
Memoria de les activitats de la
Societat Catalana de Geografia
(filial de l'Institut d'Estudis Catalans)
corresponent al curs 1989-1990, "La diversitat
deis paisatges, deis emplacaments
i de les activitats económíques'

Assemblea General Ordinaria

El 20 de juny de 1989, se celebra l'Assemblea General Ordinaria corresponent al curs
1988-1989. En comencar l'acte, el president de la Societat, senyor Lluís Casassas, féu
un breu repas de les activitats del curs que acabava, esbossá les del curs 1989-1990, i
anuncia la realització del Primer Congrés Catala de Geografia per al 1991. 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 1988-1989; a continuaci6, el tresoter,
senyor Vicenc Biete, informa de l'estat de comptes del curs 1988-1989 i del pressupost
per a l'exercici 1989-1990. Tots els documents esmentats foren aprovats per l'Assem
blea. Seguidament, es procedí a la renovació deIs cárrecs de la Junta de Govem; l'elecció
es féu a favor del senyor Vicenc Biete i Farré, tresorer, i de les senyores Roser Majoral
i Moliné i Montserrat Cuxart i Tremps, vocals tercer i quart, respectivamente Així dones,
la Junta de Govem queda constituida de la següent manera:

President:
Vice-president:
Tresorer:
Secretari:
Vocal primer:
Vocal segon:

Lluís Casassas i Simó
Maria Dolors Garcia i Ramon
Vicen~ Biete i Farré
Enrie Bertran i González
Joaquim Cabeza i Valls
Rosa Ascon i Borras
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Vocal tercer:
Vocal quart:
Vocal cinque:
Vocal sise:

Roser Majoral i Moliné
Montserrat Cuxart i Tremps
Miquel Jaumot i Bisbal
Enrie Mendizabal i Riera

Fina1ment, l'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govem durant el curs 1988-1989.

Activitats científiques

1. Conferencies i sortides d'estudi

El curs 1989-1990, titulat "La diversitat dels paisatges, dels emplacaments i de les ac
tivitats economiques", comencá oficia1ment el dia 11 de novembre de 1989, data en que
s'efectua una sortida d'estudi al Prat de Llobregat i al delta occidental. Al matí, es puja
a l'ermita de Sant Ramon, des d'on el senyor Lluís Casassas explica el creixement caotic
de diverses ciutats del delta del Llobregat. Després, ja amb l'acompanyament de l'alcalde
del Prat de Llobregat, senyor Lluís Tejedor, i d'altres representants d'aquest ajuntament,
es visita el museu local i s' analitzaren sobre el terreny aspectes de gran actualitat, com
és ara les ampliacions del port i de l'aeroport o el desviament del riu Llobregat. Al mig
dia, els assistents foren obsequiats amb un dinar per part de l'alcaldia. A la tarda, al saló
d'actes de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, tingué lloc la sessió académica que inaugu
raya el curs 1989-1990: el president de la Societat, senyor Lluis Casassas, féuun esbós
de les activitats del curs, presenta el número 19 de la revista "Treballs de la Societat
Catalana de Geografia" i agraí al consistori del Prat de Llobregat l'acollida dispensada
a la Societat. A continuació. el senyor Jaume Codina, historiador i geograf, pronuncia
la llicó científica, titulada "Suburbi estrany i gegantí o originalitat comarcal al Baix Llo
bregat". Clogué l'acte l'alcalde del Prat de Llobregat, 'senyor Lluís Tejedor.

El dia 1 de desembre de 1989, la professoraRaquel Soeiro de Brito, de la Nova Univer
sitat de Lisboa, parla del "Desenvolvimento de Lisboa e de sua area metropolitana". El
dia abans, hom realitza amb la professora Soeiro de Brito una visita a les barriades perite
riques de Barcelona i a la Vil·la i Anella Olímpiques: aquest mateix dia, a la tarda, a la
Universitat de Barcelona, la professora Soeiro de Brito parla dels "Problemes de l'agri
cultura periurbana a les mees metropolitanes" i de "la situació dels estudis de geografia
a les universitats portugueses". L'1 de desembre, al matí, realitza una visita al Raval
i Ciutat Vella. L'endema, dia 2, s'efectuá una sortida d'estudi a la ciutat de Girona, l'es
tany de Banyoles, la regió volcánica d'Olot i el monestir de Ripoll.

El dia 12 de gener de 1990, la senyora Conxa Aguirre, gerent de la Fundació Carles
Pi i Sunyer d'Estudis Autonomics i Locals, tracta dels "Aspectes jurídics i territorials
del fet metropolita",

El dia 16 de febrer de 1990, elprofessor Alain Metton, de la Universitat de París-Val de
Mame, disserta sobre "Commerce et unité urbaine". Durant la seva estada a Barcelona,
el professor Metton dirigí dos seminaris, un a la Universitat Autónomade Barcelona, titulat
"Els estudis francesos sobre el comerc i el desenvolupament urba", i un altre, a la Universi
tat de Barcelona, sobre "I.:organització dels estudis comercials a lageogrnfia francesa".
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El dia 1 de marc de 1990, el professor David Saurí, de la Universitat Autónoma de
Barcelona, tracta del "Paper dels recursos hídrics subterranis en la planifj.cació territorial" .

~

El dia 28 d'abril de 1990, s'efectua una sortida d'estudi a Fraga i les Terres de Ponent.
Durant el matí, els senyors Franeese Nadal, Jesús Burgueño i Enrie Mendizabal, parla
ren, respectivament, d'aspectes geomorfologics, climátics i demográfics de la Depressió
Central; la senyora Anna Borbonet féu una aproximació a la vegetació del Vedat de Fra
ga. Es visita el monestir de Sixena, eljaciment roma de Vil·la Fortunatus, on hom comptá
amb la col·laboració del guia-conservador, i la basílica paleocristiana de Bovalar, on les
senyores Anna Borbonet i M. Teresa Serra aportaren dades referents a aquestes ruines.
A la tarda, els assistents foren rebuts al'Ajuntament de Fraga pel regidor de cultura, sen
yor Franeese Tejero, que exposa els principals problemes del Baix Cinca i modera un
interessant col·loqui amb els membres de la Societat. Finalment, es visita el museu i la
biblioteca municipals.

El dia 4 de maig de 1990, la professora Sarah Whatmore, de la Universitat de Bristol
(Anglaterra), parla del "Gender and the study of localities". El 8 de maig de 1990, a
la Universitat Autónoma de Barcelona, la professora Whatmore pronuncia una conferen
cia, titulada "Women and family farm".

El dia 25 de maig de 1990, la professora Lourdes Beneria, de la Universitat de Comen
(EUA), disserta de "La intemacionalització de l'economia i la ma d'obra femenina".
Aquesta conferencia fou programada encol·laboració amb la Societat Catalana d'Econo
mia. El dia 29 de maig de 1990, la professora Beneria pronuncia una altra conferencia,
a la Universitat Autónoma de Barcelona, que traerá dels "Processos de subcontractació
i má d'obra femenina: el cas de Mexic",

El dia 1 de juny de 1990, el professor Jorge Gaspar, de laUniversitat de Lisboa, parla
de les "Etapas de crecimiento de una ciudad europea en China. Macao".

El dia, 13 de juny de 1990, se celebra la sessió de cloenda del curs 1989-1990, amb
la presencia de la Junta Directiva de l'Asociación de.Geógrafos Españoles, que moments
abans s'havia reunit amb la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia. Les
llicons científiques foren pronunciades pel senyor Joan Tort, que parla sobre' 'El civisme
com a actitud de servei. Reflexions a proposit de la vida i de l'obra de Pau Vila", i pel
senyor Lluís Casassas, la conferencia del qual es titula "En el dese aniversari de la mort
de Pau Vila, evocació i exigencia".

Totes les conferencies foren'pronunciades a l'Institut d'Estudis Catalans, excepció feta
de quan es fa esment d'un altre lloc. Les estades de professors estrangers han estat sub
vencionades per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica (CI
RIT) de la Generalitat de Catalunya.

2. Cursets monográñcs

El mes de marc de 1990, el professor Antonio Gómez Ortiz, de la Universitat de Barce
lona, dirigí un curs-seminari sobre "El paisaje altimontano mediterráneo". El dia 28,
el professor Gómez Ortiz tractá les "Características biofísicas de la montaña mediterrá-
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nea"; el dia 29, parla de "Los niveles supraforestales pirenaicos"; i el dia 30, s'ocupá
de "Las áreas culminantes de Sierra Nevada".

3. Publicacions

EIs darrers mesos de l'any, 1989, han aparegut els números 19 i 20 de la revista "Tre
balls de la Societat Catalana de Geografia", el darrer deIs quals completa el volum IV,
corresponents als mesos de setembre i desembre. Enguany, han sortit el número 21, mo
nográfic dedicat al Curs de Geografia Regional de Girona del juliol de 1989, que amb
data del mes de marc enceta el tom V, i el número 22, del mes de juny. Dos números
d'aquesta revista han estat editats amb la col·laboraci6 de la Diputaci6 de Barcelona i els
altres dos amb l'ajut de l'Institut d'Estudis Catalans.

Obituari

El 12 de marc de 1990, morí el professor Emilio Murcia Navarro, Catedrátic de Geo
grafia Humana a la Universitat d'Oviedo i gran amic de la Societat Catalana de Geogra
fia, on havia impartit les seves llicons i amb qui mantenia, des de fa temps, una cordial
i afectuosa relaci6.

Notes diverses

L'il-lustregeograf Salvador Llobet i Reverter, soci honorari, membre fundador i presi
dent de la Societat Catalana de Geografia en moments de gran transcendencia, fou nome
nat fill predilecte de la seva ciutat nadiua, Granollers, el 25 de novembre de 1989. La
Societat Catalana de Geografia, que fou present en aquest acte, hi féu constar la seva
adhesi6.

El senyor Marc-Aureli Vila i Comaposada fou nomenat delegat de l'Institut d'Estudis
Catalans a la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia, en el pIe de l'Institut
del 27 de novembre de 1989, a proposta de la Secci6 de Filosofia i Ciencies Socials. El
senyor Marc-Aureli Vila és membre fundador de la Societat Catalana de Geografia, enti
tat a que pertany des de 1935.

El 29 de gener de 1990, els senyors Lluís Casassas i Simó i loan Vi/1z i Valentí foren
nomenats per l'Institut d'Estudis Catalans membres del seu plenario El 16 de marc de 1990,
ho fou el senyor Enrie Lluch i Martín.

Moviment de socis

En tancar el curs 1988-1989, el nombre de socis de la Societat Catalana de Geografia
era de 320; d'aleshores enea, hi ha hagut 27 altes i 12 baixes. Així dones, el nombre
d'associats és ara de 335, deIs quals 12 s6n honoraris i 323 s6n numeraris.
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