
Memoria de les activitats de la SOCIETAT
CATALANA DE GEOGRAFIA (filial de
l'Institut d'Estudis Catalans) del curs 1984-1985

La SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA ha complert un curs més de les activi
tats que va iniciar amb la seva constitució ara fa cinquanta anys, el 1935. Durant aquest
temps, les seves activitats han estat nombroses, fins i tot a pesar de la llarga etapa en que
es van haver de celebrar a la clandestinitat. Elmoment actual, totalment normalitzat tant
pel que fa ales activitats com pel que fa a la seva seu i instal·lacions, es pot considerar
de franca expansió, tant pel nombre i diversitat d'activitats com perl'increment anual deIs
socis.

La Junta de Govern

El dia 8 de juny de 1984 es va celebrar l'Assemblea General Ordinaria, presidida pel
president de l'entitat, doctor Salvador Llobet, en la qual, després de la lectura i aprovació
deIs informes de secretaria i tresoreria es va procedir a la renovació reglamentaria deIs
carrecs de la Junta de Govern. EIs candidats elegits foren: Lluís Casassas, vice-president; .
Maria Sala, secretaria; Vicenc Biete, tresorer i Joaquim Cabeza i Benjamí Sabiron, vo
cals. Així dones, la Junta va quedar contituída de la manera següent:

President: Salvador Llobet i Reverter.
Vice-president: Lluís Casassas i Simó.
Secretaria: Maria Sala i Sanjaume.
Tresorer: Vicenc Biete i Farré.
Vocals: Enrie Bertran ·i González.

Joaquim Cabeza i Valls.
CarIes Carreras i Verdaguer.
Francesc Nada! i Piqué.
Benjamí Sabiron i Herrero.
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Els membres de la SOCIETAT

Alllarg dels seus cinquanta anys d'existencia, la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA ha acollit més de trescents socis. En aquests moments el total de socis és de
dos-cents vuit dels quals 198 són numeraris i deu són honoraris. Durant el present curs,
s'ha produít una notable incorporació de nous socis numeraris, continuant així l'important
increment de membres iniciat els anys setanta, procés estretament relacionat amb el camí
empres vers la normalització del país i de les seves institucions. El nombre de baixes del
curs ha estat de tres. Entre elles, hem de lamentar la produída per la mort del soci funda
dor senyor Josep M" Casacuberta, destacat editor i mecenes de la cultura catalana.

Activitats científiques

1. Conferencies
Durant aquest curs, dedicat a cornmemorar els Cinquanta anys de la·SOCIETAT, se ce

lebraren les Conferencies següents:
- 26 octubre 1984: Sessió inaugural a carrec del senyor Jordi PARPAL i MARFÁ, di

putat del Parlament de Catalunya i primer tinent d'alcalde de I'Ajuntament de Barcelona,
que va tractar el tema Barcelona i l'estructura territorial de Catalunya.

- 30 novembre 1984: El professor Adalberto VALLEGA de l'Instituto de Scienze Geo-
grafiche de la Universitat de Génova, que parla de La mar Mediterrania: uns espais lito
rals i portuaris en transformaciá.

- 14 desembre 1984: El professor Joan ALEMANY i LLOVERA, de la Facultat de
Ciencies Económiques de la Universitat de Barcelona, que va tractar el tema El port de
Barcelona i la seva area dínfluéncia.

- 25 gener 1985: El senyor Jordi BORJA i SEBASTIÁ, professor de Sociologia de la
Universitat Autónoma de Barcelona i tinent d'alcalde de I'Ajuntament de Barcelona, que
parla del Batane de les transformacions territorials i institucionals locals a Europa.

- 22 febrer 1985: El senyor Joaquim NADAL i FARRERAS, diputat del Parlament de
Catalunya, batlle de Girona i president de la Federació de Municipis de Catalunya, que
parla del tema Problemes de l'organització territorial actual de Catalunya.

- 22 marc 1985: El professor Enrie LLUCH i MARTÍN del Departament de Geografia
de la Universitat Autónoma de Barcelona, que tractá el tema El debat sobre la divisió ter
ritorial de Catalunya.

- 10maig 1985: Sessió cornmemorativa del Cinquante Aniversari de la SOCIETAT CA
TALANA DE GEOGRAFIA. Parlament a carrec del professor Fabia ESTAPÉ i RODRÍ
GUEZ, de la Facultat de Ciencies Economiques de la Universitat de Barcelona, que va
dissertar sobre el tema De la Barcelona vella a la Barcelona nova: política, forces econo
miques i socials i l'acció individual d'un catalá. Ildefons Cerda. Aquest acte, .que presidí
el Batlle de la Ciutat, Pasqual Maragall, se celebra al Saló de Cent.

- 24 maig 1985: El professor Jesús M" RODÉS i GRÁCIA, de la Facultat de Ciencies
Economiques de la Universitat Autónomade Barcelona, que va tractar el tema La geogra
fia i els poderspolítics.

- 7 de juny 1985: Sessió de Cloenda del Curs del Cinquantenari, amb una conferencia
a carrec del professor Joan VILÁ i VALENTÍ, del Departament de Geografia de la Uni
versitat de Barcelona i vice-president de la Unió Geográfica Internacional, que parla so
bre Cinquanta anys de Geografia a Catalunya.
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2. Visites de professors estrangers
Aquestes visites han estat patrocinades per la Comissió Interdepartamental de Recerca

i Innovació Tecnológica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya.
- Professor Adalberto VALLEGA, de l'Instituto de Scienze Geografíche de la Univer

sitat de Génova, per estudiar els problemes dels ports a la Mediterrania:
28 novembre 1984: Industrialització de la Mediterrania: ciutats i ports.
30 novembre 1984: La mar Mediterrania: uns espais litorals i portuaris en trans

formació.
3 desembre 1984: Rutes maritimes i geografia dels ports.

També va tenir 110(' una excursió i un seminari en el qual es debateren temes refe
rents a les zones portuaries catalanes.

- Professor Gary V. McDONOGH, de la Universitat de Florida del Bud, per tractar
el tema Antropologia urbana.

16 gener 1985: Les técniques d'investigaciá de l;4ntropologia urbana: el cas de
Barcelona.

17gener 1985: Les minories catoliques de Savanah: un cas d'estudi d'Antropolo
gia Urbana.

18gener 1985: Els estudis d'Antropologia i de Geografia urbana als Estats Units.
19gener 1985: Visita al Cementiri de l'Est (Poble Nou): les bonesfamílies de Bar

celona (1850-1939).
- Professor Aaron YAIR, de la Universitat Hebrea de Jerusalem, per tractar dels Pro

cessos d'erosiá actuals en medis arids:
14maig 1985: La hidrologia als vessants i les installacions antigues al desert de

Negev.
15 maig 1985: L'enfocament ecologic en l'estudi del medi desertice
16 maig 1985: Processos d'escorriment i d'erosiá en els badlands de la valldel

Zin (Israel) i a Alberta (Canada).
Així mateix es feren tres sortides al camp a fi de veure diversos paisatges de

badlands.

3. Cursets de metodes i tecniques aplicats a la Geografia
- 11 al 14febrer 1985: Curset de fotointerpretació, a carrec dels professors de la Uni

versitat de Barcelona: Josep M. RABELLA, del Departament de Geografía; David SER
RAT, del Departament de Geomorfologia i Tectónica; Carles CARRERAS, del Departa
ment de Geografía, i Antoni FARRAs, del Departament de Botánica. Aquest curset, coor
dinat per Benjamí Sabiron, se celebra als locals i amb la col·laboració de l'Institut Carto
grafic de Catalunya.

- 22 al 26 abril 1985: Curset sobre els núvols i la previsió del temps, a carrec del pro
fessor Javier MARfIN VIDE, del Departament de Geografía de la Universitat de Barcelona.

4. Excursions
- 20 abril 1985: Sortida d'estudi a la ciutat de LLEIDA i a les terres de Ponent, amb

la col·laboració i participació dels professors del Departament de Geografía de 1'Estudi
General de Lleida. Durant la sessió académica que tingué lloc al saló de sessions de la
Paeria, intervingueren Lluís CASASSAS, Josep M. LLOP i Ramon FITÉ. Abans, durant
la visita a la ciutat, intervingueren Francesc NADAL, Francesc FITÉ i Joan VILAGRASSA.
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5. Publicacions
Durant aquest curs han estat publicats el primer i el segon volum de «Treballs de la So

cietat Catalana de Geografía» en els quals es recullen els textos de conferencies pronuncia
des a la SOCIETAT. Ja és a punt de sortir el número 3.

6. Altres activitats
La ·SOCIETATCATALANA DE GEOGRAFIA ha estat present en l'homenatge que la

ciutat de l'Alguer ha dedicat a Pompeu Fabra.
Lluís Casassas, representant la nostra SOCIETAT, que fou especialment invitada, parti

cipa en la reunió del Comité Espanyol de Geografia en ·la qual es van tractar qüestions
derivades de la celebració a Barcelona de la Conferencia Regional sobre Paísos Mediterra
nis, que tindrá lloc l'última setmana d'agost del proper any 1986. Aquesta Conferencia fou
aprovada en la darrera sessió del Congrés de la Unió 'Geográfica Internacional del mes
d'agost passat a París.

La SOCIETAT també ha estat present en la celebració dels 125anys del Centre de Lec
tura de Reus. En el cicle de conferencies organitzat per l'entitat reusenca intervingueren
els socis Josep Iglésies, Enrie Lluch, Lluís Casassas i Carles Carreras.

La primera setmana de juny s'ha reunit a Barcelona, organitzada per la SOCIETAT CA-
TALANA DE GEOGRAFIA, la Tercera Reunió Plenaria del Grup de Treball Internacio
nal de Geografia dels textils, amb representants de sis paísos i la presencia d'una vintena
llarga de professors i investigadors estrangers. La participació de membres de la SOCIE
TAT ha estat notable.

Barcelona, 18 de Juny de 1985
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