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Memoria de les activitats de la
Societat Catalana de Geografia
(filial de l'Institut d'Estudis Catalans)
corresponent al eurs 1996-97

Assemblea General Ordinaria

El 19 de juny de 1996, se celebra 1'Assemblea General Ordinaria de Socis
de la Societat Catalana de Geografia (SCdG), filial de 1'lnstitut d'Estudis Cata
lans (lEC), corresponent al curs 1995-96. Després que el president, sr. Vicenc
Biete, agraís la presencia dels assistents, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l'ac
ta de 1'anterior Assemblea General Ordinaria ila Memoria d'Activitats del curs
1995-96, documents que foren aprovats per 1'Assemblea. Després, la tresore
ra, sra. Montserrat Cuxart, presenta 1'estat de comptes de l'any 1995, que fou
ratificar per l'Assemblea.

Abans d' elegir els cárrecs de la Junta de Govern que es renovaven regla
rnentáriament, el president explica les raons perqué la sra. Roser Majoral i Moli
né no es presentava a la reelecció i li agraí la seva generosa dedicació a les tas
ques de govern durant el temps que havia estat vicepresidenta. Feta la votació,
la Junta de Govern queda constituida de la següent manera:

president: Vicenc Biete i Farré
vicepresident: Josep Oliveras i Samitier
tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps
secretari: Enric Bertran i Gonzalez
vocal primer: Joaquim Cabeza i Valls
vocal segon: Pau Alegre i Nadal
vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero
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vocal quart: Francesc Nadal i Piqué
vocal cinque: Joan Tort i Donada
vocal sise: Enric Mendizábal i Riera
delegat lEC: Marc-Aureli Vila i Comaposada

Assemblea Extraordinaria

El 8 de maig de 1997, se celebra una assemblea extraordinaria per modifi
car l'article 14e del Reglament Intern de la SCdG, que tracta del vot per correu
en la renovació de la Junta de Govern, fins llavors només reconegut als resi
dents fora de la ciutat de Barcelona. Després de l'aprovació per part de l'as
semblea, tots els socis podran votar per correspondencia.

Activitats científiques

1. Conferencies

El curs 1996-97 cornenca oficialment el 17 d' octubre de 1996, data en que
la sra. Josefina Gómez Mendoza, presidenta de l'Asociación de Geógrafos
Españoles i professora de la Universidad Autónoma de Madrid, pronuncia una
conferencia titulada La contribución de los geógrafos catalanes a la forma
ción de la Escuela Regional Española.

El 19 de novembre de 1996, les sres. Josepa Bru i Margarida Castañer, i
el sr. Joan Vicente, professors de la Universitat de Girona, exposaren el «Plan
integral de desarrollo del municipi de Quilalí (Nicaragua)»: la geografia
i la cooperaciá pel desenvolupament.

El 18 de desembre de 1996, el sr. Jordi Blay, professor de la Universitat
R_ovira i Virgili de Tarragona, parla sobre El !?!-l:rltji en els ttS(JS del sol com a
factor de canvi hidrologic: La Conca de Barbera, 1956-1983.

El5 de febrer de 1997, les sres. Béatrice Giblin i Barbara Layer, professora
de la Universitat París-VIII, disserta sobre el tema Géopolitique et démocratie.

El 18 de febrer de 1997, la sra. Roser Majoral, professora de la Universitat
de Barcelona, traerá el tema Estructuraciá social i sistema de castesa l'Índia.

El 20 de ruare de 1997, el sr. Josep-Vicent Boira, professor de la Universi
tat de Valencia, pronuncia una conferencia titulada Port i espai urba: con
flictes i solucions per a la fafana marítima d'algunes ciutats mediterrá
nies.

El 17 d'abril de 1997, el sr. Luis Urteaga, professor de la Universitat de Bar
celona, dissertá sobre La contribución de Edward~Fox a la geografía his
tórica.

El 8 de maig de 1997, el sr. Paul André Linteau, professor de la Universi
tar de Quebec, parla de Montréal, métropole du Québecfrancophone et ville
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multiculturelle.
El 15 de maig de 1997, el sr. Tim Unwin, professor de la Universitat de

Londres, llegí una conferencia titulada Terroir andgeography o/wine.
El 11 de juny de 1997, el sr. Albert Carreras, professor de la Universitat

Pompeu Fabra, pronuncia la llicó científica que serví de cloenda al curs 1996
97, sobre Xarxes de transports ifronteres a l'Europa contemporánia.

La estada a Barcelona del professor Tim Unwin fou subvencionada per la
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnológica (CIRIT) de
la Generalitat de Catalunya.

2. Cicles de conferencies

L 11 i 12 de febrer de 1997, les sres. Isabel Pujadas i Arlinda Garcia Coll,
professores de la Universitat de Barcelona, tractaren Les migracions interiors
a Espanya: tendéncies recents i perspectlues de futur.

Totes aquestes conferencies foren pronunciades a la seu de 1'IEC.

3. Sortides d'estudi

El 16 de novembre de 1996, es féu una sortida d'estudi a Girona, coordi
nada per la sra. Margarida Castañer, professora de la Universitat de Girona.
Al matí, la sra. Isabel Salamaña i el sr. Joan Vicente, professors d'aquesta Uni
versitat donaren sengles llicons histórica i territorial de Girona del Castell de
Montjuíc estant i guiaren un recorregut per arces de recent transformació urba
na. A l'endemig, el sr. Joan Nogué, degá de la Facultar de Lletres, acornpanya
els assistents en una visita a la Universitat d'aquesta ciutat, A la tarda, a l'an
tiga estació del tren d'Olot se celebra una sessió académica, on intervingue
ren la sra. Rosa Fraguell i Sansbelló, professora de la Universitat de Girona,
que parla de El barride Sant Narcís, i la sra. Dolors Batallé i Tremoleda, del
Departament d'Indústria, Corriere i Turisme, que disserta sobre La situació
economica actualde Girona.

El 17 de maig de 1997, s'efectua una sortida d'estudi a l'Alt Penedes, Al
matí, el sr. Joan Tort, professor de la Universitat de Barcelona, dona una visió
geografica de la comarca des del mirador del castell de Subirats; tot seguit, a
l'església del castell, la germana Josefina Raventós, explica diverses qüestions
artístiques, históriques i religioses de l'indret. Després, a l'Escola de Viticul
tura «Merce Rossell i Domenech», al barri d'Espiells, la sra. Merce Dome
nech, directora de l'escola, exposa els plans d' estudi i el funcionament del cen
tre. A continuació, hom féu una visita a les Caves Castellblanch de Sant
Sadurní d'Anoia. A la tarda, a can Vendrell, es visita la depuradora biológi
ca d'aigües residuals de les Caves Albet i Noya. La sessió académica, que se
celebra a la sala d'actes de la Caixa de Catalunya a Vilafranca del Penedes,
compra amb la participació del sr. Santi Sans, geograt: que traerá el tema Alt
Penedes: població i territori, el sr. Marcel Gabarró, professor de la Universitat
Ramon Llull, que disserta De lafil.loxera a l'actualitat, i el sr. Robert Laban-
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dera, cap de servei de promoció económica de I'Ajuntament de Vilafranca del
Penedes, que parla de Estrategies per a la promoció economica i l' ocupa
ció a l'Alt Penedes,

4. Altres actuacions

La sra. Roser Majoral i Moliné, exvicepresidenta de la SCdG, representa
la Societat en la trobada de societats geografiques europees, que se celebra en
el marc del Congrés de la Unió Geografica Internacional de la Haia.

5. Publicacions

Aquest curs 1996-97, han estat editats els números 42 i 43 de Treballs de la
SCdG, de dates setembre de 1996 i marc de 1997, que corresponen als volum
XI i XII. El primer conté tots els treballs presentats al Primer Premi Lluís Casas
sas i Simó. Tots dos números han estat publicats amb una subvenció de la Dipu
tació de Barcelona i el suport de l'IEC.

6. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants

El 23 d' abril de 1997 fou lliurat el Segon Premi Lluís Casassas i Simó al sr.
David Molina Gallart, pel treball Proeessos erosius als eamps abandonats
del Pare Natural del Cadí-Moíxeró. Així mateix, es concediren dos accessits,
un a la sra. Gemma Bell i Gómez i al sr. David Pavon i Gamero, pel treball
L'estany de Sils: realitat i perspectioes d'un espai tan deseonegut eom mase
gat, i un altre al sr. Oscar Marcos i Valiente, pel treball Sequeres al nord-est
de Brasil i elfenomen «El Niño». Aproximaeió a l'estudi de la seva inter
relaeió.
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seva ciutat de Granollers havia col-laborar forca amb la SCdG, d' enea de la sor-
tida d' estudi efectuada en aquesta vila vallesana i sobretot amb motiu del 1
Congrés Catala de Geografia.

Moviment de socis

En acabar el curs 1995-96, el nombre de membres de la SCdG era de 451;
d' aleshores enea, hi ha hagut 13 altes i 4 baixes. Així dones, ara, en tancar l'e
xercici 1996-97, el nombre d'associats és de 460, dels quals 14 són honoraris
i 446 són numeraris (EB).
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