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Aquesta segona aparició dels «Treballs de la Societat Catalana de Geogra
fía» vol ésser penyora de continuítat. Ens sembla que assegurar-la ha d'ésser
la preocupació constant de tots els socis.

Per nosaltres, assegurar l'aparició de «Treballs» vol dir poder disposar a temps
dels textos de les comunicacions; vol dir encarregar-se de tot el treball previ
de compaginació, de correcció i de disseny; vol dir procurar el seguiment de
totes les tasques d'impressió; vol dir I'esforc per garantir la distribució i la di
fusió; vol dir assolir els recolzaments de tot tipus per part de les Institucions
i dels socis, recolzaments entre els quals no es pot negligir la importancia del
recolzament moral.

Creiem que només si es compta amb els factors indicats es podrá assegurar
la continuitat i la millora de la nostra publicació.

En aquest número «2» es troben reunides, tal com ja es va indicar en la «Pre
sentació» del nostre president Dr. Llobet, apareguda en el primer número, al
gunes de les aportacions habituals a les reunions científiques de la SOCIETAT
pero hi ha, també, i ens plau d'assenyalar-ho, dos apartats nous.

En primer lloc, una Nota del nostre amic Francisco Quirós Linares, profes
sor de la Universitat d'Oviedo, dedicada a la figura de D. Manuel de Terán,
que -morí l'any passat. La Junta de Govern ha considerat que la importancia
de la labor científica de Terán i la grandária moral de la seva persona, exigien
que I'órgan de la Societat Catalana de Geografia el recordés. No es pot obli
dar que pels seus contactes amb Catalunya i amb alguns dels seus geógrafs
i per la seva col-laboració en tasques comunes, fa uns anys la Societat Catala
na de Geografia nomená Manuel de Terán Soci d'Honor de la SOCIETAT. L'al
tre apartat que avui s'obre a «Treballa» és el que apareix sota la rúbrica «Dels
cinquanta anys de la Societat Catalana de Geografía». Ens proposem de pu
blicar-hi dades i materials que siguin reflex de la vida de la SOCIETAT durant
el mig segle transcorregut des de laseva creació, documentació que creiem ne
cessari posar a l'abast de tots els estudiosos i dels socis en general. Sera un
apartat que continuara en els números successius de «Treballa» al costat de
les aportacions habituals. Alguns dels socis que més de prop han viscut l'exis
tencia de la SOCIETAT ja ens han, promes la seva col-laboració.

Només ens cal afegir, com a mots finals, que ens ha complagut el bon acolli
ment que tingué el primer número de la nostra publicació. Agraim, sincerament,
les paraules dencoratjament que ens foren dirigides, moltes de les quals ex
pressaven, així mateix, la seva contestació pel contingut de «Treballa». Foren
paraules que procurarem que ningú, d'ara endavant, no senti la necessitat de
modificar.
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