
Cap al Primer Congrés Català de Geografía 

El mes de maig de 1990, la Societat Catalana de Geografia féu pública la crida següent, 
convocatoria del Primer Congrés Català de Geografia. 

Actualment, la geografia a Catalunya travessa un moment important: Cada curs són més 
els llicenciats que, al mercat del treball, ofereixen el bagatge de llurs coneixements en una 
societat que, cada cop, és més conscient que l'arranjament de les qüestions de caràcter 
territorial és indispensable per a la millora de la qualitat de la vida col·lectiva. Per això 
cada vegada hom troba més geògrafs a l'administració, a la docència, a l'assessorament, 
a les edicions, etc. 

La Societat Catalana de Geografia, que sempre procura prestar atenció a les necessitats 
d'aquesta ciència, ha cregut que era el moment de promoure i de convocar un congrés 
on, lliures i allunyats de tota mena de dogmatismes i de rutina, es puguin discutir tots 
els aspectes que atenyen la geografia i la seva inserció a la societat de Catalunya, i on es 
puguin debatre no només els problemes teòrics que planteja el desenvolupament científic, 
sinó també els aspectes metodològics tan diversos. 

Es confia en la col·laboració dels geògrafs catalans i de tots aquells, sigui quina sigui 
la seva procedència ideològica o geogràfica, que senten la preocupació pels problemes 
de la terra i pels que hi genera l'actuació humana. 

Es voldria que, a mitjans de març de 1991, el Primer Congrés Català de Geografia ini
ciés les seves tasques a deu ciutats de Catalunya simultàniament, per continuar, després 
a Barcelona, amb la presentació i la discussió de les ponències i les comunicacions. S'es
pera assolir-ho amb la participació de tots els que s'interessen pel camp múltiple, divers 
i complicat de les ciències socials aplicades i pel coneixement del territori. 
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El Primer Congrés Català de Geografia ha de marcar una fita important en l'evolució 
de la ciència geogràfica a Catalunya i en la seva connexió amb la realitat col·lectiva, i ha 
de servir, a més, per efectuar el balanç de la situació actual de la geografia a Catalunya, 
balanç necessari per a què aquesta pugui avançar i desenvolupar-se. 

La Societat Catalana de Geografia es complau a fer-vos saber la convocatòria d'aquest 
congrés i confia de veure-us-hi participar. 
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