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La Societat Catalana de Geografia va creure oportú de convocar el Primer Congrés Ca
talà de Geografia perquè considerà que el moment actual, després que al llarg de la dèca
da dels vuitanta la geografia anés adquirint una doble projecció didàctica i administrativa, 
era el més adient per fer un balanç de la geografia catalana i analitzar-ne les perspectives 
de futur. El fet que el Primer Congrés Català de Geografia hagi estat convocat per una 
institució extrauniversitària no ha de fer estranyesa, perquè la Societat Catalana de Geo
grafia aplega, des de fa uns quants anys, professors universitaris i d'ensenyament primari 
i secundari, geògrafs de l'administració i professionals liberals, i afeccionats autodidactes. 
Aquesta diversitat de geògrafs és, sens dubte, la millor representació de la geografia cata
lana, que mai no ha estat reclosa als ambients universitaris, sinó que ha cercat, de vegades 
des de la mateixa universitat, val a dir-ho, la projecció pública que correspon a una ciència 
que no defuig els compromisos. 

El Comitè Organitzador del Primer Congrés de Geografia va assumir el compromís 
organitzatiu, però no ha volgut l'exclusivitat de la responsabilitat científica del Congrés, 
no pas per una modèstia mal entesa, sinó per la necessitat d'assegurar la representació, 
la presència i la participació de totes i cadascuna de les institucions dedicades a la recerca 
científica geogràfica en l'àmbit dels Països Catalans. És per això que el 6 de juliol de 1990, 
a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, es constituí el Consell Científic Assessor del Pri
mer Congrés Català de Geografia, presidit pel sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, dele
gat de l'Institut d'Estudis Catalans, i pel sr. Lluís Casassas i Simó, president de la So
cietat Catalana de Geografia. D'aquest Consell Científic Assessor n'han format part la 
Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia, constituïda en Comitè Organitzador, 
i les institucions expressament convocades a l'efecte. El Consell es reuní altres dos cops, 
el 26 d'octubre de 1990 i el 22 de febrer de 1991. A les reunions del Consell Científic 
Assessor assistiren el sr. Joan Vilà i Valentí de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo
na, el sr. Xavier Mateu i Llevadot de l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalun
ya, la sra. Anna M. Cabré i Pla, del Centre d'Estudis Demogràfics, el sr. Joan Becat 
del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, el sr. Pere 
A. Salvà i Tomàs del Departament de les Ciències de la Terra de la Universitat de les 
Illes Balears, el sr. Diego López Bonillo del Departament de Geografia de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de Tarragona, la sra. Maria Villanueva i Margalef del Departa
ment de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el sr. José Miguel Raso 
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Nadal del Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Uni 
versitat de Barcelona, el sr. Josep Costa i Mas del Departament de Geografía Humana 
de la Universitat d'Alacant, la sra. Isabel Pujadas i Rubíes del Departament de Geo
grafía Humana de la Universitat de Barcelona, el sr. Francesc López i Palomeque del 
Departament de Geografía i Historia de l'Estudi General de Lleida, la sra. Lourdes 
Feixa i Lapedra de la Direcció General de Planificació i Acció Territorial del Departa
ment de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, el sr. 
Jaume Massó i Cartagena de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el sr. Oriol Nel·lo i 
Colom de l'Institut d'Estudis Metropolitans, i la sra. Maria de Bolòs i Capdevila del 
Servei de Gestió i Evolució del Paisatge de la Universitat de Barcelona. 

En aquest Consell Científic Assessor s'han tractat aspectes programàtics, organitzatius 
i altres de caire científic. Entre els primers, cal destacar que tothom ha estat d'acord que 
aquest Primer Congrés Català de Geografia no podia ser el congrés de la Societat Catala
na de Geografia, sinó que havia de ser el Congrés de tots els geògrafs catalans, tot consi
derant com a tais tots els professionals i afeccionats de la geografia d'arreu les terres de 
llengua catalana, tal com un reial decret reconeix com a àmbit d'actuació de l'Institut d'Es
tudis Catalans. Entre els aspectes organitzatius, cal destacar l'opinió generalitzada de realit
zar defenses públiques de les comunicacions presentades al Congrés, amb la intenció de 
garantir un debat posterior més divers i participat. Entre els aspectes de caire científic, 
cal esmentar la publicació, per part de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, d'un número 
especial de la Revista Catalana de Geografia dedicat al Congrés, on es fa una anàlisi histò
rica de la institucionalització de la geografia i on s'inclouen ressenyes de diverses institu
cions catalanes dedicades a la recerca geogràfica. El Consell Científic Assessor tractà, 
així mateix, de la importància que calia atribuir a cadascuna de les branques geogràfi
ques, qüestions relacionades amb la defensa de la llengua i dels caràcters de les publica
cions oficials del Primer Congrés. 
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