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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la 
Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 11 de 
juny del 2013

A les sis de la tarda del dimarts 11 de juny de 2013 i en segona convocatòria, 
es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d`Estudis Catalans (IEC), l’Assemblea 
General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG) 
corresponent al curs 2011-13.

1. Paraules del president

El president de la Societat, Josep Oliveras, adreça a l’Assemblea les paraules 
que es reprodueixen a continuació.

“Benvolguts associats i associades: 
Un any passa volant i, a la fi, la percepció que tinc de la Societat no és pas 

la mateixa que en el seu inici. Farà ara uns 12 mesos m’asseia cap allà al fons i 
ara per voluntat meva i també seva veig la sala d’una altra manera, i l’SCG amb 
molt més detall. S’ha produït un canvi d’escala.

Entre el 19 de juny de l’any passat i avui, hem celebrat tot un seguit d’actes, 
dels quals el senyor Secretari en donarà compte en la corresponent memòria. 
Per part meva, vull referir-me només a alguns dels fets i actuacions que crec 
mereixen ser remarcats.

En primer lloc, la Junta de Govern de l’SCG ha celebrat 8 reunions or-
dinàries, les quals han servit per anar encaminant el programa del curs i fer 
front a les diferents propostes que teníem entre mans.

Vull manifestar que m’he trobat molt a gust entre els companys i compan-
yes de Junta, que han mostrat de sobres la seva voluntat de treballar per a 
l’entitat, i a través d’ella per la Geografia i per la societat (en aquest cas em 
refereixo a la del nostre país que com tots sabem es troba en un bon atzucac).
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Personalment i com a representant de l’entitat he assistit a gairebé totes les 
sessions de la secció de Filosofia i Ciències Socials i als plenaris de l’IEC, donant 
compte dels acords rellevants a la Junta, a fi de conèixer bé les vicissituds i pro-
blemàtiques de la nostra entitat matriu. Ahir mateix vaig estar en aquesta casa 
per votar el nou president de l’IEC, que com ja deuen saber és el Sr. Joandomè-
nec Ros, ecòleg, fins ara vicepresident de la institució.

El primer tema que vaig i vàrem haver de tractar en Junta va ser la petició 
de l’IEC de centralitzar la tresoreria de totes les filials, a fi de beneficiar-se dels 
seus romanents i no haver d’utilitzar una pòlissa de crèdit per fer front a les 
obligacions de caixa de l’Institut. També se’ns proposava centralitzar el cobra-
ment de les quotes i de les despeses que féssim. Vàrem parlar del tema amb el 
president de l’IEC, amb el gerent, i tinguérem dues reunions amb els presidents 
de les altres societats filials. Finalment vàrem signar un acord pel qual traspas-
sàvem el romanent, reconeixent-nos-en l’IEC la propietat i la disponibilitat. 
La gestió de la quota dels socis quedava a les nostres mans, així com també la 
possibilitat d’anar fent directament els pagaments que estiméssim convenients. 
Creiem que d’aquesta forma complim un deure filial, al mateix temps que 
continuem preservant la nostra autonomia. 

En aquest tema dels diners, també els vull assabentar que nosaltres rebem 
un ajut important del propi IEC i també de la Diputació de Barcelona, i en 
perillar aquest, el passat dijous dia 6 vàrem tenir conjuntament amb altres 
membres de la Junta una entrevista amb el nou Coordinador general de la 
Diputació, Sr. Xavier Forcadell, i amb el director de Serveis de Suport, Sr. J. 
M. Sabaté, que va ser molt profitosa, i creiem ens permetrà continuar la 
col·laboració i fruir d’una subvenció per part de l’ens provincial.

Sobre el tema dels pressupostos, el nostre Tresorer els informarà amb molt 
més detall en el punt corresponent de l’ordre del dia, però els vull subratllar 
que hem tingut un gran interès davant les retallades generals, per controlar 
totes les despeses i disminuir-ne algunes, amb la finalitat de tenir un pressupost 
el màxim d’equilibrat possible. Tasca que haurem de continuar en el proper o 
propers exercicis.

Respecte a la programació, amb el canvi de president, van quedar algu-
nes coses pendents, i en el mes de setembre el programa no estava totalment 
detallat. Això va comportar que els associats/des no tinguessin en començar 
el curs l’agenda completa de les nostres activitats. Tot i que, tenir al setem-
bre l’agenda completa és molt difícil, ja que sempre hi ha actes sobrevin-
guts, cosa que enguany ha estat remarcable com a conseqüència de diferents 
ofertes d’actes que hem rebut i que ens han semblat interessants per l’SCG. 
Pel curs vinent el programa ja està enllestit i per tant si que tindran infor-
mació a començament de curs de les conferències i col·loquis mensuals.

Fins i tot ens ha semblat començar a avançar el programa pel curs 2014-
2015, que dedicarem als canvis que hi ha hagut al territori i la societat de 
Catalunya, en els darrers cinquanta anys, en commemoració que l’any 1964 
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es començava l’edició del segon volum de la Geografia de Catalunya de 
l’editorial AEDOS, una magna obra, de summa importància pels amants de 
l’estudi del nostre territori, i de la qual i sortosament encara hi ha alguns autors 
supervivents. 

En general els actes, cursos, sortides, visites a exposicions, etc. han anat molt 
bé, encara que algunes vegades hi hem trobat a faltar més públic jove, especial-
ment universitari, cosa que he de lamentar perquè un Francesco Indovina o 
un Richard Peet no es poden veure, ni escoltar fàcilment. 

Justament per intentar atraure els joves a l’SCG hem iniciat una cam-
panya de socis, entre els estudiants universitaris, oferint-los la possibilitat 
de ser-ne amb una reducció de la quota de 15 € al llarg de tres anys. Hi ha 
hagut resultats, però n’esperem més i no donem pas la campanya per tan-
cada. 

De les activitats realitzades vull fer especial menció a la sessió acadèmi-
ca d’homenatge a l’Enric Lluch, celebrada el passat dia 4 i quan feia mig 
any de la seva mort. Hem de felicitar el soci Oriol Nel·lo per la seva brillant 
intervenció en record de l’homenatjat i notificar-los que el proper novem-
bre la sessió mensual de la Societat es dedicarà a L’organització i ordenació 
del territori a Catalunya. La contribució de l’Enric Lluch, acte que com el 
passat tenim intenció de realitzar conjuntament amb la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori i l’Associació Catalana de Ciència Regional. 
Igualment el número 76 de Treballs estarà dedicat a la memòria de l’Enric 
Lluch, geògraf. El número no serà una miscel·lània, sinó que tots els articles 
hauran de fer referència a alguna o algunes de les múltiples tasques realit-
zades per l’Enric. Els associats i associades interessats en participar-hi, i faig 
una crida perquè n’hi hagi, caldrà que es posin en contacte amb en Jesús 
Burgueño, que com saben és el responsable de la nostra revista, de la qual 
enguany han sortit puntualment i polidament els dos números compro-
mesos.

També aprofito aquesta assemblea per complir el compromís adoptat en 
una reunió de societats filials de demanar als socis la seva col·laboració amb 
l’Amical Viquipèdia, una associació voluntària dedicada a promoure aques-
ta enciclopèdia gratuïta en català i col·laborar a fer-la créixer i millorar-la, 
així com donar a conèixer el seu funcionament entre la societat. Els viqui-
pedistes voluntaris s’encarregarien també d’implementar les correccions, 
mirar els errors, alertar els autors perquè no es repeteixin i anar ampliant la 
informació disponible. Si hi ha persones interessades els facilitaré una adreça 
de contacte perquè puguin iniciar la seva col·laboració en temes de la seva 
especialitat.

La Junta de Govern també va decidir adherir-se al manifest Les humanitats 
amb futur, redactat per un conjunt d’intel·lectuals encapçalat pel fins ara pre-
sident de l’IEC Salvador Giner. El manifest el poden llegir a la pàgina web de 
l’Institut i entre altres coses s’afirma que: 
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 “Les humanitats són percebudes com a mancades d’atracció, com si fossin poca cosa 
més que un llegat arcaic i sense interès. Tanmateix, porten dins d’elles la passió per 
la bellesa i per un món més humanitzat, lliure i feliç. Les humanitats són interessants 
i útils, perquè ajuden la persona humana a examinar-se a si mateixa i a valorar i 
admirar el que rep d’altres persones, perquè contribueixen a articular críticament el 
propi pensament i a expressar-lo de manera intel·ligible, perquè discernir i tenir 
criteri és imprescindible per viure i per orientar-se. Cal, però, recuperar l’entusiasme 
per totes les creacions de l’esperit humà i restablir i potenciar la figura del mestre 
que conrea i comunica les humanitats amb passió.” 

Al llarg d’aquest curs també ha començat a funcionar dins l’SCG un grup 
de treball dedicat a proposar noves eines i materials per a l’ensenyament de la 
Geografia, fonamentalment destinats a l’etapa de secundària. El grup es pro-
posa endegar una pàgina web connectada amb el nostre Obrador obert, que 
permetrà al professorat i l’alumnat ensenyar i aprendre Geografia, d’una forma 
activa, actualitzada i amena (les tres a). Esperem que aviat es pugui fer una 
presentació pública d’aquest nou instrument. El grup és obert, i en principi hi 
col·laboren persones com la Roser Serra, l’Anna Ortiz, la Maria Villanueva, 
l’Assumpció Blanco, en Francesc Nadal, el Jesús Granados, el Jordi Royo, 
entre altres.

L’SCG ha rebut també la petició de dos socis per proposar a una persona 
perquè sigui soci honorari de la nostra entitat. La Junta ha estudiat el tema, 
amb el temps una mica just, a la darrera reunió, i ens hem trobat que no hi ha 
una normativa al respecte. Actualment hi ha 16 socis o sòcies honoraris-es, que 
han estat nomenats per motius que semblen molt diversos. Nosaltres no vol-
dríem que hi hagués malentesos en aquest tema i que alguna persona se sentís 
lesionada. La nostra proposta és que hi hagi una minicomissió amb persones 
de la Junta o que ho hagin estat amb anterioritat perquè analitzin el tema i es 
redactin uns criteris per assolir la categoria d’associat honorari. Esperem que 
a la propera assemblea es puguin aprovar els criteris i també el nomenament 
d’alguna o algunes persones per a l’esmentada distinció. 

Ja gairebé per acabar vull fer un agraïment molt especial a en Pau Alegre i 
Nadal per haver-nos facilitat la traducció dels articles publicats per Paul Vidal 
de La Blache als Annales de Géographie (1891-1919). Una bella, acurada i molt 
interessant publicació que tots vostès ja deuen haver rebut. Una obra, aquesta 
Geografia general i regional, que ben segur causarà sorpresa i admiració entre 
els amants de la geografia d’altres territoris.

Agraïment de la Societat que he d’estendre també al Jesús Burgueño i l’Enric 
Betran per la seva col·laboració en l’edició de l’obra. 

En Pau Alegre mereix també una altra felicitació pel seu treball constant i 
desinteressat per posar al dia la pàgina web de la Societat, l’Obrador obert, que 
ell mateix va crear. Només cal que retinguin algunes dades: A l’any de la seva 
creació (el 2000) i a 31 de desembre hi havia entrats 934 arxius que ocupaven 
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12,8 Mb.; i al 31 de desembre de 2012 el nombre d’arxius era ja de 7.649 (unes 
8 vegades més) que ocupaven 259,77 Mb. (20 vegades més).

En un any, des del 22 de maig del 2012 al 21 de maig del 2013 hi ha hagut 
16.210 visitants a les 5.503 pàgines actives de l’Obrador obert, amb un augment 
en un any d’unes 250 pàgines. Entre els visitants destaquen els del país i dels 
altres països de llengua catalana, però al passat mes de maig també n’hi havia 
68 de Madrid, 99 d’altres comunitats autònomes fora de les de parla catalana, 
31 visitants de França, 14 del Regne Unit i també 14 dels Estats Units, i en 
nombre més petit de gairebé tots els països d’Europa i fins i tot de Xina, Cos-
ta Rica, El Salvador, Austràlia, Canadà i Síria.

Aquesta porta oberta de la nostra Societat representa una tasca constant en 
benefici de tots, que ofereix una gran quantitat de dades, que són sempre molt 
útils pels que ens agrada conèixer el nostre territori, els actes de la Societat 
Catalana de Geografia, i les coses que fan els associats i associades, així com 
d’altres persones que es dediquen a estudiar el territori. 

Ja per acabar, vull remarcar ben alt, la necessitat d’ampliar el nombre de 
socis i d’activitats. Necessitem que cada soci en faci un altre, com predicava en 
Lluís Casassas. 

Ser associat no és pas car, com diu el nostre tresorer, aproximadament té el 
cost de beure’s una cervesa cada mes, però a canvi reps un llibre, dues revistes, 
la possibilitat de fer excursions i algun viatge a bon preu, cursets gratuïts, a més 
a més de rebre més coneixements geogràfics, econòmics i socials; i trobar-te 
com a mínim un cop al més amb altres persones que comparteixen l’estima a 
la geografia i al país. Els sembla poc?

Necessitem també que els associats ens facin arribar les seves crítiques al que 
fem, i les seves idees sobre altres activitats que podríem estudiar d’implantar. 
Els membres de la Junta no ho hem de fer tot, la corda de la sirga és llarga i 
tothom està invitat a tibar. Esperem i desitgem la vostra col·laboració.

Penseu que la nostra Societat es bàsica per explicar i interpretar el que passa 
en el nostre territori i que la raó de ser, com deia en Vicenç Biete a en Joan 
Tort i Pere Tobaruela, és la de ser “un lloc d’encontre de totes les persones del 
país interessades pel territori, amb independència de jerarquies, de gremis i 
d’interessos acadèmics o corporatius, des d’excursionistes fins a científics reco-
neguts, passant per persones de camps molt diversos però amb un punt en 
comú: l’interès per la geografia”.

2. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix l’acta de l’anterior Assemblea 
General Ordinària, que va tenir lloc el 19 de juny del 2012 i fou aprovada per 
la Junta de Govern. No hi ha objeccions.
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3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del curs 
2012-13

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix la memòria d’activitats del 
curs 2012-13. No hi ha objeccions i s’aprova per assentiment dels assistents.

4. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2012 i del 
pressupost de 2013

El tresorer Albert Pèlachs presenta l’estat de comptes corresponent a l’exercici 
2012, tancat a 31 de desembre, que comporta un superàvit de 5.178 €, gràcies 
a la important contenció de les despeses, que compensa amb escreix la reduc-
ció dels ingressos. Això no obstant, explica que l’IEC ha canviat el sistema de 
comptabilitat, cosa que ha afectat el balanç anual de les societats filials i difi-
culta la comparació amb anys anteriors. El saldo bancari de l’SCG a 31/12/2011 
era de 46.728,11 €, mentre que a 31/12/2012 era de 36.145,28 €, és a dir 
10.582,83 € menys.

El pressupost del 2013 s’ha fet tenint en compte uns ingressos i unes despe-
ses de 38.386 €.

S’aproven per assentiment l’estat de comptes de l’any 2012 i el pressupost 
de 2013.

5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern

Els membres de la Junta de Govern que cessen reglamentàriament enguany són:
 Albert Pèlachs Mañosa, tresorer
 Roser Serra Coma, vocal quarta
En el termini establert, s’ha rebut una única candidatura, presentada pels 

socis Josep Báguena Latorre, Carlos Guardia Carbonell, Lluís Miquel López 
López, Cèsar Pasadas Salazar i Josep Sicart Martínez, que proposa les següents 
persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern:

 Albert Pèlachs Mañosa, tresorer
 Roser Serra Coma, vocal quarta

Realitzada la votació presencial i inclosos els vots arribats per correu postal, 
els resultats han estat els següents:

Vots emesos: 49 (l’11,7% dels socis)
Vots nuls: 4 (arribats per correu sense cap indicació de remitent)
Vots vàlids: 45
Vots en blanc: 2 (no han marcat cap persona candidata)
Vots a persones candidates: 43
Albert Pèlachs Mañosa, tresorer 41
Roser Serra Coma, vocal quarta 43
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La Junta de Govern queda amb la següent composició:
 President Josep Oliveras Samitier
 Vicepresident Jesús Burgueño Rivero
 Tresorer Albert Pèlachs Mañosa
 Secretari Rafael Giménez Capdevila
 Vocal primera Anna Ortiz Guitart
 Vocal segona Núria Benach Rovira
 Vocal tercer Jaume Feliu Torrent
 Vocal quarta Roser Serra Coma
 Vocal cinquè Xavier Úbeda Cartañà
 Vocal sisena Carme Montaner Garcia
 Delegat IEC Joan Vilà-Valentí

6. Torn obert de paraules

Alguns socis presents emeten algunes opinions i preguntes. Entre aquestes, 
una sobre l’origen de l’escut de la Societat. L’antic secretari, Enric Bertran, ha 
deduït que el creà el pintor Obiols als anys 1930, però no en té cap prova 
concloent.

La sessió s’aixeca a les 19:00 hores. Barcelona, 11 de juny del 2013

El secretari, Rafael Giménez Capdevila
Vist-i-plau, el president, Josep Oliveras Samitier




