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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual
de la Societat Catalana de Geografia. 
Barcelona, 12 de juny del 2019

A les 17:30 h del dimarts 12 de juny del 2019 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 2018-19.

1. Paraules del president

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

Bona tarda a tothom. Benvolguts associats i associades a la Societat Catalana 
de Geografia.

Un cop més, i un any més, em dirigeixo a tots vosaltres per remarcar alguns 
dels actes i fets que considero de més interès per a la nostra societat, indepen-
dentment de la detallada Memòria de les activitats realitzades, que confecciona el 
nostre secretari Rafael Giménez Capdevila, i que ensems amb aquestes paraules 
sortirà publicada a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

En els aspectes externs que condicionen el desenvolupament de la nostra 
societat, ens trobem encara en una situació de fragilitat política, amb un judici 
que en altres circumstàncies no hauria tingut lloc i que conté clars indicis de no 
ser just, una manca de diàleg entre els governs de l’Estat i de la Generalitat, etc. 
Uns fets i esdeveniments que es tradueixen en unes pròrrogues pressupostàries 
que afecten a les subvencions a rebre per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i 
les seves societats filials. Igualment els resultats de les eleccions locals poden 
repercutir en els nostres pressupostos, especialment si els canvis a la Diputació 
de Barcelona, a la qual estem molt agraïts, afectessin la seva política de col·la-
boració amb nosaltres, que espero i desitjo no sigui el cas. Una col·laboració 
que és en part contrapartida de l’organització de jornades tècniques destinades 
a electes i tècnics de les administracions locals i a llur publicació. Enguany, en 
el marc d’aquesta col·laboració amb la Diputació, es va organitzar una jornada 
a Sitges sobre Turisme urbà i desenvolupament local, que va tenir un notable 
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èxit. Així mateix, s’han editat en format de llibre les ponències de la jornada 
de l’any passat a Manresa sobre El desenvolupament local i el patrimoni natural 
i cultural de Catalunya.

Al llarg del curs 2018-2019, que ara tanquem, hem organitzat nou confe-
rències, set presentacions de llibres, un debat sobre els estudis universitaris de 
Geografia i hem col·laborat i participat en els actes del Bicentenari de Marx i a 
l’homenatge pòstum al professor universitari i soci nostre Tomàs Vidal Bendito. 
Hi ha hagut també sis sortides d’estudi a diferents indrets del país, inclosa la 
ciutat de Barcelona, una a realitzar a la Tinença de Benifassà aquest proper 
cap de setmana i un interessant viatge de Setmana Santa a l’illa de Xipre, amb 
visites i excursions tant a la part turca com a la grega. De comú acord amb la 
Universitat d’Alacant i la Delegació de l’IEC en aquella ciutat es va organitzar 
un seminari a Alcoi sobre “Les comarques de l’Alcoià i el Comtat”, amb especial 
atenció als temes culturals i a la industrialització moderna d’Alcoi.

Amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, la Societat va organitzar a 
Lleida un curs d’Introducció al QGIS, impartit per la vocal de Junta de Govern 
Meritxell Gisbert. I, a Reus, Barcelona i Lleida vam contribuir a la “GeoNight/
Nuit de la Géographie”, juntament amb el Col·legi de Geògrafs, l’EUGEO i 
el Comité National Français de Géographie. És el segon any que organitzem 
aquesta “Nit de la Geografia” i esperem que tingui continuïtat i acceptació entre 
els addictes i defensors-defensores del medi i de la nostra ciència. 

Pel que fa a les publicacions, el Consell editor, encapçalat pel nostre vicepresi-
dent, ha impulsat els dos números reglamentaris de la revista Treballs, el llibre 
Paisatges després de la batalla: geografies de la crisi immobiliària, i s’ha regalat als 
associats que l’han demanat el llibre de Vicenç M. Rosselló: Mallorca. El Sud 
i Sud-Est. També s’ha completat la digitalització dels llibres publicats per la 
Societat entre 1953 i 1981, en total deu, alguns dels quals totalment exhaurits. 
La revista Treballs ha estat inclosa a la REDIB (“Red Iberoamericana de Inno-
vación y Conocimiento Científico”), s’ha participat en la creació d’un portal a 
internet de revistes de temàtica geogràfica, i s’ha renovat la sol·licitud d’inclusió 
a la base de dades de cites i resums d’articles SCOPUS i a la de classificació de 
revistes CARHUS.

A nivell internacional, la Societat té una entrada com a Catalan Society of 
Geography a The International Encyclopedia of Geography de l’American Asso-
ciation of Geographers, que poden llegir en format virtual a la pàgina 7.889 i 
dins l’apartat de “Geographical Associations”; el nostre vocal Joaquim Farguell 
ha assistit a Galway (Irlanda) a la reunió i congrés de l’EUGEO (Association 
of Geographical Societies in Europe), que ha comptat amb la participació 
d’unes 500 persones dels diferents estats europeus, i quina junta directiva ha 
demanat si la nostra Societat es voldria fer càrrec de l’organització de la reunió 
i congrés de l’any 2023, una petició que hem d’analitzar conjuntament amb 
els departaments de Geografia de les universitats Catalanes, però quina sola 
petició ja ens honora.
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Cooperem igualment en la visita de geògrafs i geògrafes d’altres països als 
departaments de Geografia de les nostres universitats, sempre que ens puguin 
oferir alguna conferència sobre el seu camp d’especialització i es puguin encabir 
fàcilment al nostre programa d’activitats, com és el cas de la presència avui de 
Marion Werner de la Universitat de Buffalo, als EUA, per parlar sobre el desen-
volupament desigual en la regulació dels sistemes agroalimentaris del Carib.

La col·laboració amb els departaments de Geografia de les universitats de 
Catalunya comprèn també altres actuacions, entre les quals estaca la Taula 
de la Geografia. La Societat fa una aportació a l’EspaiGeo, plataforma que 
impulsa la Taula per fer difusió de les activitats que en pro de la Geografia 
desenvolupen els departaments i la Societat, com és la posada en marxa d’un 
canal de WhatsApp, una pàgina web i l’emissió de notícies sobre recerques en 
Geografia destinades als mitjans de comunicació.

Amb la Delegació a Catalunya del Col·legi de Geògrafs s’ha intervingut en 
l’espai “Valor Afegit” de Televisió de Catalunya, que el 19 de febrer va emetre 
un programa dirigit per Xavier Duran sobre “Què és un geògraf?”; l’horari 
d’emissió segurament restà audiència, però es pot reproduir a la carta per In-
ternet. Una col·laboració que pensem augmentar en el futur, com també la que 
es va fent amb l’Asociación Española de Geografía (AGE), que ens ha invitat 
recentment a explicar el que és i fa la nostra Societat al Congrés de Geografia 
de València que tindrà lloc la propera tardor. No cal oblidar la participació al 
Comité Español de la Unión Geográfica Internacional, que prepara el proper 
congrés de la UGI a Istanbul l’any 2020.

Altres actuacions interessants a comunicar-vos han estat la participació a 
través d’Albert Pèlachs al Grup de treball de Defensa del patrimoni natural de 
Catalunya, i el suport a les seves declaracions. Adhesió també a la proposta de 
la Costa Brava com a reserva de la biosfera, a la presentació del projecte Know-
Cap, on participa la Universitat de Girona, per atorgar beques de doctorat a 
estudiants de Geografia, i a les propostes de reforma dels exàmens de Geografia 
de les PAU per part d’un grup de professors i professores de secundària.

Pel que fa als nostres associats i associades, en l’últim recompte érem 476, 
un 65% homes i el 35% dones. I, remarcar que un 35% del total (167), fa més 
de 25 anys que són socis i sòcies. Cada any tenim les corresponents altes i bai-
xes, les primeres especialment entre estudiants que tenen una quota reduïda, 
però també és el col·lectiu que presenta més baixes, que es fan efectives en el 
moment de passar a la quota normal de 35 euros anuals. La il·lusió meva i de 
tota la Junta és arribar als 500 associats, i a tal fi us demano, us prego, que ens 
ajudeu a aconseguir més addictes a la nostra Societat. No els podem garantir 
la felicitat, però si que s’ho poden passar bé i entendre una mica més el nostre 
Món, venint als nostres actes i fruint de les sortides i visites d’estudi.

De socis i sòcies d’honor, n’hi ha nou, set homes i dues dones, i tenim una 
petició de la sòcia Maria Teresa Vicente Mosquete de fer dues sòcies d’honor 
més, amb la finalitat de ser més equitatius entre els dos gèneres. Li agraïm la 
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proposta. N’hem començat a parlar en Junta, i hem d’estudiar i documentar 
la petició a fi d’evitar qualsevol greuge, perquè sigui ben justa i consensuada. 
Acceptem amb tota naturalitat que hi pugui haver més dones com a sòcies 
d’honor i esperem poder presentar la proposta en una propera Assemblea.

En aquest curs la convocatòria del premi Joan Palau Vera adreçat a estudiants 
de Secundària i que dota la Societat ha resultat deserta, cosa que ha portat a fer 
unes modificacions de les bases per veure si en el proper curs la convocatòria té 
més èxit. El premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants universitaris de Grau 
i Màster va tenir molt bona acollida, amb nou treballs presentats; el premi es 
va concedir a William Morales per a un treball sobre estudis d’inundabilitat a 
partir del vol d’un dron al municipi de Garriguella; hi va haver dos accèssits, 
un sobre un estudi de gènere a l’escola, i un altre sobre l’ús d’espais públics 
oberts i activitat comercial.

La presència de la Societat a les xarxes continua molt activa, amb uns 8.568 
visitants en onze mesos (de juny del 2018 a maig del 2019) a l’Obrador Obert, 
6.036 a Eines i recursos per a l’Ensenyament de la Geografia, i 1.578 a l’Àgora de 
la Geografia, als quals cal sumar 2.045 seguidors habituals a Twitter, 1.070 a 
Facebook, i 581 a Instagram. Unes xarxes que ens permeten ser vistos des dels 
Estats Units a la Xina i el Japó passant per Andorra, i que és possible gràcies al 
treball de Pau Alegre, Jordi Royo, Jordi Ramoneda i Meritxell Gisbert, entre 
altres. És de creure que el nombre de visitants s’anirà incrementant i, si no pot 
ser, esperem mantenir almenys el nombre de persones fidels que volen conèixer 
les nostres activitats.

L’economia de la Societat en aquests moments és bona degut a la política de 
col·laboracions, subvencions i estalvi. Uns estalvis destinats a poder organitzar 
algun esdeveniment extraordinari, ja que el possible ajut d’alguna caixa nacional 
o comarcal, que era normal en aquests casos ha desaparegut, i la major part 
dels governs locals i l’autonòmic estan encara patint greus restriccions pres-
supostàries. El nostre tresorer donarà raó de les finances en el seu informe i a 
ell em remeto. Pel que fa a les despeses extraordinàries, la nostra intenció era 
dedicar-ne una bona part a la realització d’una nova Geografia de Catalunya, que 
de moment ha quedat ajornada, per excés de feina dels membres de la comissió 
inicial que es va nomenar i perquè alguns dels possibles motors de l’obra estan 
acabant la Història de la Societat Catalana de Geografia, que ha suposat una 
important recerca de documentació dispersa i que esperem veure editada en un 
dels propers anys. Igualment, si es fa el Congrés de l’EUGEO es necessitaran 
aportacions extraordinàries, independentment dels ajuts que ens proporcioni 
el propi Institut d’Estudis Catalans. Aquí hem de remarcar un altre cop l’ajut 
de la Diputació de Barcelona, així com la de l’IEC, que va ser de 6.000 euros 
per a activitats extraordinàries, concedides a través de la Secretaria Científica, 
a més de l’ajut per a les publicacions.

Faig avinent també que estem treballant en el programa d’activitats pel 
curs vinent i vull anunciar que al mes de novembre hi haurà una exposició 
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de dibuixos del geògraf Pierre Deffontaines amb motiu del 125 aniversari del 
seu naixement, que estarà acompanyada d’alguna conferència. També es vol 
honorar el 250 aniversari del naixement d’Alexander von Humboldt. Inten-
tarem abans de començar el curs donar compte de la previsió d’actes, malgrat 
que cada cop és més difícil fer previsions exactes de dies i persones, degut als 
nombrosos canvis de les agendes personals i als actes urgents sobrevinguts que 
cauen sobre la taula de les reunions de Junta.

No vull acabar sense fer menció de l’agraïment de la Junta a l’Albert Pèlachs, 
que ha estat un excel·lent tresorer i que deixa el càrrec, per haver esgotat els tres 
mandats reglamentaris i per la seva dedicació a la Facultat de Lletres de la UAB, 
de la qual és vicedegà. El càrrec de tresorer, tresorera en aquest cas, és d’esperar 
que amb els vots de les persones associades, sigui exercit per l’actual vocal Maria 
Àngels Trèmols, i igualment repeteixin el vocals Jordi Royo, Meritxell Gisbert 
i Jordi Ramoneda, mentre entrarà com a nova vocal Maria Antònia Casellas.

A tots el membres de l’actual Junta els he d’agrair el seu esforç en assistir a 
actes, reunions i fer-se càrrec d’algunes de les innombrables tasques que es fan, 
sigui portant al dia les pàgines web i d’interacció amb les xarxes socials, les ex-
cursions i visites, les publicacions, les relacions amb els professors de Secundària, 
la secretaria, la tresoreria, etc. Menció especial per la Blanca Betriu, la nostra 
secretaria tècnica o tècnica secretaria de l’IEC, sense l’ajut de la qual estaríem 
tots a la UCI. Unes dedicacions, totes elles, sense les quals aquesta Societat 
no podria existir, com tampoc ho podria fer sense l’ajut de l’Institut d’Estudis 
Catalans que ens acull com a filial, i dels socis i sòcies als quals desitjo que per 
molts anys puguin continuar venint als nostres actes i ajudant a les successives 
Juntes de Govern en benefici dels devots i practicants de la Geografia.

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

En absència degudament justificada del secretari, el tresorer informa que 
l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària, que va tenir lloc el 12 de juny 
del 2018, fou aprovada per la Junta de Govern. Ha estat publicada al núm. 85 
de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (juny del 2018). 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 2018-19

El president resumeix els aspectes més rellevants de la memòria d’activitats 
del curs 2018-19. No hi ha objeccions i s’aprova per assentiment dels assistents.
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4. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 
2018 i del pressupost de 2019

El tresorer, Albert Pèlachs, presenta l’estat de comptes corresponent a l’exer-
cici 2018, tancat a 31 de desembre. En aquella data, el saldo bancari era de 
84.790,31 €. Els ingressos han estat de 32.248,78 €. Les despeses de 26.524,44 €. 
Durant l’any 2018 s’han ingressat 1.486,37 € menys que en l’exercici anterior, en 
bona part per la reducció de les aportacions de l’IEC, que s’ha compensat amb 
altres ingressos (inscripcions i associats). La despesa, en canvi, ha augmentat en 
6.354,02 €. Tot i això, l’exercici s’ha tancat amb un excedent de 5.724,34 €.

Per a l’exercici del 2019, s’ha estimat que el 54,85% dels ingressos provindran 
de subvencions i les quotes dels associats representaran el 45,14%. La major 
despesa es dedicarà a les publicacions (47,02%), les activitats (37,30%) i trameses 
postals (4,70%). El pressupost del 2019, presentat a l’IEC l’octubre de 2018, 
s’eleva a 31.900 €, en la mateixa línia del de l’any anterior.

S’aproven per assentiment dels assistents el Compte de resultats de l’exercici 
2018 (annex 1) i el pressupost de 2019 (annex 2).

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:

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

En el termini establert, s’ha rebut una única llista, presentada per les sòcies 
Anna Badia Perpinyà, Mireia Baylina Ferré, Roser Llistosella Felip, Elisabet 
Sau Raventós i el soci Xavier Úbeda Cartañá. Aquesta llista incorpora la vocalia 
sisena, que s’ha alliberat al presentar la fins ara titular candidatura a la treso-
reria. La llista definitiva per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern 
està constituïda pels següents socis i sòcies:

Tresoreria: Mariàngels Trèmols Gironell
Vocalia quarta: Jordi Royo Climent
Vocalia sisena: Maria Antònia Casellas Puigdemasa
Vocalia setena: Meritxell Gisbert Traveria
Vocalia vuitena: Jordi Ramoneda Civil
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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 quart 
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 21 de 
maig fins al 12 de juny a les 16 hores.

El cens electoral ha estat de 443, inferior al nombre total de socis (476) perquè 
n’hi ha que no han informat un codi d’identificació (DNI o equivalent) o cap 
adreça de correu electrònic, malgrat que se’ls ha adreçat un missatge específic 
de requeriment.

La Mesa electoral ha estat formada per Enric Bertran González, president, 
i Carme Montaner Garcia, vocal.

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: 138 (28,99% sobre el total de socis i 31,15% sobre el cens)
Vots en blanc: 2 (no han marcat cap persona candidata)
Vots a persones candidates ................................................ 136

Tresoreria: Mariàngels Trèmols Gironell .................. 125
Vocalia quarta: Jordi Royo Climent ......................... 124
Vocalia sisena: Maria Antònia Casellas Puigdemasa .. 120
Vocalia setena: Meritxell Gisbert Traveria ................ 128
Vocalia vuitena: Jordi Ramoneda Civil .................... 122

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  Mariàngels Trèmols Gironell
Secretaria  Rafael Giménez Capdevila
Vocalia primera Anna Ortiz Guitart
Vocalia segona Jaume Font Garolera
Vocalia tercera David Pavón Gamero
Vocalia quarta Jordi Royo Climent
Vocalia cinquena Joaquim Farguell Pérez
Vocalia sisena  Maria Antònia Casellas Puigdemasa
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, activa des del 2016. L’evolució de la participació a les elec-
cions per a la renovació parcial de la Junta de Govern des del 2006 es presenta 
al gràfic següent.
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6. Torn obert de paraules

Maria Dolors Garcia Ramon pregunta l’import que s’ingressa per les quotes 
de socis i se li respon que els darrers anys ha estat entre 14.000 i 15.000 €.

El Delegat de l’IEC a la Junta de Govern, Oriol Nel·lo, intervé per felici-
tar-se de la bona marxa de la Societat, palesada tant pel volum i qualitat de les 
activitats, com per les publicacions i el nombre creixent de socis. També aporta 
diverses informacions relatives a les activitats dels socis de la Societat que són 
membres numeraris o emèrits de l’IEC, i en particular de la Secció de Filosofia 
i Ciències Socials. Realça la tasca positiva de Maria Dolors Garcia Ramon a 
l’actual Junta de la Secció i el cicle sobre paisatge dirigit per Joan Nogué, en el 
qual va intervenir de ponent juntament amb Pere Sala i el mateix Oriol Nel·lo. 
Així mateix, informa que Pilar Benejam i Claire Colomb han estat proposades 
per a esdevenir membres de l’IEC. Per acabar, felicita Pilar Benejam per haver 
estat proposada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili com 
a doctora honoris causa.

Tot seguit esperona la Societat a continuar participant en els programes de 
recerca que, tot i les circumstàncies difícils per les que travessa, l’IEC ha ende-
gat. Finalitza la seva intervenció ratificant el suport de l’EC en el seu conjunt 
i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials en particular a la línia que segueix 
per la Societat Catalana de Geografia.

La sessió s’aixeca a les 18:30 hores. Barcelona, 12 de juny del 2019

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


