
Memoria de les activitatsde la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) corres
ponent als curs 1987-1988, "Análísí Comparativa de l'Orga
nització de l'Espai Urba".

Assemblea Extraordinaria

El dia 22 de desembre de 1987, se celebra una Assemblea Extraordinaria de socis, per procedir a la renovació
del Reglament Intern de la Societat Catalana de Geografia. En comencar l'acte, el President, senyor Lluís Ca
sassas, adreca unes paraules de recordanca en memoria del senyor Josep Iglésies i dedica uns mots de reconei
xement als senyors Marc-Aureli Vila, Cristofor Cardús i Salvador Llobet, socis fundadors de l'entitat. Tot seguit,
agraí als senyors Vicenc Biete i Joaquim Cabeza I'esforcrealitzat en la redacció del projecte de Reglament In
tero i al senyor Salvador Llobet l'elaboració d'esmenes al citat reglamento A continuació, es discutiren les esme
nes presentades, les quals foren acceptades en la seva majoria i incorporades al Reglament Intern, que fou aprovat
per unanimitat. Amb l'aprovació del nou reglament, la primera renovació de la Junta de Govern resta fixada
per al'Assemblea General Ordinaria corresponent al curs 1987-1988.

Assemblea General Ordinaria

El mateix dia 22 de desembre de 1987, i després de l' Assemblea Extraordinaria, se celebra l' Assemblea Ge
neral Ordinaria corresponent al curs 1986-1987. En el decurs de l'acte, el Secretari, senyor Enrie Bertran, llegí
l'acta de l'anterior Assemblea General Ordinaria i la Memoria de les activitats deIs curs 1986-1987; a continua
ció, el Tresorer, senyor VicencBiete, informa de l'estat de comptes de la Societat i del Pressupost per al curs
1987-1988. Tots aquests documents foren aprovats pels socis assistents, així com un augment de la quota social.
Finalment, l' Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs 1986-1987.

Activitats Científiques

1. Conferencies i sortides d'estudi
El curs 1987-1988, titulat "Analisi Comparativa de L'Organuzaciá de l'Espai Urbá", comenca oficialment

el dia 30 d'octubre de 1987. La llicó científica d'aquesta sessió inaugural fou pronunciada pel senyor Jordi
Borja i Sebastia, Tinent d' Alcalde de Relacions Territorials i Internacíonals de l'Ajuntament de Barcelona, que
tractá de "Barcelona: la ciutat com a analisi i com a projecte' '.

El dia 20 de novembre de 1987, el senyor Manuel Ribas i Piera, catedrátic de l'Escola Técnica Superior
d'Arquitectura, dissertá sobre "L'urbanisme a Barcelona en el període d'í'emre-plans": 1950-1975".

El dia 18 de desembre de 1987, el senyor Juli Garcia i Ramon, cap de la Unitat de Circulació de la Via Públi
ca de l' Ajuntament de Barcelona, parla del "Passat, present i futur de l',ordenament del transit urbaa Barcelona' '.
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El dia 29 de gener de 1988, la senyora leanne Fagnani, del CNRS de París, tracta de "Trajects domicile
travail et modes de vie des meres actives en France: le cas de l 'agglomération parisienne' '. Durant la seva
estada a Barcelona, la professora Fagnani pronuncia dues conferencies més, una a la Facultat de Ciencies Políti
ques de la Universitat Autónoma, on parla de "Le refus du trosiéme enfant: contrainte, arbitrage et compro
mis ", i una altra a la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona, on dissertá sobre "Fecondité
et urbanisation "; a més, es realitzaren sortides d'estudi a l'area de Manresa i a la regió costanera de Tarragona,
per estudiar, respectivament, diversos aspectes de localització industrial i l'impacte urbanístic del turisme.

El dia 12 de febrer de 1988, el senyor Paul Claval, de la Universitat de la Sorbona, parla de "Les grands
problémes de l'agglomération parisienne, circulation, immigration, insécurité et les tentatives pour les resou
dre ". Durant la seva estada a Barcelona, el Professor Claval assistí a una sortida d' estudi al Cabreres, on s' ana
litzaren diversos aspecte de l'ordenament territorial.

El dia 25 de IDar9 de 1988, el senyor Tomas Pou i Viver, president de la Societat Catalana d'Ordenació del
Territori, s'ocupa de "EIs canvis juridics del territori urbá en el període 1950-1975".

El dia 16 d'abril de 1988, s'efectua una sortida d'estudi a Berga i la seva comarca, amb una nodrida assisten
cia de socis i amics de l' entitat. Durant el matí es visita l' área de comandament del Túnel del Cadí i es realitzá
una visita al nucli medieval de la vila de Baga. A la tarda, després de veure el monestir de Sant Llorenc prop
Baga, se celebra una sessió académica, al'Auditori Municipal de Berga; en aquest acte la senyora Montserrat
Gorchs, bióloga, i el senyor Lluís Viladrich, químic, membres ambdós del collectiu de Ciencies Naturals del
Bergueda, tractaren diversos aspectes de l' impacte territorial i urbanístic de les mines a cel obert i de la central
térmica de Cercs; l'exposició fou seguida d'un animat debato Aquest acte fou possible gracies a la col'laboració
de l' "Ambit de Recerques del Berguedá",

El dia 22 d'abril de 1988, el senyor loan-Antoni Solans i Huguet, Director General d'Urbanisme de la Gene
ralitat de Catalunya, parla de "L 'eclosió del procés urbanistic l 'any 1975 ",

El dia 20 de maig de 1988, el senyor loan Busquets i Grau, catedrátic de l'Escola Técnica Superior d'Arqui
tectura, disserta sobre la "Repercussió dels problemes urbanistics de 1950-1975 en el fet urba d'avui".

El dia 3 de juny de 1988, se celebra la sessió de cloenda del curs 1987-1988, amb la llicó científica del senyor
Lluis Casassas i Simá, President de la Societat Catalana de Geografia, que tracta de "Ciutat i reorganització
del territorio El cas catalá' '.
Totes les conferencies, llevat quan s'expressa altrament, foren pronunciades a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.

2. Cursets monográñcs
EIs dies 10, 11 i 12 de marc de 1988, els professors Dolores Brandis, de la Universidad Complutense de

Madrid, i Josefina Gómez Mendoza i Rafael Mas Hemández, de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigiren
un curs-seminari sobre "L'analisi del creixement recent de l'aglomeració madrilenya". El dia 10 de marc, a
la Facultad de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona, parlaren sobre "Política municipal y dinámi
ca urbana reciente en Madrid: las grandes operaciones de remodelación, los equipamientos, etc. en el último
decenio ", El dia 11 de marc, a l'Institut d'Estudis Catalans, dissertaren de "Evolución reciente de la aglomera
ción madrileña". El dia 12 de marc, es realitzá una sortida d'estudi a la costa de l'Emporda, on s'analitzaren
diversos aspectes de la urbanització derivada del turisme i es visitaren els aiguamolls litorals.

La realització d' aquest curset monografic i les conferencies pronunciades pels professors estrangers abans
esmentats han estat possibles grácies al suport economic de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innova
ció Tecnológica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya.

3. Publicacions
Properament sortira un número doble de la revista "Treballs de la Societat Catalana de Geografia"; aquest

volum 13-14, que correspon als mesos de desembre-marc del curs 1987-1988, contindrá, a més de diversos
articles, algunes de les conferencies pronunciades aquest curs.

4. Altres actuacions
Durant aquest curs, la Junta de Govem ha mantingut contactes amb el Consell Permanet de l'Institut d'Estu

dis Catalans, el qual ha demanat l'opinió de les diverses societats filials de cara a l'elaboració d'uns nous esta
tuts i per definir el paper de la institució en el marc de la comunitat científica catalana.

El mes d'octubre de 1987, la Societat Catalana de Geografia collabora amb el Centre d'Estudis i Recerques
Culturals de la Diputació de Barcelona en l'organització d'un curset-seminari sobre "Cultura i Territori"; dos
deIs ponents foren els nostre consocis senyors Lluís Casassas i Josepa Bru.
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Obituari

El proppassat mes de desembre traspassa el senyor LudwikStraszewicz, memore d'honor de la Societat Cata
lana de Geografia. El professor Straszewicz, en les seves diverses estades a Barcelona i a la Societat i com
a President de la Comissió del Textils de la Unió Geográfica Internacional, demostrá sempre un profund senti
ment de comprensió envers Catalunya i la nostra entitat, de la qual fou nomenat fa poc soci honorario

També el mes de desembre, morí el senyor Antoni Barceló i Morgades, soci de l' entitat des deIs seus temps
d' estudiant; el senyor Barceló havia mantingut un contacte constant amb la Societat Catalana de Geografia, des
de Vilanova i la Geltrú, on residia habitualment.

A primers de juny d'enguany, traspassa el senyor Lluís-Miquel Albentosa, catedratic de geografia a la Univer
sitat de Tarragona; el professor Albentosa havia participat activament a la Societat Catalana de Geografia en
els anys que exercí a Barcelona i, darrerament, a Tarragona,havia demostrat molt d'interes a organitzar activi
tats conjuntes amb la Societat.

Moviment de socis

En el directori de socis tancat el 31 de desembre de 1987, el nombre de membres de la Societat Catalana
de Geografia era de 321; d'aleshores.enca hi ha hagut 9 altes i 9 baixes, una de les quals d'un soci d'honor.
Així dones, el nombre de socis és ara de 321, deIs quals 12 són honoraris i 309 numeraris.
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