
PRESENTACIÓ

Celebrem, enguany, el Cinquantenari de la nostra SOCIETAT. Són cin
quanta anys difícils, com de tots és prou sabut, car des del 1939 fins el
1975, les activitats hagueren d'ésser reduides o clandestines, segons els
moments que es travessava. Ha estat dintre el restabliment de la Democra
cia que la SOCIETAT ha pogut tornar a ressorgir, gracies als que havien
mantingut el foc sagrat del nostre esperit en el caliu críptic de la clan
destinitat, entre els quals, ·tot i ésser nombrosos els que hauríem de ci~
tar, podem assenyalar, com a prohom, Josep Iglésies i Fort.

Després del 1975, en el reviscolament de l'Institut d'Estudis Catalans
i de la nostra SOCIETAT ens aplegarem novament amb alguns dels Socis funda
dors que, desgraciadament, el temps ha ·anat aclarint, i amb molts d'altres
moguts per l'estímul de la geografia, alguns d'ells procedents dels vells
camps geografic i excursionista i, d'altres, generalment més joves, sortits
de les aules de les Facultats de Geografia i, d'altres encara, d'organismes
afins.

~s, justament, en aquesta avinentesa-del Cinquantenari de la fundació
de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA que, gracies al nostre Institut d'Estu
dis Catalans, del qual som una filial, podem fer sortir al carrer la present
publicació, TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. No ha estat facil
donar a la llum una publicació propia, editada per la mateixa SOCIETAT. La
mort del nostre estimat consoci Josep Maria Puchades, que editava en l'Edi
torial Montblanc l'anterior Revista Catalana de Geografia, queservia d'or
gan a la nostra Entitat, ens deixa orres de la publicació. Calia, per tant,
l'aparició d'uns nous quaderns, plenament geografics, on figuressin treballs
entre els autors deIs quals fossin primordials i tinguessin preferencia els
nostres socis mateixos i els conferenciants i col.laboradors de la SOCIETAT
i on apareguessin, a més, les Memories de la Institució.

Per tant, la nova publicació ve a omplir les directrius que, l'any
1935, marcaren els fundador s de la SOCIETAT, que ja assenyalaven la importan
cia que hi havia de conservar les comunicacions científiques fetes a la pro
pia entitat. Aquesta direcció, distingida ja pels fundadors, en ésser assumi
~a per la Junta actual, ens indica quina sera la nostraorientació. No cal
dir que, dintre el propi camp de la Geografia, els treballs podran ésser
de diferents tendencies.

El mate ix títol, TREBALLS, ha estat triat, per altra banda, per no
haver d'ésser esclaus d'una periodicitat exclusiva, car si, en principi,
esta pensada com una publicació anual, podra ésser d'un període més sovin
tejat si les condicions són favorables.

Les nostres tasques, com coneixen bé els nostres socis, tenen un camp
ben obert. Principalment, consisteixen a discutir aspectes geografics plan
tejats per especialistes dintre el seu propi camp de treball, preparar cursets
de tecniques tematiques, divulgar principis i coneixements entre la gent
poc iniciada ....Acostar-nos a les entitats parageografiques, tals com els
centres excursionistes i culturals ... En fi, vetllar pel coneixement i l'apro
fundiment de la geografia, que és la raó d'ésser de la nostra SOCIETAT.

Per tot aixo, els volums de TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA resultaran adients per recollir els resultats d'aquest afany i per
servir de resso de les nostres activitats.

Només ens queda remarcar, novament, l'ajuda de l'Institut d'Estudis
Catalans i agrair-li-ho pregonament, car només amb les nostres propies force s
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no s'haurien pogut portar a terme molts deIs aspectes ací esbossats i, so
bretot, l'edició del present quadern. Enviem, també, la nostra salutació
a totes les publicacions periodiques afins i els expressem el nostre afany
dé col.laboració mútua.
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