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President de la SCdG

Lluís Casassas havia expressat repetides vegades, a les seves classes a la
Universitat i a les reunions de la Societat Catalana de Geografia, la conveniencia
que els estudiants de Geografia i les noves promocions de llicenciats s'acostumessin a dir la seva sobre tot allo que afecta el territori i a fer-ho en qualsevol
que fos el forum a que tinguessin accés, que no esperessin que els en viguessin
a demanar opinió, perqué si ho feien ben segur que ningú no els demanaria
res. Si el geograf, així en generic, esdevenia capa~ de demostrar la seva valua,
cap organisme públic o privat no voldria prescindir-ne en abordar qualsevol
problema relacionat amb el territori. Només així, el geograf podria aconseguir
d' ocupar un lloc al costat dels arquitectes, dels economistes, dels juristes, etc.
Han passat uns quants anys d' enea que Lluís Casassas deia aixo als estudiants, tot animant-los a plantejar problemes, a discutir-ne les alternatives, a
buscar-ne solucions, fent treballs que podrien ser publicats a revistes locals o,
inclús, especialitzades, si comptaven amb el patrocinidels professors universitaris. D' enea d' aleshores, els plans d' estudi de les facultats de Geografia han
anat contemplant materies més adaptades a les necessitats actuals, que donen
una millor resposta a les demandes de la societat d' avui, que tracten de desbrossar altres sortides que l' ensenyament, fins no fa gaire l' única sortida laboral dels professionals de la Geografia. Sortosament, en aquest temps, els geografs i les geografes han anat accedint a diversos llocs de responsabilitat, en
qualitat de tecnics, sobretot a l'administració, pero també a l' empresa privada,
on han estat presents als més diversos treballs relacionats amb la planificació
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territorial i en la realització de prospeccions dernografiques, fins al punt, que
hom potdir que la Geografia ha consolidat un camp d'actuació, no fa massa
anys, si no oblidat, sí infravalorat.
Era per aixó, i perqué hom sabia com són de difícils els cornencos, que Lluís
Casassas tenia sempre un gran interés a promocionar i divulgar la feina dels
nous geografs. És per aquesta raó que a Treballs de la SCdG, des de fa temps,
s'han publicat forca articles d' estudians, potser no tants com hauríem volgut,
pero sens dubte de prou qualitat. Hem d' agrair des d' aquí, un cop més, al professorat universitari que hagi adrecat aquests estudiants de geografia a la SCdG,
on han publicat, segurament, els seus primers articles, on han esdevingut, gairebé sempre, socis que assisteixen a cursets i conferencies.
La SCdG, sempre que ha disposat dels recursos econornics necessaris, no ha
oblidat una modesta activitat filantrópica, palesa en la concessió del Premi
EduardBrossa, atorgat anualment entre 1955 i 1976 a diversos estudis de toponímia, i en dues convocatories del Premi Lluís Solé Sabarís, atorgat els anys
1986 i 1988 a sengles treballs sobre ordenament territorial, després publicats
a Treballs dela SCdG., Per aixo, en sorgir l'oportunitat d'instituir un premi per
a estudiants dins d~l cartell de premis de l'Institut d'Estudis Catalans i en comptar la SCdGamb els recursos econornics necessaris, la Junta de Govern va creure oportú de convocar-ne un d' anual amb el nom de Lluís Casassas i Simó.
La resposta dels estudiants ha estat magnífica. Onze geografs, els uns llicenciats recentment i els altres a punt de ser-ho, han presentat vuit treballs respectius, ja sigui individualment o col-lectivament -altre cop ens cal agrair la
col-laboració del professorat universitari que els ha adrecat a la SCdG. Val a
dir que l'enfocament exposat, el pla de treball descrit i el desenvolupament de
les hipótesis en les obres han estat rigorosos i exhaustius tot aportant unes conclusions interessants, raó per la qualla Junta de Govern ha acordat de dedicar
aquest número de Treballs de la SCdG a publicar-los tots.
La temática del C011jU11t d'obres presentades destaca pe! la scva divé:fsitat i
actualitat. La qüestió sobre el paper de la dona en els processos i canvis de les
estructures a les zones rurals dels paísos desenvolupats; els temes de l'aigua i
les recerques proposades :per tal d' evitar les riuades i els riscos d' inundacions o
bé per neutralitzar-ne els impactes negatius i millorar el medi ambient; les
actuacions d'un dels grups de muntanya d'enca de la seva creació; l'estudi que
tracta sobre: la qualitat de vida de disset municipis davant del projecte de construcció d' una' autovia; l' examen i valoració de les publicacions d' una entitat
bancaria com a contribuidora al coneixement del propi país; l'análisi sobre les
relacions entre immigració i atur en uns paísos desenvolupats i les repercusions
que aquest fet comporta per als nadius i els estrangers, i l'estudi, en fi, d'un
fenomen urbanístic referent a la relocalització urbana a les grans ciutats,
Si bé és cert que gairebé totsels temes se centren en.un ambit geografic redun
i prenen com a área per investigar una realitat concreta, com és ara determinats municipis o una sola o un grup de comarques catalanes, aixo no significa que hagin de ser menys universals i poc sensibles a l' opinió pública general.
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EIs metodes de treball, les hipótesis plantejades, el material utilitzat, el procés
seguit i les conclusions aportades poden ser aplicables a d'altres realitats sobre
els temes en qüestió i poden, també, suggerir una oportunitat de reflexió 'per
a futures recer.ques.
Hem volgut, amb la institució i concessió d' aquest Premi Lluís Casassas i
Simó, retre un homenatge a l' enyorat company i mestre, i ho hem volgut fer
d'una manera que estem segurs que li plauria, contribuint a desbrossar, més
modestament que no voldríen, el camí dels geografs i geografes de les noves
generacions, perqué d' ells esperem, les crítiques i innovacions que han de continuar fent de la Geografia un ciencia dinámica i de permanent actualitat,

Acta del Primer Premi
Lluís Casassas i Simó
(Convocatoria 1995)
A la ciutat de Barcelona, eldia dotzede marcde mil nou-cents noranta-sis, d'acordamb el que estableix la Convocatoria del PremiLluís Casassas i Simá, es reuneix la Ponencia designada per laJunta de Govern de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA perproposar l'adjudicació del Premi Lluís Casassas iSimó
(1995), primer any de la seva convocatoria.
La Ponencia esta formada per Lluís Riudor (president), professor de Geografia
de la Universitat Pompeu Fabra, Montserrat Cuxart (secretaria), de laJunta de
Govern de la SC de Geografia i [oan Vilagrassa, professor de Geografia de la
Universitat de Lleida.
Els reunits constaten, i axí hofan constar en l'acta present, que els treballs presentats reuneixen les condicions exigidesper la Convocatoria, tant en els seus aspectes[armals com en els continguts.
Els membres de la Ponencia, un cop exposades i debatudes totes les opinions,
acorden proposar per unanimitat a la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA l'adjunicació delPrimerPremiLluís Casassas i Simó (1995) a la senyoraAlba
Caballé i Rivera pel seu treballDona i reestructuració a les árees rurals: el cas
de l'agroturisme a les comarques del Solsonés, el Bages i el Bergueda.
Així mateix, els membres de la Ponencia decideixen concedir dos accessits al
PremiLluís Casassas i Simá, a la senyora Montserrat ~ntura Pujolar i al senyor
Lluís Solé i Perichpels seus treballs Diagnosi ambiental del Ter en el seu curs
. mitja. Una experiénica desde la Geografia i El riscd'inundacions al delta del
Llobregat. Viure contra l'aiguai, respectivament
El dia i al 110e suara esmentats, la Ponencia redacta i aprova aquesta acta, que
és signada per tots els seus membres: Lluís Riudor; president, Montserrat Cuxart,
secretaria, i [oan Vilagrassa.
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