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Memòria de les activitats realitzades per la 
societat catalana de Geografia (institut d’Estudis 
catalans) durant el curs 2011-12

1. assemblea General Ordinària

El 15 de juny de 2011, se celebrà l’Assemblea General Ordinària de Socis i 
Sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC), corresponent al curs 2010-11. Obrí l’acte el president, Fran-
cesc Nadal Piqué, que donà la benvinguda als presents i agraí als membres de 
la Junta de Govern i als socis i sòcies que hi col·laboren, la tasca feta durant el 
curs que acabava, del qual posà de relleu el nombre d’actes celebrats. Entre les 
conferències pronunciades, destacà la de la professora Rita Gardner, directora 
de la Royal Geographical Society, que serví de cloenda del 75è aniversari de la 
fundació de la SCG.

A continuació, el president expressà el seu reconeixement envers el secre-
tari cessant Enric Bertran, qui no es presentava a la reelecció per imperatiu 
estatutari.

A proposta del president i de la Junta de Govern de la SCG, l’Assemblea 
ratificà la creació de la Comissió de secretaria i de l’Obrador Obert, de la qual 
formen part el secretari, el secretari cessant i l’editor del web.

A continuació, es presentaren i s’aprovaren l’acta de l’anterior Assemblea 
General Ordinària, la memòria d’activitats del curs 2010-11, l’estat de comp-
tes de 2010 i el pressupost de 2011.

Tot seguit es procedí a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern, que 
restà constituïda així:

president: Francesc Nadal i Piqué
vicepresident: Jesús Burgueño i Rivero
tresorer: Albert Pèlachs i Mañosa
secretari: Rafael Giménez i Capdevila
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vocal primer: Antoni Luna i Garcia
vocal segona: Mireia Baylina i Ferré
vocal tercer: vacant
vocal quarta: Roser Serra i Coma
vocal cinquè: xavier Úbeda i Cartañà
vocal sisena: Carme Montaner i Garcia
delegat IEC: Joan vilà-valentí
En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs 

2010-11.

2. activitats científiques

conferències

– Dimarts 25 d’octubre del 2011: Enric Juliana Ricart, director adjunt de 
La vanguardia. Geografia política a Espanya.

– Dijous 24 de novembre del 2011: Artemi Cerdà Bolinches, Universitat 
de valència. L’agricultura ecològica en el sistema agrari actual. Té futur?

– Dijous 15 de desembre del 2011: Josep Lluís Peña Monné, Universi-
dad de zaragoza. L’evolució del paisatge a l’Holocè superior: clima/acció 
antròpica.

– Dijous 19 de gener del 2012: Joan Roca i Albert, Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona. Les ciutats, els museus de ciutat i la construcció 
d’Europa.

– Dijous 16 de febrer del 2012: Sonila Papathimiu, Departament de Geo-
grafia, Universiteti i Tiranes. The demographic and economic development 
of Albania during and after the decline of communism (period 1945-1990).

– Dijous 12 d’abril del 2012: Claire Hancock, Université Paris-Est à Creteil, 
membre de l’Institut Universitaire de France. Invisible Others: Muslims in 
European cities in the time of the burqa ban.

– Dijous 19 d’abril del 2012: Peter Jackson, University of Sheffield. Food 
Geographies in an Anxious Age.

– Dijous 10 de maig del 2012: Manuel Mollá Ruiz-Gómez, Universidad 
Autónoma de Madrid. El nuevo Madrid: infraestructuras contra naturaleza.

– Dimarts 19 de juny del 2012: Enric Tello Aragay, Universitat de Barce-
lona. La transformació històrica del paisatge entre l’economia i ecologia: Po-
dem posar a prova la hipòtesi de Margalef?

Presentacions de llibres i altres actes

– Dimarts 20 de setembre del 2011: Maria Dolors Garcia Ramon, Univer-
sitat Autònoma de Barcelona: Un recorregut a través de la geografia crítica: 
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de la geografia agrària a la geografia del gènere i lliurament del Premio 
Internacional Geocrítica 2011 a la conferenciant de mans d’Horacio Ca-
pel, Universitat de Barcelona.

– Dimarts 29 de novembre del 2011: Acte de presentació de la reedició de 
El valor geográfico de España, d’Emilio Huguet del villar, a càrrec de Car-
les Sudrià, Enric Tello i Jordi Martí-Henneberg.

– Dimecres 2 de maig del 2012: Conferència i presentació del documental 
«Orlando Ribeiro (1911-1997): el Mediterráneo y el Atlántico», a càrrec 
de João Carlos Garcia, professor de la Universidade do Porto.

– Dijous 3 de maig del 2012: Acte de presentació de Urbanalización. Pai-
sajes comunes, lugares globales, 2a edició, de Francesc Muñoz Ramírez, a 
càrrec de Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge i catedràtic 
de Geografia Humana de la Universitat de Girona, Rafael Mata Olmo, 
catedràtic d’Anàlisi Geogràfica i Regional de la Universidad Autónoma 
Madrid, i el propi autor.

– Dijous 7 de juny del 2012: Acte de presentació de l’edició per part de la 
SCG del manuscrit de l’estadística provincial de Barcelona (1858) de 
Pedro Moreno Ramírez, a càrrec de vicent Rosselló i Luis Urteaga.

cursos i seminaris

– Ensenyar Geografia a Secundària. 9 de novembre del 2011: Sessió “La 
Geografia a l’accés a la Universitat”: Josep Pintó, Lluís Riudor i Antoni 
Campos. 16 de novembre del 2011: Sessió “Perspectives, eines, recursos 
i xarxes en l’ensenyament de la Geografia”: Asunción Blanco Romero, 
Maria villanueva i Jesús Granados Sánchez.

– Geografia i esports d’aventura. Dijous 17 de maig del 2012, sessió a l’IEC. 
Dissabte 19 i dissabte 26 de maig (sortides a camp). Luis Outeiro, àlex 
Miguel, Carlos Guardia.

– L’Antàrtida i els geògrafs. 22 i 29 de maig del 2012. Enrique Serrano Ca-
ñadas, Universidad de valladolid, Gonçalo vieira, Universidade de Lis-
boa, i Marc Oliva, Universidade de Lisboa.

sortides i viatges

– Dissabte 29 d’octubre del 2011: Cardona, la recuperació del patrimoni 
històric.

– Del 31 de març al 8 d’abril: viatge a la Jònia, de la mar Egea al mar de 
Màrmara, organitzat per ARAC sota els auspicis de la Societat.

– Divendres i dissabte 15 i 16 de juny del 2012: sortida d’estudi a La vall 
Ferrera (Pallars Sobirà).
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Publicacions

– Revista Treballs de la SCG:
 · núm. 70: editat i distribuït octubre 2011
 · núm. 71-72: editat i distribuït març 2012
– Edició del manuscrit de l’estadística provincial de Barcelona (1858) de 

Pedro Moreno Ramírez: editat i distribuït abril 2012

altres actuacions

Francesc Nadal, com a president de la SCG, ha participat a les reunions de 
la Secció de Filosofia i Ciències Socials i al Plenari de l’IEC.

Francesc Nadal ha estat designat per formar part en representació de la Socie-
tat del comitè científic del Congrés Ibèric de Geografia, que organitza l’AGE 
(Asociación de Geógrafos Españoles), a Santiago de Compostel·la a la tardor del 
2012.

La SCG ha estat membre del comitè assessor del Congrés Internacional 
organitzat els 30 i 31 de setembre del 2011 a Londres per EUGEO, l’asso-
ciació de societats de Geografia, associacions de geògrafs i altres organit-
zacions representatives dels geògrafs i de la ciència geogràfica als països de 
la Unió Europea. El Congrés comptà amb la participació de diversos geò-
grafs catalans. En representació de la SCG hi assistiren Antoni Luna i 
Mireia Baylina

La SCG participa al Comitè Espanyol de la Unió Geogràfica Internacional 
per a la preparació de la contribució al Congrés de la UGI que es farà a finals 
d’agost del 2012 a la ciutat de Colònia, Alemanya.

Premis de la societat

El vIII Premi Joan Palau vera per a treballs de recerca d’estudiants de ba-
txillerat fou atorgat a Lluc Gombau, de l’Institut Sòl-de-Riu d’Alcanar, pel 
treball “Los lligallos canareus”. El jurat era format per Rafael Giménez Cap-
devila, Roser Serra Coma i Carme Montaner Garcia.

El xvII Premi Lluís Casassas i Simó fou declarat desert. El jurat era format 
per Mireia Baylina, Carme Montaner i Anna Ribas.

El web de la societat: l’obrador obert (scg.iec.cat)

L’obrador obert, editat per Pau Alegre, ha continuat informant a través 
d’anuncis, convocatòries, notícies, cròniques i ressenyes, de tots els actes cele-
brats a la SCG, així com d’activitats d’altres institucions d’interès geogràfic, 
com ara conferències, congressos, col·loquis, premis, llibres i revistes. Conté 
ja més de 449 ressenyes de llibres escrits per membres de la SCG i la totalitat 
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de la revista en versió digital. A més, s’ofereixen els índexs d’audiència que fan 
inventari de les consultes efectuades.

A principis del 2012 la Societat s’ha estrenat a Twitter. En pocs dies ha 
aconseguit més d’un centenar de seguidors. Inicialment s’hi envien les infor-
macions sobre les activitats de la Societat.

3. Obituari

Durant aquest curs han traspassat la consòcia M. Dolors Iduarte i Despuig 
(setembre 2011), i els consocis Ramon Amigó i Anglès (setembre 2011), Joan 
Aran i Suriol (octubre 2011), Manuel de Solà-Morales i Rubió (febrer 2012), 
Francesc Gurri Serra (abril 2012).

4. Nombre de socis i sòcies

En acabar el curs 2011-12, el nombre de membres de la SCG és de 410, 
dels quals 19 són honoraris i 391 són numeraris. Durant aquest curs s’han 
registrat 16 altes i 24 baixes, 6 de les quals per defunció.

Barcelona, 19 de juny del 2012

rafael Giménez capdevila
Secretari de la SCG


