
Acta de la reunió constitutiva del Consell
Científic Assessor del Primer Congrés Catalá
de Geografia

Amb data 6 de juliol de 1990, a la seu de l'lnstitut d'Estudis Catalans, es constitueix
el Consell Científic Assessor del Primer Congrés Catalá de Geografia, format per la Jun
ta de Govem de la Societat Catalana de Geografia i per representants de 1'Institut d 'Estu
dis Catalans i de diverses institucions universitaries, academiques i científiques que es
dediquen a la recerca geográfica als Paisos Catalans.

Presideixen l'acte el sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, delegat de l'Institut d'Es
tudis Catalans, i el sr. Lluís Casassas i Sim6, president de la Societat Catalana de Geo
grafia. Per la Junta de Govem de la Societat, hi assisteixen, a més del president, les
sres. Maria Dolors Garcia i Ramon i Montserrat Cuxart i Tremps, i els srs. Enrie Bertran
i González, Joaquim Cabeza i Valls i Enric Mendizábal i Riera. En representació de
les institucions convocades, hi assisteixen el sr. Pere A. Salva i Tomas del Departament
de les Ciencies de la Terra de la Universitat de les mes Balears, el sr. Diego López Boni
llo del Departament de Geografia de la Facultat de Filosofía i Lletres de Tarragona, la
sra. Maria Villanueva i Margalef del Departament de Geografía de la Universitat Auto
noma de Barcelona, la sra. Maria de Bolos i Capdevila del Departament de Geografia
Física i Analisi Geográfica Regional de la Universitat de Barcelona, el sr. Josep Costa
i Mas del Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant i el sr. Oriol
Nel·lo i Colom de l'Institut d'Estudis Metropolitans. Han delegat la seva representació
el sr. Joan Vilá i Valentí de l'Academia de Ciencies i Arts de Barcelona en la sra. Maria
de Bolos i Capdevila, i la sra. Anna Cabré i Pla del Centre d'Estudis Demografics en
el sr. Enrie Mendizábal i Riera: Han expressat la seva adhesió el Departament de Geogra
fia del Col·legi Universitari de Castelló de la Plana, el Departament de Geografia del Centre
Universitari de Perpinyá, el Departament de Geografia de l'Estudi Universitari de Giro
na, el Departament de Geografia de l'Estudi General de Lleida i l'Institut Cartografíe
de Catalunya.
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El president de la Societat, sr. Lluís Casassas, dóna per comencada la reunió, tot agraint
la presencia deIs assistents i excusant I'absencia del sr. Emili Giralt i Raventós, president
de l'Institut d'Estudis Catalans.

El sr. Lluís Casassas, explica les causes que han determinat que, des de fa temps, la
geografia depassi, a Catalunya, I'ámbit estrictament universitari, raó per la qual, la So
cietat Catalana de Geografia, que és una institució académica que aplega professionals
i afeccionats de la recerca geográfica, sota l'empara de l'Institut d'Estudis Catalans, es
devé, per aixo i per d'altres raons historiques de que fa esment, legitimada per convocar
el Primer Congrés Catalá de Geografia, convencuda que ara és un moment adient de fer
balanc de la geografia catalana i d'analitzar-ne les perspectives de futur. A continuació,
destaca la necessitat de garantir el caire científic del congrés, raó per la qual hom hacre
gut convenient de crear un Consell Científic Assessor del qual formessin part represen
tants de les universitats i deIs centres d'estudis que fan geografia als Paisos Catalans.
Finalment, repassa l'estat de les tasques preparatories del Primer Congrés Catalá de Geo
grafia i destaca I'excel-lent acollida que la convocatoria d'aquest congrés ha tingut per
part de les diverses institucions academiques, cientifiques i administratives d'arreu del país.

La vice-president de la Societat, sra. Maria Dolors Garcia i Ramon, remarca que el
Primer Congrés Catala de Geografia no és el congrés de la Societat Catalana de Geogra
fia, sinó que vol ser-ho de tota la geografia catalana, amb un esperit obert, que reculli
també les diverses aportacions que hom pugui fer des d'arreu deIs Paisos Catalans,

A continuació, s'obre un toro d'intervencions per als representants de les diverses insti
tucions convocades a formar part del Consell Científic Assessor del Primer Congrés Ca
tala de Geografia:

El sr. Pere A. Salva demana que, d'ara endavant, es faci clara referencia que els Paisos
Catalans constitueixen I'ámbit de les aportacions al congrés, ja que aixo garantirá una
participació més activa des de fora de Catalunya.

El sr. Josep Costa, rera fer seva la sol·licitud del sr. Pere AvSalva, felicita la Societat
Catalana de Geografia per l'avancat estat de les tasques preparatories del congrés i hi ofe
reix la col·laboració del departament que representa.

La sra. Maria de Bolos destaca, també, l'estat avancat de la preparació del congrés i
assenyala que la geografia física té prou entitat per rebre un tractament més ampli que
no el que es preveu en l'avantprojecte de programa que s'ha difós.

El sr. Diego López Bonillo, tot fent costat a la sra. Maria de Bolos, demana que en
I'ámbit ID, titulat "Diversitat de les Bases en l'Ordenament Territorial", es faci una re
ferencia explícita a I'analisi ecológica delmedi ambiente

El sr. Oriol Nel-lo assenyala l'oportunitat que les institucions universitáries aprofitin
el inarc del Primer Congrés Catalá de Geografia per difondre els seus programes de for
mació de geografs,

La sra. Maria Villanueva afegeix la possibilitat d'organitzar als local s on es desenvolu-
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pin els actes del congrés, exposicions de publicacions geografiques d'institucions i edito
rials especialitzades.

El sr. Lluís Casassas, remarca que la geografia física, a més de rebre un tractament
específic en I'ambit ID, constitueix la base de qualsevol dels altres, cosa que s'explicará
en trametre informació sobre quina mena de comunicaciéha de fer referencia a cadascu
na de les ponencies; tot i aixo, s'incloura una menció explícita sobre I'análisi ecológica
del medi ambiente Respecte a la possibilitat d'organitzar sessions de presentació de pro
grames de formació universitaria o d'exposició de publicacions recomana parlar-ne un
cop hom sapiga el nombre de participants en cada ámbit del congrés.

A petició dels assistents, es creu convenient convocar l'Associació de Tecnics Geografs
i el Servei de Gestió i Evolució del Paisatge per a la propera reunió del Consell Científic
Assessor.

En acabar la reunió, el sr. Marc-Aureli Vila, representant de l'lnstitut d'EstudisCata
lans, recorda que I'ambit d'actuació de l'lnstitut és el dels paísos de parla catalana, tal
com li és reconegut per reial decret, i que, per tant, aquest ho és també del Primer Con
grés Catalá de Geografia, i així caldria fer-ho constar; així mateix, recomana la conve
niencia de fer resums en catalá de les comunicacions escrites en altres llengües.
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