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Memòria de les activitats realitzades 
per la Societat Catalana de Geografia (Institut 
d’Estudis Catalans) durant el curs 2020-21 

1. Activitats científiques i acadèmiques

Les activitats que la Societat va organitzar durant el curs 2020-21 van ser totes 
de forma virtual com a conseqüència de la pandèmia que impedia la trobada 
presencial. La Societat va organitzar les següents activitats:

– 6 conferències
– 4 taules rodones
– 3 presentacions de llibres
– 1 curs

1.1. Conferències

Les conferències han estat organitzades per membres de la Junta de Govern 
de la Societat i a continuació es detallen els títols i ponents. Cal recordar que 
es pot accedir a les gravacions de les conferències a través de la pàgina web de 
la Societat: https://scgeo.iec.cat/activitats/.

– 5 de novembre de 2020. La seducció geogràfica de Josep Pla, a càrrec de Rosa 
Català Marticella, doctora en geografia, professora de l’Institut Serra de 
Noet de Berga.

– 28 de gener de 2021. Cartografia i transformació del territori a Catalunya 
entre l’Antic Règim i la revolució liberal (s. XVIII-XIX): el paper de la famí-
lia Soler, a càrrec de Meritxell Gisbert, doctora en Geografia i professora 
associada als departaments de Geografia de la Universitat de Barcelona i 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

– 11 de febrer de 2021. Els incendis forestals: situació actual i evolució futura, 
a càrrec de Xavier Úbeda, catedràtic de Geografia Física del Departament 
de Geografia de la Universitat de Barcelona. 

– 14 d’abril de 2021. El punto de vista en la creación del paisaje de las Cataratas 
del Iguazú, a càrrec de Perla Zusman, , investigadora del Conicet amb seu 
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a l’Instituto de Geografia de la Universidad de Buenos Aires i docent de la 
carrera de Geografia d’aquesta universitat. 

– 26 de maig de 2021. Família i mobilitat social durant la industrialització a 
Catalunya, segles XIX i XX, a càrrec de Joana Maria Pujades, investigadora del 
Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat de Autònoma de Barcelona.

– 15 de juny de 2021. Espanya bloquejada. El model d’Estat posat a prova, 
a càrrec de Joan Romero González, catedràtic de Geografia Humana de 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i Departament de 
Geografia la Universitat de València. 

1.2. Taules rodones

Enguany s’han proposat 4 taules rodones, tres de les quals per la iniciativa 
dels membres de la Junta, en tant que la taula de debat sobre les energies alter-
natives i conflictes territorials va ser proposada per un soci. 

– 7 d’octubre de 2020. Setena sessió en record dels 50 anys de la publicació 
del primer volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1958-
1964): Crisi agrària i noves ruralitats. Amb la participació de:

Ignasi Aldomà, Universitat de Lleida. El camp català a 50 anys vista 
de la Geografia de l’editorial AEDOS, la revolució inacabada de l’agri-
cultura i els processos generals que han transformat la ruralitat en els 
darrers decennis.
Jordi Blay, Universitat Rovira i Virgili. Com redescobrir-se a partir de 
l’univers de la terciarització i les noves oportunitats que explota la ruralitat 
des de la promoció dels seus productes (del camp a la taula) i l’obertura 
del país rural a l’economia urbana (amb el turisme i altres activitats).
Mireia Baylina, Universitat Autònoma de Barcelona. Els nous protagonis-
tes per a una nova ruralitat, l’actualitat del retorn al camp, la continuïtat 
de l’agricultura i noves oportunitats per a la gent jove. La dedicació i 
el treball de la dona com a protagonistes de noves dinàmiques rurals.

– 3 de desembre de 2020. El turisme en temps de pandèmia: nous impactes, 
mesures i reptes. Amb la participació de: 

Francesc López Palomeque, Universitat de Barcelona; Gemma Cànoves, 
Universitat Autònoma de Barcelona; Salvador Antón, Universitat Rovira 
i Virgili; José Antonio Donaire, Universitat de Girona. Moderat per 
Antònia Casellas, vocal de la Junta de Govern de la SCG.

– 2 de març de 2021. La geografia a l’educació secundària. Currículums inspiradors 
de diferents països del món i el cas de Catalunya. Ponents: Péter Bagoly-Simó, 
Universitat Humboldt de Berlín, Valerià Paül, Universitat de Santiago de 
Compostel·la i vocal de la SCG i Sonia Ruiz Conesa, geògrafa i directora 
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de l’Institut Cubelles. Moderat per Jordi Royo, professor de l’Institut Pau 
Claris de Barcelona i vocal de la SCG.

– 12 de maig de 2021. Energies alternatives i conflictes territorials, amb la parti-
cipació de Joan López Redondo (Universitat Autònoma de Barcelona), Javier 
Martín Uceda (Universitat de Girona), Sergi Saladié Gil (Universitat Rovira 
i Virgili) i Pep Sala (Universitat Politècnica de Catalunya). Moderat per Josep 
Oliveras i Joaquim Farguell, president i vocal de la SCG, respectivament.

1.3. Presentacions de llibres

Durant aquest curs s’han fet tres presentacions de llibres que es detallen a 
continuació:

– 20 d’octubre de 2020. Presentació del número 89 de la revista Treballs de 
la SCG, monogràfic “El temporal Glòria (gener 2020) vist per la Geogra-
fia”. Amb la participació d’Anna Ribas (Universitat de Girona) i David 
Saurí (Universitat Autònoma de Barcelona), coordinadors del número, i 
la intervenció principal de Jorge Olcina (Universitat d’Alacant i president 
de l’Asociación Española de Geografía). Modera: Jesús Burgueño, editor 
de la revista.

– 23 de novembre de 2020. Presentació del llibre de Josep Oliveras Samitier: 
L’aventura de Port Aventura. L’evolució i l’ impacte del Parc Temàtic, editat 
per Publicacions URV amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 
A càrrec de Mariàngels Trèmols, tresorera de la Junta de Govern de la SCG, 
moderadora; Francesc Santacana Portella, arquitecte, cap del servei Terri-
torial d’Urbanisme a Tarragona, departament de Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya; José Ignacio Muro, Universitat Rovira i Virgili; 
i Josep Oliveras Samitier, president de la Societat Catalana de Geografia.

– 29 de juny de 2021. La nova Geografia de la Catalunya postcovid, coordinat 
per Jesús Burgueño, i amb la col·laboració de diversos socis de la SCG, 
editat per la SCG. A càrrec de Joandomènec Ros, president en funcions de 
l’IEC, Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, Jesús 
Burgueño, coordinador de l’edició, Núria Benach, autora d’un dels capítols 
del llibre i Oriol Nel·lo, delegat de la Societat Catalana de Geografia a l’IEC 
i autor de l’epíleg del llibre.

1.4. Cursos i activitats extraordinàries

 Durant aquest any destaquem l’organització d’un curs molt específic i dues 
activitats extraordinàries que es detallen a continuació:

– 16 de desembre de 2020. La meva tesi doctoral en 15 minuts, organitzat per 
l’Anna Ortiz:
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– Aitor Avila Callau (Universitat Rovira i Virgili)
– Anna Marín Puig (Universitat Autònoma de Barcelona)
– Guillermo Esteban Oliver (Universitat de Lleida)
– Laia Casanovas (Universitat de Barcelona)
– Maria Torres Bagur (Universitat de Girona)

– 18, 20 i 25 de gener de 2021. Webinar: Introducció al Cloud Computing i 
anàlisi de Big Data amb Google Earth Engine, a càrrec de Filipe Carvalho, 
professor al departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.

– 9 d’abril de 2021. Nit de la Geografia (diversos indrets a Catalunya). 

1.5. Sortides d’estudi, excursions i viatges

A causa de la situació pandèmica no s’han pogut fer sortides d’estudi en 
aquest curs.

1.6. Publicacions

Enguany s’ha publicat el llibre La nova Geografia de la Catalunya Postcovid 
(maig 2021), coordinat i editat per Jesús Burgueño i elaborat per 66 socis de 
la Societat que han col·laborat en capítols específics. Consta de 434 pàgines.

De la revista Treballs de la SCG  s’han publicat durant el curs:
– núm. 89: (juny 2020) edició monogràfica dedicada al temporal Glòria, 
editat i coordinat per Anna Ribas Palom
– núm. 90: edició digital el desembre de 2020.

1.7. Premis de la Societat

El Premi Lluís Casassas i Simó per a treballs d’iniciació a la recerca en Ge-
ografia, en la seva 26a convocatòria (2020), ha estat atorgat al treball Anàlisi 
climàtica de les mànegues marines a les Illes Balears (1989-2019), presentat per 
Jaume Reynés Vega, de la Universitat de Barcelona. Així mateix, la comissió 
encarregada de l’avaluació ha decidit atorgar un accèssit al treball El sector 
pesquer a Cullera, de Lorena Grau Font, de la Universitat de València.

Pel que fa a la 17a convocatòria del Premi Palau Vera (2020), n’ha quedat 
desert. 

1.8. La Societat a internet i a les xarxes socials

A setembre de 2021, la Societat manté tres pàgines web actives i tres comptes 
a xarxes socials. 
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Pàgina web renovada i amb nova adreça de la Societat Catalana de Geografia
https://scgeo.iec.cat/

Eines i recursos per a l’ensenyament de la Geografia
https://ensenyament-geografia.espais.iec.cat/

L’Àgora de la Geografia
https://agora-geografia.espais.iec.cat/

Comptes a les xarxes socials
Al setembre de 2021, el nombre de seguidors és:

- Twitter: SCGeografia / 2.568
- Facebook: Societat Catalana de Geografia / 1.150
- Instagram: scgeografia_/ 833 

2. Altres activitats destacades

2.1. EUGEO 2023

– La Societat és membre de pla dret de l’Association of Geographical So-
cietes in Europe (EUGEO) i del Comitè Espanyol de la Unió Geogràfica 
Internacional (UGI). 
– Durant el curs present, la Societat ha estat escollida com a seu per orga-
nitzar el congrés d’EUGEO 2023, que tindrà lloc a Barcelona entre el 4 i el 
7 de setembre de 2023 i que es durà a terme entre la seu de l’IEC, al carrer 
del Carme i la Facultat de Geografia i Història de la UB. 

3. Nombre de socis i sòcies

Durant el curs 2020-21 hem de lamentar el traspàs dels nostres socis Joan 
Vilà-Valentí (23/08/2020) i Montserrat Cuxart Tremps (21/10/2020). Un 
obituari conjunt, incloent també Joaquim Cabeza i Valls (12/03/2020), redactat 
per Enric Bertran, ha estat publicat al núm. 90 de la revista Treballs de la SCG.

A 30 de setembre del 2021, el nombre de socis i sòcies de la SCG és de 
474, distribuïts segons es detalla a la taula següent. Un 34,4 % són dones i un 
65,6 % homes. El nombre de socis honoraris representa un 2,5 % del total i el 
d’estudiants un 6,1 %, que és un percentatge sensiblement superior al del curs 
anterior que era de 4,4 %.
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Enguany hem tingut 12 altes i 10 baixes. Malgrat el nombre de socis és 
bastant estable des de fa uns anys, cal destacar el fet positiu de l’augment del 
nombre d’estudiants. Per contra, la diferència entre dones i homes és encara 
gran i caldrà treballar per reduir-la. 

dona home total
Honorari 3 9 12
Numerari 151 282 433
Numerari estudiant 9 20 29
Total 163 311 474
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4. Enquesta de satisfacció de les activitats de la Societat

Enguany, la Junta va decidir crear un formulari per avaluar la satisfacció dels 
socis vers els actes organitzats i també per saber quins són els tipus d’actes i 
altres activitats en què els socis hi estan interessats. El formulari constava de 9 
preguntes i es va obrir la participació a tots els socis. Es van rebre 70 respostes 
que representen un 15 % del total de socis de la Societat.

De totes les preguntes formulades, les que tenen major interès i que es desta-
quen aquí, són les que fan referència al tipus d’activitat que caldria programar o 
promoure d’una forma prevalent sobre les altres, i també el grau de satisfacció 
de les activitats realitzades.

A la primera pregunta, el 50 % dels socis que van participar en l’enquesta van 
puntuar amb la màxima qualificació l’interès a recuperar les visites o sortides 
de mig dia i a promoure l’organització de taules rodones. D’altra banda, les 
sortides llargues, de força dies o les presentacions de llibres son les activitats 
que desperten menys interès.

 
Percentatge atribuït a la puntuació màxima (5) de cada un dels ítems

Pel que fa a la qüestió relacionada amb la satisfacció global del curs, els socis 
que han contestat el formulari aproven amb bona nota les activitats desenvo-
lupades per la Societat durant el curs passat. Un 67 % dels socis ha valorat les 
activitats amb notes entre 8 i 10, mentre que un 29 % han valorat les activitats 
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amb un valor entre 5 i 7. Només un 1 % dels socis valora les activitats molt 
negativament, amb valors entre 0 i 1.

 
Satisfacció global de les activitats organitzades durant el curs 2020-21, 

essent 0 la pitjor puntuació i 10 la màxima puntuació.

Barcelona, 7 de desembre de 2021

El secretari, Joaquim Farguell Pérez
Vist-i-plau, el president, Rafael Giménez Capdevila


