
Memoria de les activitats de la SOCIETAT
CATALANA DE GEOGRAFIA (filial de l'Institut
d'Estudis Catalans) del curs 1986-1987 «La
geografia catalana i els corrents actuals de la
Geografía»

Assemblea General de Socis

El dia 25 de juny de 1986, se celebra l'Assemblea General Ordinaria corresponent al curs 1985-1986. Obrí
l'acte el President de la Societat, senyor Lluís Casassas, que dedica unes paraules de reconeixement al Doctor
Lluís Solé i Sabarís. A continuació, la Secretaria, senyora Maria Sala, llegí l'acta de l'anterior Assemblea Ge
neral Ordinaria i la Memoria de les activitats del curs; tot seguit, el Tresorer, senyor Vicenc Biete, informa
de l'estat de comptes de lá Societat i del Pressupost per al curs 1986-1987.

Un cop aprovats els esmentats documents, es procedí a la renovació reglamentaria de la Junta de Govern.
Realitzada la votació i havent-se acordat unánimement l'ampliació del nombre de vocals, la Junta de Govern
queda constituida de la següent manera:
President: Lluís Casassas i Simó
Vice-president: Maria Dolors Garcia i Ramon
Tresorer: Vicenc Biete i Farré
Secretari: Enrie Bertran i Gonzalez
Vocals: Dolors Batallé i Tremoleda

Joaquim Cabeza i Valls
Montserrat Cuxart i Tremps
Miquel Jaumot i Bisbal
Enric Mendizábal i Riera
Francesc Nadal i Piqué

El senyor Josep Iglésies i Fort continua com a Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la Junta de Govern
de la Societat.

En cloure l'acte, el President s'adreca als assistents per agrair la col'Iaboració dels membres cessants de la
Junta de Govern, per recordar els actes d'homenatge al Dr. Lluís Solé i Sabarís, per remarcar l'augment del
nombre de socis de l' entitat i per exhortar la participació de tothom en les activitats prepararlesper al curs 1986-1987.
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Activitats Científiques

1. Conferencíesvcol'Ioquís i sortides d'estudi
El curs 1986-1987, titulat La geografia catalana i els corrents actuals de la Geografia, comenca oficialment

el dia 31 d'octubre de 1986, amb la sessió inaugural, presidida pel vice-president de 1'Institut d'Estudis Cata
lans, senyor Enrie Casassas. La llicó científica fou pronunciada per la professora Maria Dolors Garcia i Ra
mon, de la Universitat Autónoma de Barcelona, que tracta de Les influencies estrangeres a la geografia espa
nyola (1940-1985): el paper de la geografia catalana.

El dia 26 de novembre de 1986, el professor Jacques Levy, del CNRS, disserta sobre les Tendances récentes
de la géographie politiqueo Durant la seva estada a Barcelona, el professor Levy dirigí dos colloquis, un sobre
La géographie politique en France, a la Universitat Autónoma, i un altre sobre la Géographie politique et parti
cipation politique, a la Universitat de Barcelona; arnés, s'efectua una sortida d'estudi a la regió de Girona i
Baix Ter.

El dia 17 de desembre de 1986, el professorvíznáo Celant, de la Universitat d'Udine, parla de I nuovi correnti
della geografia italiana gli ultimi venti anni. Durant la seva estada a Barcelona, el professor Celant dirigí dos
colloquis, un a la Universitat Autónoma, on tracta de La recente evoluzione della rete urbana en Italia, i un
altre, a la Universitat de Barcelona, que versa sobre el Andamento dei divari territoriali en Italia; a més, es
realitza una sortida d'estudi a la Conca de Barbera i a les Muntanyes de Prades.

El dia 30 de gener de 1987, la professora Aurora García Ballesteros, de la Universitat Complutense de Ma
drid, tracta de Tradición y modernidad en la geografía humana española de los años 80. Durant la seva estada
a Barcelona, la professora García Ballesteros dirigí dos colIoquis, un a la Universitat Autónoma, on tracta de
La situación de la geografía universitaria española, i un altre, a 1'Institut d'Estudis Catalans, on s'ocupa de
Manuel de Terán y su tiempo.

El dia 27 de febrer de 1987, el professor Roger Brunet, de la Maison de la Géographie de Montpeller, tracta
de La nouvelle Géographie régionale et les modeles spatiaux. Durant la seva estada a Barcelona, el professor
Brunet, dirigí dos colloquis, un a la Universitat Autónoma, sobre Les enjeux de la production de l'espace,
i un altre, a la Universitat de Barcelona, sobre La nouvelle dynamique du territoire en France. L'endema, amb
un grup de socis i de professors es visitaren les Muntanyes de Prades i les comarques del Camp de Tarragona.

El dia 27 de marc de 1987, la professora Eleanor Koffman, del Middlesex Polytechnic de Londres, parla
de Géographie et genre de vie dans la Géographie britannique. Durant la seva estada a Barcelona, la professora
Koffman dirigí dos colloquis, un a la Universitat Autónoma, sobre Women and access to facilities, i un altre,
a la Universitat de Barcelona, sobre Apropos de la Géographie culturelle; així mateix, la professora Koffman
participa de les tasques del I Seminari Catalano-Magiar i s' efectuaren diverses sortides d' estudi a diferents sec
tors de l' aglomeració de Barcelona.

El dia 25 d' abril de 1987, s' efectua una sortida d'estudi al Priorat, amb una nodrida assistencia de socis i
amics de l'entitat. Durant l'excursió, es tractaren temes diversos com els problemes de la delimitació comarcal,
del despoblament, de l' excessiva especialització agrícola i de les dificultats d' accessibilitat. A la tarda, els assis
tents foren rebuts pel senyor Antoni Vidal, Director de 1'Institut d'Estudis Falsetans, amb qui s'efectuá un inte
ressant colloqui.

El dia 29 d'abril de 1987, el professor Giuseppe Dematteis, de la Universitat de Torí, disserta sobre I signifi
cati dello spazio fisico nella geografia umana. Amb el professor Dematteis, es realitza una sortida a Barcelona
i a la seva Área Metropolitana i s'efectua un colloqui, a la Universitat de Barcelona, sobre I divari della rete
urbana italiana.

El dia 29 de maig de 1987, el professor Joaquín Bosque Maurel, de la Universitat Complutense de Madrid,
disserta sobre La estructura académica interna de la geografía española actual. Durant la seva estada a Barce
lona, el professor Bosque Maurel dirigí dos colloquis, un a la Universitat Autónoma, sobre Rehabilitación ur
bana: el caso de Madrid, i un altre, a la Universitat de Barcelona, sobre La geografía como aplicación.

El dia 5 de juny de 1987, s' efectúa la sessió de cloenda del curs 1986-1987, amb la llicó del professor Lluís
Casassas, de la Universitat de Barcelona i President de la Societat Catalana de Geografia, que tracta de l'Analisi
del territori i qualitat de vida.

2. Cursets monográñcs
EIs dies 1,2 i 3 de desembre de 1986, el professor Emilio Murcia Navarro, de la Universitat d'Oviedo, dirigí

un curs-seminari sobre Información y análisis en planificación territorial, en el qual s'ocupa de Teoría de la
planificación: estado de la cuestión, Análisis territorial: metodología i Sistemas de información territorial.

EIs dies 22, 23 i 24 de gener de 1987, el senyor Manuel Larrosa, regidor d'urbanisme de l' Ajuntament de
Sabadell, dirigí un curs-seminari sobre L 'administració de l 'urbanisme, en el qual s' ocupa de Planejament ur
banístic: gestió del sol i inversió pública i de La política de l 'habitatge; el curs acaba amb una visita d'estudi
a la ciutat de Sabadell, a l'Ajuntament de la qual s'ha d'agrair la collaboració prestada en la seva organització.
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EIs dies 8 i 9 d' abril de 1987, el senyor Antoni Montserrat, tecnic comercial i economista de 1'Estat, dirigí
un curs-seminari sobre Analisi de la inversió pública a Catalunya per comarques, ocupant-se de La inversió
periférica i de La inversió autonomica.

EIs dies 14 i 15 de maig de 1987, els senyors Anna Cabré, Enrie Mendizabal i Isabel Pujades, del Centre
d'Estudis Demográfics, dirigiren un curs-seminari sobre L'estudi de la població a la muntanya de Catalunya
de 1950 a 1981, ocupant-se de Les fonts, els métodes i els objectius i dels Resultats del treball.

La realització de les conferencies, colloquis i cursets monográfics esmentats ha estat possible gracies al su
port economic de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica (CIRIT) de la Generalitat
de Catalunya, que s'ha fet carrec de les despeses generades per les estades de professors estrangers i que ha
subvencionat elcurs 1986-1987.

3. Publicacions
Durant-el curs 1986-1987, s'han publicat diversos números de la revista «Treballs de la Societat Catalana

de Geografía»: els volums 7-8 i 9, dedicats al Dr. Lluís Solé i Sabarís, editats els mesos de juny-setembre i
desembre de 1986, i corresponents al Tom 11; l'agost-setembre del mateix any, fou editat un número especial
amb motiu de la celebració a Barcelona de la Conferencia Regional sobre Paísos Mediterranis de la Unió Geo
gráfica Internacional, i en el qual es fa un recull d'articles sobre aspectes físics i socio-economics de Catalunya;
el darrer número editat ha estat el volum 10-11, primer dels que hom pensa dedicar a la memoria de Josep
Iglésies.

La publicació de la revista «Treballs de la Societat Catalana de Geografía» és possible grácies a la col' labora
ció de l'lnstitut d'Estudis Catalans, que es fa carrec de totes les despeses d'edició.

4. Premi Lluís Solé i Sabarís
El dia 5 de novembre de 1986, fou adjudicat el I Premi Lluís Solé i Sabarís, ofert al millor treball d'investiga

ció sobre Qüestions d'ordenament territorial a Catalunya; fou premiada la senyora Isabel Rueda i Márquez,
pel seu treball -Diagnostic del mapa municipal de Catalunya», El jurat era format pels senyors Lluís Casassas,
que féu de president, Dolors Batallé, que actua com a secretaria, Manuel Ribas i Piera, Francesc Roca i Antoni
Tulla i Pujol,

El mes de febrer d'enguany, fou publicada la convocatoria del 11 Premi Lluís Solé i Sabarís, que és ofert,
també, al millor estudi o treball d'investigació sobre Qüestions d'ordenament territorial a Catalunya.

5. Altres actuacions
El mes de juliol de 1986, diversos membres de la Societat Catalana de Geografía participaren, en qualiltat

de geografs, en la senyalitzaciá i descripció del Sender de Gran Recorregut Pirinenc (G.R.ll), en collaboració
amb l'lnstitut Catala de Serveis a la Joventut, la Direcció General d'Esports, la Direcció General de Política
Lingüística i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

EIs mesos d'agost i setembre de 1986, se celebra a Barcelona la Conferencia Regional sobre Patsos Mediter
ranis de la Unió Geográfica Internacional. Entre els diversos grups de treball i comissions en que es desenvolu
pa la Conferencia, i en els quals foren presents nombrosos membres de la Societat, cal destacar el grup d' estudi
Geografia de les Activitats Comercials, en el qual collaboradirectamem la Societat Catalana de Geografía,
tant organitzativament com participativament, així com en la publicació a la nostra revista dels treballs presentats.

El mes d'octubre de 1986, membres destacats de la Societat Catalana de Geografía participaren a la XXXII
Assemblea Intercomarcal d 'Estudiosos, que se celebra a la ciutat de Rubí.

El mes d'abril de 1987, diversos membres de la Societat participaren en el Primer Coi loqui Catalano- Magiar
sobre planejament regional i urba. Aquest col'loqui, que fou patrocinat per la Comissió Interdepartamental de
Recerca i Innovació Tecnológica de la Generalitat de Catalunya, fou organitzat conjuntament pel Centre d'Estu
dis Regionals de l' Academia Hongaresa de les Ciencies, l' Área d' Analisi Geográfica Regional de la Universitat
de Barcelona i la Societat Catalana de Geografía.

Obituari

El mes de novembre de 1986, morí el nostre illustre consoci senyor Josep Iglésies i Fort, en aquell moment
delegat de l'lnstitut d'Estudis Catalans a la Junta de Govern de la Societat. Davant la dolorosa perdua de qui
havia estat membre de la Ponencia per a la Divisió Territorial de Catalunya, anima de les Assemblees Interco
marcals d 'Estudiosos i mantenidor de la Societat Catalana de Geografía en els temps difícils de la clandestinitat,
s' organitzaren diversos actes d 'homenatge en la seva memoria: el 20 de gener de 1987, la Societat Catalana
de Geografía participa en l'homenatge organitzat per l'lnstitut d'Estudis Catalans. El 20 de marc de 1987, la
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Societat Catalana de Geografia promogué un altre acte d'homenatge que se celebra a la Casa de la Caritat, on
es projecta una filmació en que el mateix Josep Iglésies donava la seva visió de la geografia catalana i feia un
extens i, no obstant aixo, modest repas de la seva obra; aquest enregistrament fou cedit pel Centre de Vídeo
del Collegi Universitari de Girona, El 26 d'abril de 1987, el senyor Lluís Casassas, com a President de la
Societat Catalana de Geografia, participa en l'acte d'homenatge organitzat pel Centre de Lectura de Reuso Fi
nalment, val a dir que el Consell de la Revista «Treballs de la Societat Catalana de Geografía» cregué oportú
de dedicar els números d' enguany a honorar la memoria de Josep Iglésies o

El mes de juliol de 1986, morí el nostre consoci senyor Antoni Bergós i Massó, membre de la Ponencia per
a la Divisió Territorial de Catalunya i actiu collaborador de la Fundació Salvador Vives Casajuana; i el mes
d'agost de 1986, traspassá el soci senyor Antoni Parramon i Tubau, que fou director del Collegi Catalá de
Sant Jordi i Secretari de la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografía.

Moviment de socis

En el darrer Directori de Socis de la Societat Catalana de Geografia, trames el mes de desembre de 1986,
el nombre de membres de l'entitat era de 2950 Des d'aleshores enea, hi ha hagut 33 altes i 7 baixes; així dones,
el nombre total de socis és de 321, dels quals 13 són honoraris i 308 numerariso

Barcelona, 22 de desembre de 1987
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