
1 Congrés Catalá de Geografia, orientacions generals

1. La sessió inaugural del Congrés s' efectuara a Barcelona el dia 11 de marc de 1991,
a la tarda .

2. L'endemá, dimarts dia 12, tindra efecte la presentació dels següents grans temes:

l. El pensament geogr áfic, a Manresa
11. La política i l 'ordenament del territori, a Girona
111. La diversitat de les bases en l'ordenament del territori, a Tarragona
IV. La població i el poblament, a Vic
V. L' economia i el territori, a Sabadell
VI. La mobilitat i la informació a Vilanova i la Geltrú

VII . El fet metropolita, a Terrassa
VID. Les relacions de Catalunya amb l'exterior, a Lleida

IX. La didáctica i la metodologia de la Geografía, a Bellaterra

Cadascun d'aquests grups fara la presentació en una població diferent, com a punt cen
tral dels actes que s'hi celebraran amb motiu del Congrés. Per tal de poder preparar con
venientment el trasllat, disposar d'una sala avinent, dinar, etc., caldra que en el moment
de la preinscripció ja s'indiqui el grup en que, a aquests únics efectes, hom es vulgui ads
criure. Convindria que s'indiquessin aquests tres grups en ordre de preferencia (1,2,3)

3. A partir del dia 13, totes les sessions i altres actes se celebraran a Barcelona. EIs
no residents en aquesta ciutat que hi vulguin pernoctar i prefereixin que els organitzadors
del Congrés els busquin allotjament, hauran d'indicar-ho abans del 31 de desembre de
1990, assenyalant quines nits voldran passar a Barcelona.

4. Les comunicacions s'han de trametre a la seu de la Societat Catalana de Geografía
abans del quinze de febrer de 1991. EIs originals es presentaran escrits a maquina i a
doble espai . No poden superar els quinze folis inclosos els mapes, els grafics, les notes
i la bibliografía. La publicació de les comunicacions restara a criteri del Consell de Re
dacció de Treballs de la Societat Catalana de Geografia. EIs resums que es presentin din
tre del període indicat seran publicats abans de la sessió inaugural. EIs resums no han
de superar un folio Un comité de selecció determinara les comunicacions que podran és
ser presentades per un relator. Després , al debat-col-loqui que s' efectuara en acabar cada
sessió, els interessats podran completar i matisar la interpretació que s'hagi fet del seu
treball .

5. Les conferencies de presentació dels temes i les ponencies es publicaran íntegres des
prés del Congrés.

6. La preinscripció es fara mitjancant la tramesa abans del 30 de setembre de 1990,
d'una butlleta degudament complimentada, i la inscripció definitiva , en la forma que s'in
dicara , abans del dia 1 de febrer de 1991.
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7. Per a informacions suplernentaries hom es pot dirigir a la Secretaria de la:

SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
carrer del Carme , n? 47
08001 Barcelona
(telefon 93-31855 16)

o a algun membre del Comité Organitzador. Aquest Comité estará format per les perso
nes següents:

Lluís Casassas i Simó
president de la Societat Catalana de Geografía
Rosa Ascon i Borras
Enric Bertran i Gonzalez
Vicen9 Biete i Farré
Joaquim Cabeza i Valls
Montserrat Cuxart i Tremps
Maria Dolors Garcia i Ramon
Roser Majoral i Moliné
Enric Mendizabal i Riera
loan Tort i Donada

8. EIs drets d' inscripció seran els següents:

Drets normals
Socis de la SCG

6.000 ptes.
4 .000 ptes.

La inscripció i el pagament dels drets corresponents donaran dret a rebre les publica
cions del Congrés i al trasllat i al dinar a la població escollida.
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