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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual 
de la Societat Catalana de Geografia. Barcelona, 
16 de juny del 2016

A les sis de la tarda del dijous 16 de juny del 2016 i en segona convocatòria, 
es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d`Estudis Catalans (IEC), l’Assem-
blea General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de Geografia 
(SCG) corresponent al curs 2015-16.

1. Paraules del president

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

Bona tarda. Benvolgudes associades i benvolguts associats a la SCG.
Com cada any per aquestes dates ens toca complir amb l’exercici de l’As-

semblea General Ordinària, tal com marquen els nostres Estatuts, a fi i efecte 
de donar compte de la tasca realitzada, comentar-ne alguns aspectes i elegir o 
reelegir a membres de la Junta Directiva.

En primer lloc, us dono les gràcies per l’assistència a aquest acte, que serveix 
de trobada de velles i noves amistats, i també de confirmació de fe en la Geo-
grafia, un aplec de coneixements que ens permet explicar i interpretar tota una 
sèrie de fets que es produeixen al Món i molt més en concret al nostre país.

Abans d’entrar a comentar algunes activitats, crec que és obligatori tenir un 
record pel Sr. Vicenç Biete i Farré, que morí el passat mes de desembre. Havia 
estat el nostre president del 1992 al 2000, després d’haver estat ja tresorer i 
vocal de la Junta. El passat 24 de maig se li va retre un homenatge que es va fer 
conjuntament amb la Societat d’Onomàstica, en la qual també hi havia tingut 
responsabilitats directives. A l’acte intervingueren l’ex-president Francesc Nadal 
i el consoci Joan Tort, que actualment presideix la Societat d’Onomàstica. 
En Francesc Nadal posà de relleu la bonhomia, diligència, eficàcia i elegància 
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del Sr. Biete en resoldre els problemes, així com el seu caràcter tolerant i de-
mocràtic. En Joan Tort destacà més les seves contribucions a la geografia, la 
toponímia i l’onomàstica. Jo només vull recordar aquí les seves paraules sobre 
el que creia havia de ser la Societat Catalana de Geografia, recollides en una 
entrevista que li va fer en Joan Tort: “Lloc d’encontre de totes les persones del 
país interessades pel territori, amb independència de jerarquies, de gremis, 
d’interessos acadèmics o corporatius, des d’excursionistes fins a científics re-
coneguts, passant per persones de camps molt diversos però amb un punt en 
comú: l’interès per la geografia”.

També em cal tenir un record de felicitació pels nostres consocis que han 
aconseguit alguna distinció especial al llarg d’aquest curs, i en aquest cas cal 
destacar l’ex-presidenta de la Societat, la M. Dolors Garcia Ramon que ha 
obtingut enguany una molt bona collita, ja que ha merescut el Lauréat d’Hon-
neur de la Unió Geogràfica Internacional, que li serà lliurat a Beijing; i més 
recentment el Vautrin-Lud, anomenat també el Premi Nobel de Geografia, que 
rebrà a final de setembre a Saint-Dié-des-Vosgues (Lorena).

Dins l’apartat dels premis, enguany el Lluís Casassas que atorga la Societat ha 
recaigut en una jove consòcia, la Marina Pujol, per un treball sobre segregació 
residencial de la població estrangera al nucli turístic de la Pineda (Vila-seca). 
El premi Lluís Solé Sabarís, que atorga la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
de l’IEC, va quedar desert però hem aconseguit reconvertir-lo en una borsa 
d’estudis. A proposta de la Junta de Govern de la Societat, l’IEC l’ha concedit 
als socis Enric Mendizàbal i Aimada i Liliana Solé Figueras, que realitzaran 
un treball sobre “Lluís Solé Sabarís en la Geografia catalana”, el resultat del 
qual permetrà saber moltes més coses sobre la història de la geografia del país 
i segurament de la nostra Societat.

Igualment, vàrem aconseguir un altre ajut d’estudi que va concedir la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials i que vàrem publicitar per a tots els socis que s’hi 
volguessin presentar. L’ajut va ser concedit al projecte de Laia Mojica, Marc 
Vila i José Ruíz sobre els espais en desús i degradats que presenten un notable 
valor afegit potencial.

Felicitem tots els beneficiats dels guardons i ajuts i lamentem que el premi 
Joan Palau Vera per a estudiants de secundària fos declarat desert, encara que 
tenim l’esperança que es podrà concedir enguany, perquè hi ha hagut una 
notable participació.

No entraré pas ara a detallar les nostres activitats, que han estat molt nombro-
ses, i que ja fa el nostre secretari en la Memòria que surt publicada a Treballs de 
la SCG, tampoc insistiré en que votin a les persones que es presenten a càrrecs 
de la Junta de Govern, perquè les possibilitats d’exercir el dret a vot acabaven 
a les quatre de la tarda i ja ho deuen haver fet. Hem volgut ser pioners en uti-
litzar la votació electrònica dels càrrecs de Junta i n’hem fet la prova conduïda 
pel secretari, els tècnics responsables de l’IEC i una taula electoral formada 
per l’Enric Bertran, la Carme Montaner i el mateix secretari. La prova es fa 
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amb totes les garanties jurídiques i tècniques d’anonimat i legalitat. Veurem 
si d’aquesta forma augmenta la participació, encara que potser en properes 
ocasions, i si segueix aquest sistema, caldrà especificar alguna característica de 
cada candidat, perquè no sigui dit que no se sap a qui es vota.

De les activitats efectuades m’he de referir a les conferències o sessions d’estudi 
mensuals, que han esdevingut tradicionals i que no sé si caldrà replantejar en 
un proper futur, perquè en algun cas hi ha una excel·lent exposició d’un tema 
nou i d’alt interès, amb molt poques orelles que l’escolten, i sorprenentment 
amb notable absència de persones del món acadèmic (docents i discents) que 
els hauria de ser d’utilitat. Per sort en altres casos s’aconsegueix que la sala 
s’ompli i fins i tot que es generi col·loqui. Potser s’haurà d’anar a sessions amb 
més d’un ponent i amb un debat sobre un tema d’actualitat i més polèmic. 
Vull remarcar que les dues sessions dedicades a les dinàmiques de canvi espa-
cial produïdes a Catalunya des de l’aparició del primer volum de la geografia 
de l’editorial AEDOS van ser excel·lents i que amb la intervenció de la Isabel 
Pujadas, Enric Mendizàbal i Albert Esteve podem tenir una idea més clara dels 
canvis poblacionals, i que gràcies al Joan Nogué, el Valerià Paül i el Francesc 
M. Muñoz Ramírez es veu millor l’entroncament entre valoració dels paisatges 
i ideologia, així com algunes de les coses que caldria fer des de la Geografia per 
incorporar nous coneixements sobre la construcció i destrucció de paisatges.

Igualment, faig notar que s’ha iniciat un altre tipus de sessions basada en 
l’explicació de viatges i estades a països i paratges llunyans. Exemples d’aquest 
curs que ara tanquem han estat “Un tastet fotogràfic per l’interior de Mongò-
lia” pel consoci Cèsar Pasadas i “Chile, un paraiso para turistas con intereses 
especiales” pel xilè Daniel Zamudio. 

En relació a les visites d’estudi per conèixer altres realitats allunyades del lloc 
on es viu, els socis han pogut anar a Valls i la Serra de Miramar,  a la Conca 
de Tremp, al barri de Bellvitge de l’Hospitalet del Llobregat, a la Pulla i la Ba-
silicata i a l’Alta Garrotxa, i també a la falda de Montjuïc per veure a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’exposició “El mapa com a eina de govern: 
el centenari dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya”. Totes les sortides 
han funcionat prou bé, malgrat la boira o d’haver-se de remullar els peus.

Un especial interès i notable assistència han tingut el cursos que s’han orga-
nitzat per a adquirir nous coneixements tècnics i professionals: Un d’introduc-
ció al QGIS, programari de SIG lliure, i un altre sobre l’aplicació dels drons i 
làsers escàners per a l’estudi de processos geomorfològics. Tots dos amb totes 
les places plenes i amb molt bons resultats per part dels inscrits. Felicitem als 
organitzadors i professors, especialment la Meritxell Gisbert i el Xavier Úbeda.

Amb la Diputació de Barcelona es va organitzar una jornada a Vic sobre 
petits municipis i organització territorial, una jornada que va comptar amb la 
participació de nombrosos representants municipals i que esperem que amb 
les degudes modificacions i actualitzacions es pugui repetir en altres ciutats els 
propers anys. Una altra jornada va estar destinada als nostres joves consocis i 
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va consistir en un Trivial geogràfic (Geoquiz) que, segons els participants, va 
ser molt divertit i útil per estrènyer relacions entre els estudiants d’algunes de 
les universitats catalanes.

Pel que fa a les publicacions, hauran ja rebut el número 80 de la revista 
Treballs de la SCG, on apareix el treball de la Montserrat Galera sobre les 
fonts documentals de l’Atles català del 1375 i un dels primers articles sobre 
les aplicacions dels drons a la Geografia, així com la transcripció de les taules 
rodones celebrades amb motiu dels 25 anys de l’Associació de Geògrafs Profes-
sionals de Catalunya, que va ser l’embrió del Col·legi de Geògrafs. El número 
81 recollirà, entre altres coses, les ponències de la jornada celebrada a Vic, i 
està en camí d’impremta.

De llibres, el d’enguany encara no ha aparegut, però en comptes d’un es-
perem poder-ne regalar dos: el primer de Franco Farinelli titulat La invenció 
de la Terra, traduït gentilment de l’italià pel Bernat Lladó, i l’altre a càrrec de 
Jesús Burgueño, responsable de la revista i per extensió de les edicions, que ens 
permetrà conèixer el contingut dels qüestionaris de Francisco de Zamora per 
a la comarca del Barcelonès i que fins ara restaven inèdits. Esperem poder-los 
tenir a les mans aviat. Amb el llibre de Farinelli es vol també iniciar una nova 
sèrie de llibres dedicada a noves visions geogràfiques, tant de fora, com sobre 
Catalunya, ja que aquest és un dels objectius de la Societat.

Les nostres pàgines web continuen sent força consultades. L’Obrador obert, del 
qual té cura en Pau Alegre, ha rebut més de divuit mil visites que han tafanejat 
sobre prop de quaranta sis mil pàgines, encara que denota un descens moderat 
en els darrers cursos. Un fet que parcialment i probablement pot tenir relació 
amb el nombre d’alumnes que cursen estudis de Geografia, que ha sofert un 
descens. De les visites efectuades, un 10% provenien d’altres països (un 4% 
dels Estats Units), cosa que cal remarcar, i la pàgina més visitada ha estat la de 
l’editor de Treballs de la SCG.

L’altra pàgina web d’Eines i recursos per a l’ensenyament de la Geografia, 
que es va estrenar el curs passat, ha tingut des dels seus inicis fins al maig més 
de 10.000 visitants, que han remenat amb la vista unes 117.000 pàgines, i unes 
entrades diàries molt variades, però que mostren el servei que la pàgina pot fer 
entre els professors, tant de secundària com d’universitat. En aquest curs s’ha 
efectuat una presentació de la pàgina a la Universitat de Lleida, i es preveu anar 
fent sessions per ampliar-ne els usuaris.

No satisfets amb les dues pàgines, encara en volem presentar una tercera, 
que serà animada pel Jordi Ramoneda. Aquesta serà una pàgina que es titularà 
l’Àgora de la Geografia, i que allotjarà informacions molt diverses, especialment 
d’excursions, viatges, fotografies de paisatges, etc. i on els nostres socis hi podran 
fer aportacions personals. Una pàgina lliure que ens hauria de servir per enlla-
çar i contrastar opinions i fer una Societat Catalana de Geografia viva, activa, 
real i virtual. A veure si a la tardor ja la podem explorar i hi podem participar.
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També estem a Twitter i a Facebook. A 26 de maig del 2016, el compte de la 
SCG del primer tenia 1.110 seguidors i el segon 853, amb notables variacions 
temporals i de reaccions dels seguidors. Agraïm des d’aquí la tasca que els cu-
radors d’aquestes pàgines i sistemes comunicatius fan de forma ben altruista, i 
aprofito de forma especial fer extensiu aquest agraïment a la Roser Serra, que 
després de sis anys de permanència a la Junta ara cessa en la vocalia. Ella ha 
estat una de les impulsores de l’extensió de les activitats de la Societat entre 
els professors i professores de l’Ensenyament secundari, entre les quals la de la 
creació de la pàgina web.

De la situació econòmica els en parlarà el tresorer. Anem millor que fa quatre 
anys i podem afluixar-nos una mica el cinturó, fer més despesa, però guardant 
un roc a la faixa, que en aquest país, tant les crisis com els processos són llargs 
i de conseqüències imprevisibles. Malgrat els problemes pressupostaris de la 
Generalitat, comptem amb l’inestimable ajut de l’IEC i amb la notable apor-
tació de la Diputació de Barcelona, que ens ha facilitat poder incrementar les 
publicacions i activitats.

Per acabar, us informo que continuem augmentant el nombre de socis, mode-
radament i amb una notable mobilitat d’altes i baixes. Un 8’3% dels 456 socis 
que tenim oficialment són estudiants, i un 33% del total fa més de 25 anys que 
en són. Desitgem l’entrada de més joves i ens congratulem de la permanència 
dels socis que al llarg dels anys contribueixen al manteniment de la Societat 
i a fer possible l’extensió dels coneixements geogràfics fora de les universitats.

S’han fet encara més coses, però ja les trobaran detallades a la Memòria. De 
tot el que s’ha fet, els membres de la Junta en són els principals responsables, 
però sense la col·laboració dels associats, uns amb la quota i altres, a més, amb 
diferents tipus d’ajuts en forma de treball, la tasca de la nostra Societat de 
Geografia no seria possible. Com a president em toca ser educat i sincer: als 
associats i als que a més formen part de la Junta, el més expressiu agraïment. 
S’han acabat les paraules!

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

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, informa que les actes de l’anterior 
Assemblea General Ordinària i de l’Assemblea Extraordinària, que van tenir 
lloc l’11 de juny del 2015, foren aprovades per la Junta de Govern. Han estat 
publicades al núm. 80 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia 
(desembre del 2015). No hi ha objeccions a llur redactat per part de l’Assemblea. 
La proposta de modificació del Reglament intern de la Societat, aprovada per 
unanimitat dels socis i sòcies presents a l’Assemblea Extraordinària, serà validada 
pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans del 14 de juliol del 2016.
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3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del 
curs 2015-16

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix la memòria d’activitats del 
curs 2015-16. 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 
2015 i del pressupost de 2016

El tresorer, Albert Pèlachs, presenta l’estat de comptes corresponent a l’exer-
cici 2015, tancat a 31 de desembre. Els ingressos han estat de 37.022,82 €. Les 
despeses de 17.881,35 €. L’exercici s’ha tancat amb un excedent de 19.141,47 €. 
Així, el saldo bancari era en aquella data de 67.308,71 € repartits entre el compte 
de la Societat (26.296,99 €) i el de l’IEC (41.011,72 €).

El pressupost del 2016 és de 37.454 €.
S’aproven per assentiment dels assistents l’estat de comptes de l’any 2015 i 

el pressupost de 2016.

5. Notificació dels resultats de la votació electrònica per a la 
renovació de membres de la Junta de Govern i proclamació de 
les candidatures guanyadores

Els membres de la Junta de Govern que cessen reglamentàriament enguany són:
Tresoreria:   Albert Pèlachs Mañosa
Vocalia quarta:  Roser Serra Coma
Vocalia setena:  Meritxell Gisbert Traveria (interinament)
Vocalia vuitena:  Jordi Ramoneda Civil (interinament)

En el termini establert, s’ha rebut una única candidatura, presentada per 
les sòcies Anna Badia Perpinyà, Ana Vera Martín, i els socis Abel Albet Mas, 
Àngel Cebollada Frontera, Miguel Solana Solana, que proposa les següents 
persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern:

Tresoreria:   Albert Pèlachs Mañosa
Vocalia quarta:  Jordi Royo Climent
Vocalia setena:  Meritxell Gisbert Traveria
Vocalia vuitena:  Jordi Ramoneda Civil

La Junta de Govern, amb el suport de la gerència de l’Institut d’Estudis 
Catalans, ha impulsat enguany la realització d’una prova pilot de votació elec-
trònica, per primera vegada en una societat filial. Així, el vot per correu postal i 
el presencial durant l’Assemblea han estat substituïts per l’electrònic. La votació 
ha estat activa des del 30 de maig a les 15 h fins al 16 de juny a les 16 hores.
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El cens d’electors ha estat de 415, inferior al nombre total de socis (456) perquè 
41 no tenen informat un codi d’identificació (NIF o equivalent), malgrat que 
se’ls ha adreçat un missatge específic de requeriment. D’altra banda, 34 socis 
no han comunicat cap adreça de correu electrònic, però se’ls ha informat del 
procediment electoral per correu postal. D’aquests, 13 sí que han estat inclosos 
al cens electrònic per a la votació, amb la restricció que no poden canviar la 
contrasenya mentre no comuniquin una adreça de correu electrònic.

La Mesa electoral, segons acord de la Junta de Govern de 18 de maig del 
2016, ha estat formada per:

Enric Bertran González, antic secretari de la Junta de Govern, 
president de la Mesa;
Rafael Giménez Capdevila, secretari de la Junta, també secretari 
de la Mesa;
Carme Montaner Garcia, vocal de la Junta i de la Mesa.

Realitzat l’escrutini per part de la Mesa electoral, amb el suport tècnic del 
Servei d’Informàtica de l’IEC, els resultats han estat els següents:

Vots emesos: 105 (23% sobre el total de socis i 25,3% sobre el cens)
Vots en blanc: 1 (no han marcat cap persona candidata)
Vots a persones candidates ................................................ 104

Tresoreria: Albert Pèlachs Mañosa ......................... 101
Vocalia quarta: Jordi Royo Climent .......................   93
Vocalia setena: Meritxell Gisbert Traveria ..............   99
Vocalia vuitena: Jordi Ramoneda Civil ..................   95

D’acord amb el resultat de la votació, la Junta de Govern tindrà la següent 
composició:

Presidència  Josep Oliveras Samitier
Vicepresidència Jesús Burgueño Rivero
Tresoreria  Albert Pèlachs Mañosa
Secretaria  Rafael Giménez Capdevila
Vocalia primera Anna Ortiz Guitart
Vocalia segona Núria Benach Rovira
Vocalia tercera José Luis Villanova Valero
Vocalia quarta Jordi Royo Climent
Vocalia cinquena Xavier Úbeda Cartañà
Vocalia sisena  Carme Montaner Garcia
Vocalia setena  Meritxell Gisbert Traveria
Vocalia vuitena Jordi Ramoneda Civil
Delegat IEC  Joan Vilà-Valentí

La Junta de Govern agraeix profundament el ple suport de la gerència de 
l’IEC per a la implantació de la votació electrònica. Atès l’èxit de l’experimen-
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tació (cf. gràfic de l’evolució del nombre de vots), es proposarà consolidar-la 
i utilitzar-la no només en les successives renovacions de la Junta de Govern, 
sinó també com a nova via de relació amb els socis en consultes sobre decisions 
transcendents per a l’esdevenir de la Societat.

6. Torn obert de paraules

Francesc Nadal proposa que la sèrie de llibres que s’inicia amb la traducció 
de l’obra de Franco Farinelli es reconegui com una col·lecció i adopti una 
denominació identificadora.

El president Josep Oliveras indica que les publicacions de la Societat han de 
fer-se ressò de temes d’actualitat i contribuir així a divulgar millor la Geografia.

El vicepresident Jesús Burgueño ressalta que la Societat ha mantingut i fins 
i tot augmentat les seves activitats sense apujar des de fa anys la quota anual 
per als socis.

La sessió s’aixeca a les 19:00 hores. Barcelona, 16 de juny del 2016

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


