
Memoria de les activitats de la
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
(filial de l'Institut d'Estudis Catalans)
corresponent al curs 1988-1989, «Aproxímacíé
a la realitat geopolítica de Catalunya»

Assemblea General Ordinaria

El 30 de juny de 1988, se celebra l'Assemblea General Ordinaria corresponent al curs
1987-1988. En comencar l'acte, el president de la Societat, senyor Lluís Casassas, pro
nuncia unes paraules de recordanca dels socis traspassats durant el curs: els senyors Lud
wik Straszewicz, Antoni Barceló i Luís Miguel Albentosa; així mateix, dedica uns mots
de reconeixement al senyor Jordi Rubió, personalitat tan vinculada a l'entitat, mort du
rant el curso En el decurs de l'acte, el secretari, senyor Enrie Bertran, llegí les actes de
l'Assemblea Extraordinaria, convocada amb motiu de la renovació del reglament intern
de la Societat, i de l'anterior Assemblea General Ordinaria, així com la Memoria d'Acti
vitats del curs 1987-1988; a continuació, el tresorer, senyor Vicenc Biete, informa de
l'estat de comptes del curs 1987-1988 i del pressupost per a l'exercici 1988-1989. Tots
els documents esmentats foren aprovats per r Assemblea. Seguidament, es procedí a la
renovació dels carrecs de la Junta de Govern; l'elecció es féu a favor dels senyors Lluís
Casassas i Simó, president, i Joaquim Cabeza i Valls iRosa Ascon i Borras, vocals pri
mer i segon, respectivamente Finalment, l' Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Go
vern durant el curs 1987-1988.

Activitats Científiques

1. Conferencies i sortides d'estudi

El curs 1988-1989,.titulat «Aproximaciá a la realitat geopolítica de Catalunya», co
menea oficialment el dia 11 de novembre de 1988. La llicó científica d'aquesta sessió
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inaugural fou pronunciada pel senyor Josep M. Carreras i Puigdengolas, economista, que
va tractar de «La unitat de Catalunya vista des de Barcelona (1900-1923)>>.

El dia 10 de desembre de 1988, s' efectúa una sortida d'estudi a l 'Alt Anoia i Llobregós,
. amb una nodrida assistencia de socis i amics de l'entitat. Durant el matí, es visitaren les

Torres de Fals, el Museu Municipal dels Prats de Rei i la Torre i l'església de Vallferosa,
amb explicacions a carrec dels senyors Biete, Burgeño, Casassas i loan Tort, al qual cal
agrair bona part de l'organització de l'excursió. Després de dinar a Tora de Riubregós,
els assistents foren rebuts per l'alcaldessa d'aquesta vila, amb qui es debateren alguns
problemes relacionats amb l'economia de la contrada. Finalment, es realitza una breu vi
sita a la vila de Tora.

El dia 27 de gener de 1989, el senyor Josep Termes i Ardévol, historiador, parla de
«Jaume Vicens i Vives, historia i territori»,

El dia 24 de febrer de 1989, el senyor Vicenc Casals, geograf membre de l' Associació
Collserola viva, parla del «Passat, present i futur de la serra de Collserola».

El dia 10 de marc de 1989, se celebra una taula rodona sobre «El present i el futur
de la Conca de Barbera», moderada pél senyor Andreu Mayayo, historiador; hi participa
ren els senyors Pep Anton Bonet i Llenas, de la Unió de Pagesos, loan Fuguet i Sans,
president del Centre d'Estudis de la Conca de Barbera, Maties Solé i Maseras, director
del Museu Comarcal de Montblanc, i Maties Vives i March, historiador.

La conferencia corresponent al mes de ruare, que havia de ser pronunciada pel senyor
Manuel Herce, fou ajomada per raons de programació.'

El dia 16 d'abril de 1989, s'efectua una sortida d'estudi al Vendrell i la seva rodalia,
amb nombrosa participació de socis i amics de l'entitat. Al matí, els assistents, foren re
buts a la Joncosa pel secretari i arquitecte municipals del Montmell, els qual explicaren,
entre d' altres temes, els problemes generats per la proliferació de segones residencies;
a continuació, el professor Antonio Gómez Ortiz explica sobre el terreny la geomorfolo
gia del massís del Montmell. Després de visitar I'area costanera del municipi del Ven
drell, els assistents foren obsequiats per part del consistori d' aquesta ciutat amb un dinar
a Albinyana; en acabat, l'alcalde del Vendrell, senyor Marti Carnisser, esbossa els prin
cipals problemes de la ciutat i la seva rodalia, cosa que dona peu a un animat debat amb
els assistents.

El dia 26 de maig de 1989, se celebra la sessió de cloenda, en el curs de la qual el
president, senyor Lluis Casassas, agraí la participació dels socis en les diverses activitats
realitzades durant el curs i anuncia, a grans trets, el programa del curs 1989-1990. La
llicó científica fou pronunciada per la senyora Pilar Riera i Figueras, que tracta de «Les
arees funcional s a Catalunya».

Totes les conferencies foren pronunciades a l'Institut d'Estudis Catalans, a excepció
de la sessió inaugural, que se celebra a la seu del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
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2. Cursets Monográñcs

El mes de febrer de 1989, la professora Josepa Bru i Bistuer, de la Universitat de Bar
celona, dirigí un curs-seminari sobre «Ecologia i Geografía». ·EI dia 6, la professora Bru
tracta dels «Canvis en la concepció de les relacions home-medi en l'evolució del pensa
ment geográfic»; el dia 7, parla de «Crisi ecológica i ideologia de progés: problema tecnic
o canvi social?»; i el dia 8, s'ocupa de «La Geografia com a marc per a la reflexió 'ecolo
gica' en la societat i el moment actuals»,

El mes d'abril de 1989, les professores Rosa Ascon i Pilar Comes, de la Universitat
Autónoma de Barcelona, dirigiren nu curs-seminari sobre «la Reforma de l'ensenyament
de la Geografia: les perspectives i l' aplicació practica». El dia 5, la professora Comes
tracta de «L'estudi de la població»; i el dia 6, la professora Ascon parla sobre «El món
del treball».

El mes de maig de 1989, la professora Maria Dolors Garcia i Ramon, de la Universitat
Autónoma de Barcelona, dirigí un curs-seminari sobre «Les noves tematiques i els nous
enfocaments de la Geografia anglo-saxona dels anys 80». El dia 8, la professora Garcia
Ramon parla de «La introducció de I'análisi del genere en geografia i la seva evolució»;
el mateix dia, el professor David Saurí, de la Universitat Autónoma de Barcelona, tracta
sobre «El debat marxista en la geografia dels riscos naturals»; el dia 9, el professor Abel
Albet, de la Universitat Autónoma de Barcelona, s'ocupa de la «Valoració dels lligams
entre la geografia radical i la geografia humanística».

3. Jornades sobre la Regionalització del territori i els ens intermedis

El mes d'abril de 1989, se celebraren unes jornades titulades «La Regionalització del
territori i els ens intermedis», amb la col·laboració i patrocini de .la Diputació de Barcelo
na. El dia 19, se celebra la sessió inaugural, presidida pel senyor Manuel Royes i Vila,
president de la Diputació de Barcelona. La llicó científica fou pronunciada pel senyor
Lluís Casassas i Simó, president de la Societat Catalana de Geografia.

El dia 20, se celebraren les dues primeres sessions, coordinades pels professors Robert
Ferras, de la Universitat de Montpeller, i Roser Majoral, de la Universitat de Barcelona.
Hi pronunciaren llicons científiques els professors Giuseppe Dematteis, de la Universitat
de Torí; Claude Raffestin, de la Universitat de Ginebra; Antoni Tulla, de la Universitat
Autónoma de Barcelona; Joan Vilá, de la Universitat de Barcelona; Francisco Quirós,
de la Universitat d'Oviedo; i Oriol Nel·lo, de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Aquest mateix dia, la Diputació de Barcelona oferí a tots els participants a les jornades
una recepció al Palau Güell, on els obsequia amb un refrigerio

El dia 21, se celebraren les dues darreres sessions, coordinades pels professors Barto
meu Barceló, de la Universitat de les Illes Balears, i Josep M. Carreras, economista. Hi
pronunciaren llicons científiques els professors Lluís Casassas, de la Universitat de Bar
celona; Roger Brunet, de la Maison de la Géographie de Montpeller; Francesc Nadal,
de la Universitat de Barcelona; Valentín Cabero, de la Universitat de Salamanca; i Josep
Oliveras, de la Universitat de Barcelona.
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Al marge d'aquestes sessions academiques, hom efectúa una visita a la Ciutat Vella,
una excursió al Pare Natural del Montseny, amb la col·laboració de la Diputació de Bar
celona, i una visita a les obres olímpiques i de reforma i transformació de la ciutat, per
gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona.

La Societat Catalana de Geografia editara l'acta d'aquestes jornades en un proper nú
mero de la revista «Treballs ... », mentre que els textos íntegres de les llicons academiques .
seran publicats per la Diputació de Barcelona.

4. Publicacions

Durant el curs 1988-1989, ha aparegut el volum 15 de la revista «Treballs ... », darrer
dels números dedicats al senyor Josep Iglésies, corresponent als mesos de juny-setembre
desembre de 1988, i que completa el tom 111. Així mateix, ha aparegut el volum 16, que
correspon al mes de marc de 1989. Ambdós volums han estat editats amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.

5. Premi Lluís Solé i Sabarís

El dia 11 de novembre de 1988, fou lliurat el II Premi Lluís Solé i Sabarís, que recaigué
en els senyors Enrie Morera i Borrell i loan Tort i Donada, pel seu treball «Estudi de
les unitats de població de Catalunya»,

Obituari

Durant el curs, han mort dos consocis nostres, els senyors Sebastiá Badia i Morera
i loan Torró i Cabratosa, el darrer dels quals en malaurat accident mentre realitzava les
seves tasques professionals.

Moviment de socis

En tancar el curs 1987-1988, el nombre de socis de la Societat Catalana de Geografia
era de 321; d'aleshores enea, hi ha hagut 13 altes i 14 baixes. Així dones, el nombre
d'associats és ara de 320, dels quals 12 són honoraris i 308 són numeraris.
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