreras i Verdaguer
Francesc Nadal i Piqué
Benjamí Sabiron i Herrero
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A continuació, el nou President dirigí unes paraules als assistents i els invita a un debat
general sobre l'estat de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Per part d'al
guns dels socis presents s' expressaren idees sobre possibles noves activitats, sobre la con
veniencia de reforcar les sessions, sobre el manteniment de les excursions i el foment
de les visites, etc. També es va parlar de la conveniencia d'apujar la quota de mil a mil
cinc-centes pessetes donades les despeses generals actual s.

Activitats científiques

Durant el curs s'han pronunciat les conferencies següents, tal com s'anuncia en el Pro
grama projectat:

22 de novembre de 1985: Sessió inaugural, a carrec del professor Josep M. Bricall,
que tracta el tema Notes sobre I'economia i el territori.

13 de desembre de 1985: El professor David Serrat pronuncia una llicó sobre El qua
ternari glacial al Pirineu.

31 de gener de 1986: El professor Jaume Calvet tracta el tema Alguns aspectes de la
teledetecció a I'estudi deis processos naturals.

14 de febrer de 1986: El professor Ramon Margalefva dissertar sobre Principis d'una
Iimnologia regional a Catalunya.

18 d'abril de 1986: El professor Paul Claval, de la Universitat de París, en una visita
patrocinada per la CIRIT va pronunciar una conferencia sobre Espaces verts, jardins
publics et qualité de la vie.

23 de maig de 1986: El senyor Josep M. Camarasa, en la darrera conferencia del curs,
tracta del Sistema d'informació territorial de Catalunya.

Visites de professors estrangers

La professora Ann BUTTIMER, de la Universitat de Lund (Suecia) va estar a la nostra
·Ciutat el dia29 de novembre de 1985, invitada per la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA amb la col-laboració dels Departaments de Geografía de la Universitat de Bar
celona i de laUniversitat Autónoma de Barcelona. Pronuncia una conferencia, el dia ci
tat, sobre Le Phénix, le Faust et le Narcisse en Géographie.

El professor Milton SANTOS, de la Universitat de Sao Paulo (Brasil) i membre del
Consell Nacional de Desenvolupament del Brasil, va ésser invitat a venir a Barcelona per
un conjunt d'entitats entreles quals es comptava la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA que actua com un dels coordinadors principals. Milton Santos va pronunciar
tres conferencies:

21 de febrer de 1986: Crecimiento, crise e desíntegracao de metrople no Brazil, a
la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA;

24 de febrer de 1986: Processos de urbanízacao na America Latina, a l'Escola d'En
ginyers de Camins;

25 de febrer de 1986: Perspectivas da Geografia nos fines de s.XX, a la Facultat de
Geografía i Historia de la Universitat de Barcelona.
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Cursets

26 al 29 de setembre de 1985: Acció humana i riscs naturals a muntanya: 1a Part,
a carrec dels professors Joan Becat, del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la
·Universitat de Perpinyá, i d'Antonio Gómez Ortiz, del Departament de Geografía de la
Universitat de Barcelona.

7 a 11 d' octubre de 1985, 2a Part, amb conferencies a carrec dels professors Maria
del T. de Bolos, Lluís Casassas i Josep M. Panareda del Departament de Geografía de
la Universitat de Barcelona i de Jordi Coromines del Departament d'Hidrologia de l'Es
cola d'Enginyers de Camins de Barcelona. També va tenir lloc una Taula rodona en la
que va intervenir Josep M. Camarasa dela Direcció General de Política Territorial de
la Generalitat de Catalunya, Carles Carreras, del Departament de Geografía de la Uni
versitat de Barcelona, Albert Serratosa, Enginyer de Camins i Joan Manuel Vilaplana de
la Facultat de Geologiques, Com a moderador i coordinador va actuar Joan Becat, de la
Universitat de Perpinya,

20 i 27 de febrer i 6 de marc de -1986: Introducció a I'estudi del glacialisme, a carrec
de la professora Josepa Bru, del Departament de Geografía de la Universitat de Barcelona.

15, 17, 22 i 24 d'abril de 1986: Introducció a la pluvioinetria de Catalunya, a carrec
del professor Javier Martín Vide del Departament de Geografía de la Universitat de
Barcelona. .

6, 8 i 10 de maig de 1986: La teoria i la metodologia en els estudis de paisatge. El
cas del Montseny, a carrec del professor Josep M. Panareda, del Departamentde Geo
grafía de la Universitat .de Barcelona.

Sortides d'estudi

El 15 de marc de 1986 s'efectua la sortida d'estudi a Solsona i Olius i la regió del Car
dener. S' estudiaren aspectes geomorfologics de la Depressió Central catalana, els aspec
tes socio-economics de la conca potassica, el problema de I'aprofitament dels aqüífers,
la permanencia del poblament a Olius, etc. amb explicacions dels senyors Lluís Casassas
i Antonio Gómez Ortiz. A la tarda, a la sala d'actes del museu diocesa i comarcal de
Solsona tingué Uoc una sessió académica en la que intervingueren, principalment, Mn.
Bach i Riu, arxiver de Solsona, Mn. Joaquim Calderer, director del Museu, Claustre Ra
fart, del Departament d'Educació, el batlle de Navés, senyor Ramon Claret i el president
de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, Lluís Casassas. El debat fou molt
animat i hi intervingueren molts dels assistens al'acte.

Publicacions

Durant el present curs han anat apareixent els números corresponents de la nostra re
vista «Treballs de la Societat Catalana de Geografía». El mes de desembre aparegué el
número 5, amb el qual es completa el Torn 1, el mes de marc fou publicat el número 6,
primer dels números especials dedicats a Lluís Solé i Sabarís.
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Altres actuacions

Dins dels actes que durant aquest curs s'han anat efectuant en recordanca del doctor ./
Lluís Solé i Sabarís, que fou president de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRA-
FIA, destaquen el Concert de la clavicembalista Lluísa Morales que tingué lloc el dia 18
d'octubre de 1985 a la Capella Reial de Santa Ágata. Foren interpretades obres de J.S.
Bach, A. Cabezón, J.Ph. Rameau i D. Scarlatti.

El dia 5 de novembre de 1985, tingué lloc una Sessió académica d'homenatge, a la Sala
Prat de la Riba. de .l'Institut d'Estudis Catalans. Hi intervingueren els senyors Salvador
Llobet, que tracta de Lluís Solé i la geogratia catalana de la ·immediata postguerra,
Josep Iglésies, que parla sobre Lluís Solé vist des de la Geogratia i.Joan Vila Valentí
que ho feu sobre Lluís Solé, un difícil magisteri.

La SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, com a contribució als actes celebrats
durant aquest Curs, ha convocat per primera vegada el «Premi Lluís Solé i Sabarís» que
aquesta vegada s'ha ofert al millor estudi o treball d' investigació sobre qüestions d' orde
nament territorial de Catalunya. El premi sera adjudicat el 5 de novernbre de 1986.

També s'ha fet una crida a socis i als amics de la SOCIETAT per a l'edició d'un recull
d'articles d'homenatge a Lluís Solé i Sabarís, que aniran essent publicats, a partir del
número 5, a la revista «Treballs de la Societat Catalana de Geografía» corresponents a
l'any 1986.

Barcelona, 25 de juny de 1986
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