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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual 
de la Societat Catalana de Geografia. 
Barcelona, 15 de juny del 2017

A les 17:30 h del dijous 15 de juny del 2017 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 2016-17.

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 Societat Ca-
talana de Geografia

Encara que les persones interessades per la geografia s’ocupin de l’espai, 
sigui absolut, relatiu, o relacional; el temps ens atrapa sempre. Torna a ser mes 
de juny, fa calor, molta calor, hi ha secada, la sega i les demés collites s’han 
avançat, l’anomenat procés continua..., avui fa quaranta anys de les primeres 
eleccions democràtiques i és el dia del Corpus... Però, també a la SCG, pel 
juny es rendeixen comptes als associats i associades. Aquesta és ja la cinquena 
assemblea que em toca presidir. “Fugit irreparabile tempus”, escrivia Virgili a 
les Geòrgiques, i poso èmfasi en l’irreparable.

Doncs bé, encara que el secretari Rafael Giménez ha escrit una detallada 
memòria de les activitats realitzades en el curs 2016-2017, deixin-me ara re-
marcar algunes quantes coses del mateix.

En primer lloc la Societat Catalana de Geografia ha estat una entitat de les 
més dinàmiques dintre de les societats de l’IEC. En el curs que ara donàrem 
per acabat s’han pronunciat set conferències, hi ha hagut quatre presentacions 
de llibres (entre els quals l’Atles de Catalunya a escala 1:25.000), tres taules rodo-
nes, malgrat ser rectangulars, (una d’elles dedicada a l’evolució dels transports i 
comunicacions a partir de la Geografia de l’Aedos) i dos debats (un d’ells sobre 
les noves migracions i la crisi dels refugiats). En total setze actes en nou mesos, 
cosa que vol dir que en alguns d’ells hi ha hagut dos actes. A més a més, sols 
o bé en col·laboració, entre cursos i jornades se n’han organitzat vuit, i hi ha 
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hagut cinc sortides d’estudi, des de la vall de Lord a la de la vall de Cardós que 
és la sortida a realitzar aquest cap de setmana. A més a més d’un llarg viatge 
d’una setmana, a l’abril, per conèixer la Romania dels Carpats centrals o de 
Transilvània, de la Bucovina i de la desembocadura del Danubi. Un viatge, 
que degut a la demanda es va haver de repetir en el mes següent.

De les diferents activitats en les que hem col·laborat, voldria destacar el 
Simpòsium de Joves Investigadors en Geografia que ha significat un important 
encontre de recents graduats i llicenciats emprenedors iniciàtics del camí de la 
recerca; i també la ja tradicional jornada en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, que es va celebrar a Igualada sobre Organització territorial i desen-
volupament local, totes dues activitats amb notable assistència de públic. I, pel 
que fa a les activitats organitzades directament, han estat molt interessants el 
Curs avançat d’aplicacions de SIG lliure aplicat als estudis territorials a través 
del QGIS, que va dirigir la vocal d’aqueta junta Txell Gisbert, i el Curs sobre 
la Visió general del paisatge a Catalunya, impartit pel soci i membre de l’IEC 
Josep Maria Panareda, i que permeté fer sessions de camp sobre el paisatge 
mediterrani de la Serralada Litoral, el  submediterrani de la Serralada Prelitoral 
i el paisatge boreoalpí del Pirineu. 

Pel que fa a publicacions, Jesús Burgueño ha complert plenament els seus 
objectius i han sortit els números 81 i 82 de la revista, molt ben editats i amb 
interessants continguts, i s’ha editat el llibre sobre els qüestionaris de Francisco 
de Zamora referits al Pla de Barcelona, independentment que la conferència 
inaugural fos a càrrec de Franco Farinelli i servís de presentació del seu llibre 
sobre La invenció de la Terra que s’havia distribuït a finals de l’anterior curs.

Tota aquesta activitat no hagués estat possible sense l’ajut de l’IEC que ens 
aixopluga i també dels socis i sòcies, especialment dels que estan més com-
promesos amb la Societat i tenen un gran interès pels coneixements geogràfics 
relacionats amb el nostre àmbit.

En aquests moments hi ha 475 socis, comptant-hi els socis-estudiants, la 
xifra més alta assolida per l’entitat, però encara caldria que tots féssim un petit 
esforç per intentar arribar als 500 en el curs vinent. Només cal que ens ho 
proposem i n’aconseguim 25 més (1 per cada 12-13 socis), d’aquesta forma no 
només engruixim la societat, sinó que també contribuïm a la seva renovació 
i continuïtat.

Naturalment també hi ha hagut baixes (15, contra 34 altes), uns perquè 
se n’han cansat i altres perquè malauradament se’ns han mort. En el present 
curs hem de remarcar la defunció d’algunes persones que han participat molt 
activament en actes de l’entitat com l’Anna Borbonet, la família de la qual ens 
ha llegat uns quaderns de camp de diferents excursions i sortides d’estudi, que 
s’han dipositat a la Biblioteca i Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, perquè un cop classificats puguin ser consultats pel públic. He 
de recordar a més que l’Anna treballava de toponimista en el referit Institut 
i que en els seus quaderns possiblement hi hagi interessants anotacions sobre 
noms de llocs.
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També s’ha pogut deixar a la biblioteca del “Cartogràfic” una important 
col·lecció de la revista National Geographic en anglès corresponent als anys 1936-
1963, que la sòcia Roser Llistosella i el seu germà ens varen regalar. Agraïment 
a les famílies Borbonet i Llistosella, així com també a la Carme Montaner i al 
Jordi Ramoneda que van intervenir en aquestes donacions. 

A l’apartat de les defuncions, hem de lamentar igualment la mort del soci 
d’honor Pere Verdaguer que a més de ser un dels descriptors de Perpinyà i la 
plana del Rosselló, va acompanyar a la Societat en alguna de les visites a l’altra 
banda del Pirineu; i  també la del soci Narcís Rucabado que provinent del 
Centre Excursionista de Catalunya va contribuir a l’organització de diferents 
sortides d’estudi i en publicà ressenyes a la revista Treballs. 

Com  a president he assistit a la majoria de sessions de la secció de Filosofia 
i Ciències Socials de l’IEC, a la qual pertany la nostra societat i als plenaris 
del mateix Institut, unes sessions plenes de continguts diversos, propers uns i 
allunyats els altres, però que serveixen per prendre el pols a una petita part del 
país que es dedica preferentment a activitats acadèmiques i científiques. Enguany 
s’ha posat en marxa a l’IEC una comissió formada per persones alienes a la 
Secció Filològica que possibiliti la introducció de nous mots al Diccionari de la 
llengua catalana, s’ha aprovat i posat a disposició del públic la nova gramàtica 
i ortografia catalana; i s’han aprovat unes noves bases i criteris per fomentar la 
investigació, que a ben segur ens permetrà demanar uns recursos pera poder 
emprendre una història de la nostra societat i la seva interrelació amb l’evolució 
de les teories i mètodes geogràfics. Igualment, s’ha tingut el goig de que tres 
persones vinculades d’una o altra forma a la nostra societat hagin estat elegides 
membres numeraris de l’Institut. Em refereixo a Ma. Joana Seguí de la Uni-
versitat de les Illes, Josep Vicent Boira de la de Valencia i Andreu Domingo del 
Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. La nostra enhorabona.

La presidència de l’Institut ha format part del Pacte Nacional pel Referèndum 
que es constituí el 23 de desembre de l’any passat. L’adhesió de l’IEC suposa 
automàticament l’adhesió de totes les filials al Manifest que es va aprovar, però 
a més a més la Junta de la SCG va decidir adherir-se al manifest com a tal, en 
ser els seus components partidaris del reconeixement de l’estat espanyol com 
a plurinacional i de la necessitat d’una consulta legal i acordada “per trobar 
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 
agreujar els existents”, tal com proclama l’esmentat manifest. 

També vaig poder assistir a l’acte de concessió del premi Vautrin-Lud a la 
Maria Dolors Garcia Ramon, dins els actes del Festival International de Géo-
graphie que es celebra a Saint-Dié-des-Vosges, acte i festival molt interessants 
per les conferències, debats, projeccions, exposicions, etc. que s’hi celebren 
relacionades amb la Geografia i els viatges, i que aprofito per fer-ne la deguda 
publicitat.

La presidència de l’Institut, com a conseqüència de la malaltia i posterior-
ment mort de l’economista Josep Maria Montaner i Pascual ha tingut a bé 
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nomenar-me representat de l’entitat a la Comissió de Delimitació Territorial 
de Catalunya, cosa que he acceptat renunciant a la representació que hi tenia 
per part de les universitats catalanes, lloc que ha estat ocupat provisionalment 
per un altre soci nostre.

Pel que fa a la situació econòmica, la política d’austeritat interna (actes de 
cost baix o realitzats pels membres de junta que no cobren per fer-los) ens ha 
portat a acumular un estalvi que depassa els normals romanents, la qual cosa 
no és massa bona perquè pot donar la idea als directius de l’IEC que no ne-
cessitem tanta subvenció com altres societats, ja que a més rebem un ajut de la 
Diputació de Barcelona, amb contraprestació, que ens és bàsic per mantenir les 
publicacions. Això ha portat a que enguany hem rebut menys subvenció, com 
els hi explicarà el nostre tresorer, i perquè no ens torni a passar en la darrera 
reunió de Junta vàrem decidir de fer alguna despesa extra en forma de jornada, 
publicació o altre actuació, que ens permeti tenir un pressupost més equilibrat 
i amb un romanent més baix.

Sobre els premis Palau Vera i Lluís Casassas, no entraré en detalls perquè ja 
han sortit referenciats a l’Obrador Obert, només dir-los-hi que en aquest curs 
van tenir molta demanda. Hi van concórrer forces treballs, fent-ne difícil la 
selecció i atorgant merescuts accèssits. Al premi Lluís Casassas s’hi presentaren 
tretze treballs, cosa que obligà a realitzar-ne una preselecció. La novetat és que 
per l’interès del treball premiat, enguany es preveu la seva edició.

Per raó de temps, tampoc m’estenc sobre les nostres tres pàgines web que 
mantenim. La principal, l’Obrador Obert, a càrrec de Pau Alegre, ha baixat el 
nombre de visites potser degut al nombre de canals digitals de comunicació que 
mantenim, però amb tot el nombre sessions de consulta  ha estat de prop dels 
16.000, per remirar unes 40.000 pàgines, a càrrec de més de 10.000 usuaris, dels 
quals un 6% tenia per origen Estats Units i la Gran Bretanya, i el 9% a d’altres 
llocs d’arreu del món a excepció dels anteriors i de Catalunya. Percentatges 
ben estimables i demostratius del servei que fa la nostra principal pàgina web.

La pàgina Àgora de la Geografia, de la qual n’és responsable Jordi Ramoneda 
i la d’Eines i Recursos per a l’ensenyament de la geografia, responsabilitat de Jordi 
Royo, han tingut problemes en el registre d’accés, però ens consta, per les dar-
reres dades disponibles, que hi ha hagut un augment d’usuaris, i que la segona 
ha estat acceptada com a eina recomanada pel Departament d’Ensenyament 
que n’ha inclòs el seu enllaç a l’apartat de recursos. Igualment gràcies a la vocal 
Txell Gisbert estem actius al Twitter i al Facebook, comunicant els nostres actes 
i contestant a les preguntes, uns mitjans que abans no utilitzàvem i que tenen 
molts seguidors entre els socis més joves. Només em cal agrair la feina feta pels 
curadors i desitjar-los ànims per continuar amb la feina realitzada.

Finalment explicar-los-hi que per segon any hem efectuat la votació electrònica 
de renovació parcial de la Junta, esperem que hagi anat bé i ben aviat en sabrem 
els resultats. De la renovació de Junta, una vocalia s’ha hagut de presentar per la 
dimissió en el mes de gener de José Luis Vilanova de la Universitat de Girona, 
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per causes personals i totalment alienes a la seva voluntat. Va treballar amb 
nosaltres amb ganes, aportant moltes idees, i lamentem que ens hagi hagut 
de deixar. Igualment cessen de la Junta per haver esgotat els mandats Xavier 
Úbeda i Carme Montaner, a tots dos els hi devem moltes iniciatives i actuaci-
ons, i no es gens descabdellat que després d’un merescut descans, i recuperades 
les forces suficients, puguin tornar per ocupar altres càrrecs. Esperem que els 
seus possibles substituts Mariàngels Trèmols, David Pavón i Joaquim Farguell 
puguin continuar la seva feina i que en Jesús Burgueño i el secretari Rafael 
Giménez siguin renovats en els càrrecs.

Acabo les meves paraules, donant de nou les gràcies a tots els assistents per 
haver vingut, als socis i sòcies pel seu recolzament, i els hi recordo que al final 
de l’Assemblea hi haurà un petit acte d’agraïment i homenatge al Dr.  Vilà 
i Valentí pels seus anys de delegat de l’IEC a la Societat, tasca en la que ha 
estat substituït pel soci i membre de l’Institut Oriol Nel·lo, a qui desitgem no 
amoïnar-lo gaire i que ens pugui ajudar en les relacions amb l’IEC i amb la 
societat catalana. Gràcies de nou. 

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

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, informa que l’acta de l’anterior 
Assemblea General Ordinària, que va tenir lloc el 16 de juny del 2016, fou 
aprovada per la Junta de Govern. Ha estat publicada al núm. 82 de la revista 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia (desembre del 2016). No hi ha 
objeccions a llur redactat per part de l’Assemblea.

3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del 
curs 2016-17

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix la memòria d’activitats del 
curs 2016-17. 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 
2016 i del pressupost de 2017

El tresorer, Albert Pèlachs, presenta l’estat de comptes corresponent a l’exer-
cici 2016, tancat a 31 de desembre. Els ingressos han estat de 34.143,96 €. Les 
despeses de 27.451,54 €. L’exercici s’ha tancat amb un excedent de 6.692,42 €. 
Així, el saldo bancari era en aquella data de 74.001,48 € repartits entre el compte 
de la Societat (55.651,44 €) i el saldo acumulat a final de l’exercici entre SCG i 
IEC (18.350,04 €). Durant l’any 2016 s’han ingressat 2.878,86 € menys que en 
l’exercici anterior, en bona part per la reducció de la subvenció de la Diputació, 
mentre que la despesa s’ha incrementat en 9.570,19 €, degut principalment a 
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una partida de publicacions de l’any 2015 abonada el 2016. Per a l’exercici del 
2016, el 54% dels ingressos provenen de subvencions i les quotes dels associats 
representen el 41%. La major despesa ha recaigut en les publicacions (48%), 
les activitats (30%) i trameses postals (8,6%).

El pressupost del 2017, redactat l’octubre del 2016, és de 36.924 €.
S’aproven per assentiment dels assistents l’estat de comptes de l’any 2016 i 

el pressupost de 2017.

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 han cessat reglamentàriament en-
guany són:

Vicepresidència:  Jesús Burgueño Rivero
Secretaria:   Rafael Giménez Capdevila
Vocalia tercera:  vacant
Vocalia cinquena:  Xavier Úbeda Cartañá
Vocalia sisena:  Carme Montaner Garcia

En el termini establert, es rebè una única candidatura, presentada per les 
sòcies Margarita Castañer Vivas i Elisabet Sau Raventós, i els socis Francesc 
Nadal Piqué, Eduard Trepat Deltell i Xavier Úbeda Cartañá, que proposa les 
següents persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern:

Vicepresidència:  Jesús Burgueño Rivero
Secretaria:   Rafael Giménez Capdevila
Vocalia tercera:  David Pavón Gamero
Vocalia cinquena:  Joaquim Farguell Pérez
Vocalia sisena:  Mariàngels Trèmols Gironell

La Junta de Govern, amb el suport de la gerència de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, ha impulsat enguany la realització de la votació electrònica, per segon 
any consecutiu. 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 31 de 
maig a les 12 h fins al 15 de juny a les 16 hores.

El cens d’electors ha estat de 436, inferior al nombre total de socis (475) 
perquè n’hi ha que no han informat un codi d’identificació (NIF o equivalent) 
o cap adreça de correu electrònic, malgrat que se’ls ha adreçat un missatge 
específic de requeriment.

La Mesa electoral, segons acord de la Junta de Govern de 4 de maig del 2017, 
ha estat formada per: Carme Montaner Garcia, vocal de la Junta, presidenta 
de la Mesa; Xavier Úbeda Cartañá, vocal de la Junta, secretari de la Mesa; i 
Enric Bertran González, antic secretari de la Junta de Govern, vocal de la Mesa.
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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: 96 (20,2% sobre el total de socis i 22,0% sobre el cens)
Vots en blanc: 2 (no han marcat cap persona candidata)
Vots a persones candidates 94

Vicepresidència: Jesús Burgueño Rivero   88
Secretaria: Rafael Giménez Capdevila   89
Vocalia tercera: David Pavón Gamero   81
Vocalia cinquena: Joaquim Farguell Pérez   80
Vocalia sisena: Mariàngels Trèmols Gironell   83

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 David Pavón Gamero
Vocalia quarta Jordi Royo Climent
Vocalia cinquena Joaquim Farguell Pérez
Vocalia sisena Mariàngels Trèmols Gironell
Vocalia setena Meritxell Gisbert Traveria
Vocalia vuitena Jordi Ramoneda Civil
Delegat IEC  Oriol Nel·lo Colom

La Junta de Govern agraeix el ple suport de la gerència de l’IEC per a la 
votació electrònica. L’evolució de la participació des del 2006 es presenta al 
gràfic següent.



Treballs de la SCG, 83, 2017, 249-256 
Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia 2017

–256–

6. Torn obert de paraules

Oriol Nel·lo, delegat de l’IEC davant la Societat, considera que aquest no-
menament és un honor. És conscient de la dificultat que comporta substituir 
el Dr. Vilà Valentí i expressa la seva voluntat no d’exercir una tutela, sinó de 
col·laborar amb la Societat, que és molt dinàmica i funciona molt bé.

Al final de l’Assemblea té lloc un l’acte d’homenatge al Dr. Vilà Valentí. 
Per aquest acte s’incorpora el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan-
domènec Ros.

Josep Oliveras, president de la Societat, destaca de l’homenatjat que és soci 
honorari de la Societat, professor i delegat de l’IEC davant la Societat durant 
els darrers 15 anys. Des d’un punt de vista personal, assenyala la seva mirada 
de curiositat com una de les seves característiques, ben útil per a un geògraf. 
Quant a la seva tasca com a delegat de l’IEC davant la Societat, en subratlla 
el seu tarannà demòcrata i liberal, que insinuava i suggeria sense interferir. Pel 
seu vessant professional qualifica Joan Vilà i Valentí de “sapientíssim”, per savi 
i per llarga vida, perquè ha fet de la Geografia la seva professió, se l’ha cregut i 
mai se n’ha desvinculat, perquè del treball n’ha fet un goig. Ha sembrat i n’ha 
obtingut bones collites.

Se li fa lliurament d’una placa amb el següent text:
“Al doctor i professor Joan Vilà i Valentí 

en senyal d’agraïment per la dedicació que 
com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans 
ha tingut vers la nostra Societat (2002-2017) 
i com a membre del Consell Científic de la 
revista Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia”.

Joan Vilà i Valentí agraeix l’acte de re-
coneixent, que als 92 anys li produeix una 
impressió profunda. Recorda que durant la 
seva vida professional ha fet un esforç perquè 
altres persones s’interessin per la Geografia, 
que troba recompensat per l’alta qualitat 
humana de les persones que l’han envoltat. 
Reconeix l’extraordinària sort que ha tingut per això.

La sessió s’aixeca a les 18:45 hores. Barcelona, 15 de juny del 2017

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


