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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual 
de la Societat Catalana de Geografia, 
7 d’octubre del 2020

A les 17:30 h del dimecres 7 d’octubre del 2020 i en segona convocatòria, s’ha 
reunit l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de 
Geografia (SCG) corresponent al curs 2019-20. Ateses les limitacions imposades 
per l’Institut d’Estudis Catalans seguint les recomanacions de les autoritats sani-
tàries en relació a les activitats presencials, la participació a l’Assemblea només 
ha estat telemàtica, havent registrat un màxim de 31 persones connectades.

A l’inici de la reunió el president demana modificar l’ordre del dia afegint 
un nou punt per aprovar la designació de nous socis honoraris. L’Assemblea 
aprova afegir aquest nou punt.

1. Paraules del president

El president Josep Oliveras adreça a l’Assemblea les paraules que es repro-
dueixen a continuació.

Bona tarda a tots els socis i sòcies que esteu disposats a seguir aquesta As-
semblea General tan especial. No pensava pas presidir una assemblea general 
des de casa, però des de fa un temps ens veiem obligats a prendre una sèrie de 
precaucions totalment impensables a inicis d’aquest mateix any, quan llegíem 
i oíem que a la Xina hi havia un estrany virus.

Entre els virus coronats i altres virus malèvols, ja fa uns quants anys que 
l’estem ballant i encara no albirem l’horitzó desitjable que ens permeti desen-
volupar amb tota normalitat les nostres activitats i llibertats. Aquesta mateixa 
Assemblea s’havia de celebrar presencialment el passat mes de juny com era 
tradicional, però malgrat l’anomenada “nova normalitat”, i per seguretat vàrem 
decidir traslladar-la a l’octubre i realitzar-la telemàticament.

Abans d’iniciar pròpiament l’acte i segons marca el nostre Reglament ne-
cessitaria ens autoritzessin a introduir un nou punt a l’ordre del dia, que faria 
referència al nomenament de nous socis d’honor, ja que la Junta de Govern 
de la Societat Catalana de Geografia (SCG) va acordar proposar uns candidats 
quan ja s’havia enviat l’ordre del dia. 

[S’aprova per unanimitat dels presents.]
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Un cop aprovat aquest nou punt de l’ordre del dia iniciem pròpiament 
l’informe anual.

En primer lloc vull expressar el sentit dol de la Junta de Govern per la mort 
de cinc associats, entre ells el Dr. Joan Vilà Valentí que, a més de professor de 
molts de nosaltres, va actuar de delegat de l’IEC a la nostra societat del 2002 al 
2016, ajudant i col·laborant en moltes activitats, tal com pot veure’s a l’Obrador 
Obert. També ens han deixat la Maria Jesús Marquès, esposa que fou de Lluís 
Casassas; Joaquim Cabeza, vocal de la Junta entre els anys 1983 i 2000; el 
soci Albert Barrufet; i la sòcia i professora de la Universitat de La Laguna Luz 
Marina García Herrero. Tots i totes que els hem pogut conèixer segur que en 
guardem un sentit i bon record.

Enguany, com a conseqüència del covid-19, s’han hagut d’introduir una sèrie 
de canvis en la programació de les activitats, cosa que ha significat un tall en la 
normal trajectòria societària. En principi vàrem pensar que després de Setmana 
Santa les activitats es podrien normalitzar, però amb la promulgació de l’estat 
d’alarma, va ser impossible portar a terme els actes que implicaven la presència 
i permanència temporal d’unes desenes de persones en una sala tancada. L’11 
de març hi va haver la darrera ponència presencial de l’Anna Badia sobre “Els 
incendis en la interfase urbana forestal. El futur que ens espera”, i a partir 
d’aquí vàrem poder reprogramar activitats de forma telemàtica, gràcies a la 
plataforma Zoom posada a la nostra disposició per l’IEC. El viatge programat 
per Setmana Santa a Eslovènia es va haver d’anul·lar i la companyia aèria de 
moment encara no ha retornat l’import dels passatges.

En tot el període de l’estat d’alarma la seu de l’Institut d’Estudis Catalans 
ha romàs tancada i suspeses totes les activitats presencials, incloses les de les 
filials. Aquest fet comportà també el retard en la distribució de les publicacions.

El 27 de maig es va poder realitzar la primera vídeo-conferència, a càrrec 
d’Antoni Luna sobre “Geohumanitats en clau catalana. Quan el territori esdevé 
creatiu”, i el 16 de juny una taula de debat “Reflexions des de la Geografia 
sobre la pandèmia del covid-19”, a càrrec d’Oriol Nel·lo, Albert Esteve i Jesús 
Burgueño, moderada per Anna Ortiz. Ambdues activitats amb un notable èxit 
de seguidors, força superiors a la mitjana de les activitats presencials.

En el curs que avui mateix s’inicia està previst que totes les activitats o la 
immensa majoria es puguin fer per via telemàtica, fora que hi hagi un canvi 
molt positiu en l’evolució de la pandèmia. Activitats i canvis dels quals sereu 
puntualment informats. No m’entretindré en la ressenya de totes les activitats 
realitzades en el curs 2019-2020, perquè les trobareu a la memòria detallada 
que realitza cada any el nostre secretari i que apareix a la revista Treballs. Sí 
que volia remarcar l’interès de totes les conferències impartides, així com les 
sortides d’estudi efectuades, sent molt destacable la sortida a l’Alt Penedès per 
visitar els pèlags de Vilobí i la ciutat de Vilafranca, amb la col·laboració de 
l’Institut d’Estudis del Penedès, que oferí també un notable debat sobre dife-
rents problemàtiques de la població. Una altra activitat especial a remarcar va 
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ser l’exposició de dibuixos del geògraf Pierre Deffontaines com a homenatge 
als 125 anys del seu naixement, exposició i acte de reconeixement que es va fer 
en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Un altre tema a informar és el de la renovació parcial de la Junta de Govern 
de la Societat que, si obté l’aval dels socis mitjançant la votació electrònica, 
dels resultats de la qual donarà compte posteriorment el secretari, significa que 
el càrrec de vicepresident serà ocupat per l’actual secretari Rafael Giménez- 
Capdevila; l’actual vocal Joaquim Farguell assumirà la secretaria i Valerià Paül 
s’incorporarà com a nou vocal.

Aquí he d’agrair la tasca realitzada per les persones que cessen en els càrrecs, 
però un agraïment molt, molt especial el mereix Jesús Burgueño, l’actual vice-
president que ha estat uns 25 anys ocupant diferents càrrecs a la Junta, i entre 
moltes altres coses s’ha encarregat de tirar endavant la revista Treballs com a 
editor, a més de fer possible l’edició de bona part dels llibres que en els darrers 
anys s’han anat publicant.

Jesús Burgueño continuarà de moment coordinant la revista Treballs i col·-
laborant en altres edicions que hi ha pendents. Demano per ell un aplaudiment 
virtual per les moltes hores de treball que ens ha regalat en benefici de tots 
el implicats en els coneixements geogràfics i en particular en la Geografia de 
Catalunya.

Parlant de publicacions, hauran rebut els números 87 i 88 de la revista i 
darrerament el 89 sobre el temporal Glòria, en format virtual, i espero que 
aviat el puguin rebre en paper. També hauran d’haver rebut el llibre sobre La 
nova Geografia: Raoul Blanchard-Pau Vila, acompanyat de l’Assaig de Geografia 
humana de la muntanya. Esperem que més endavant, i per part de la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials es pugui editar la biografia que sobre Lluís Solé 
Sabarís han enllestit els socis Enric Mendizàbal i Liliana i Aimada Solé Figueras. 
Un treball que s’ha pogut realitzar gràcies a un ajut a la recerca concedit per 
la Secció referida.

Està també pràcticament acabada la història de la nostra Societat fins als 
nostres dies en relació a l’evolució de la ciència geogràfica, que ha coordinat 
Enric Bertran, soci i exmembre de la Junta de Govern. Hi ha treballat un reduït 
nombre de persones, amb molts anys d’associats, amb una intensa participació 
a les activitats de la SCG.

Igualment us informo que s’ha iniciat la redacció d’una nova Geografia de 
Catalunya realitzada totalment i única per associats, que dirigeix Jesús Burgueño 
i que es titularà La nova geografia de la Catalunya post-covid. El propòsit és que 
estigui a les vostres mans el proper any i les previsions són que hi haurà 28 
capítols i diferents col·laboracions breus. Per endegar i realitzar aquesta obra, 
la Junta ha decidit dedicar-hi 30.000 euros dels nostres romanents, ja que a 
més de la impressió, els autors seran modestament retribuïts.

Un punt important d’aquesta assemblea serà la reducció de la quota de socis 
de forma excepcional, una proposta de la Junta de Govern tenint en compte 
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que degut a l’epidèmia hi ha activitats que no s’han pogut portar a terme, cosa 
que implica una menor despesa, especialment en les visites d’estudi, que en 
bona part estan subvencionades per la Societat, o l’anul·lació d’unes jornades 
amb ponents que vindrien de l’estranger, etc. La proposta, que serà presentada 
en un altre punt de l’ordre del dia per la nostra tresorera, implicaria reduir la 
quota de socis d’enguany, que encara no s’ha posat al cobrament de 35 a 20 
euros, i la d’estudiants de 20 a 10 euros. Esperem sigui aprovada i que l’any 
vinent ja es pugui aplicar la quota normal i augmentar les activitats ofertes.

Un altre tema a informar és que la nostra pàgina web, l’Obrador Obert, 
editada per Pau Alegre, ha quedat inactiva, com a conseqüència que l’entrada 
de la informació es feia des d’un servidor de la UAB i el professor Alegre es 
jubilarà properament. L’Obrador Obert és un portal amb una quantitat ingent 
d’informació sobre els socis i sòcies de la nostra societat, les activitats portades 
a terme i la producció geogràfica realitzada al país. La pàgina web va ser creada 
pel seu editor l’any 1999 i per tant ha estat vint-i-un anys en actiu, cosa que ha 
suposat dedicar-hi moltes hores de feina, que agraïm enormement.

S’està treballant en un nova pàgina web que seria la suma de l’Obrador 
Obert i l’Àgora de la Geografia, l’altra web de la Societat, que edita Jordi 
Ramoneda. La nova pàgina enllaçarà també amb la de materials per a la 
docència Instruments i recursos per l’ensenyament de la Geografia, al mateix 
temps que es podrà consultar íntegre l’antic Obrador. Esperem que aviat es 
pugui presentar la nova pàgina i que mantingui i augmenti l’interès per la 
Geografia i les nostres activitats. Activitats que també es poden seguir per 
Facebook, Twitter, Instagram... i no sé si aviat per Tik-Tok, una tasca de la 
que té cura la Txell Gisbert.

Pel que fa als premis de Geografia atorgats, el Lluís Solé Sabarís que atorgava 
la Secció de Filosofia i Ciències Socials es deixarà de convocar, atès que l’IEC 
ha decidit agrupar els premis de cada Secció en un de sol anual, amb un import 
molt més alt. A aquest premi hi podran concórrer igualment treballs de Geo-
grafia, conjuntament amb altres treballs de les diferents disciplines integrades 
dins les Ciències Socials. Nosaltres sentim la desaparició del premi Lluís Solé 
Sabarís, dedicat exclusivament a treballs de Geografia.

Continuarem atorgant el premi Lluís Casassas que finança la SCG i que en 
l’última edició ha tingut múltiples possibles adjudicataris. El jurat va acordar 
concedir el premi a un graduat de la Universitat de Girona i dos accèssits a 
treballs de graduats de les universitats de Barcelona i Girona.

El premi per a estudiants de batxillerat Joan Palau Vera també va tenir preten-
dents i va ser concedit a un alumne de l’Institut Màrius Torres de Lleida i a una 
alumna de l’Institut Barri Besòs de Barcelona. La Junta de Govern de la SCG 
ha acordat recentment canviar el nom del premi. Des de la propera convocatò-
ria, corresponent a l’any 2021, durà el nom de Joan Vilà Valentí, en honor del 
professor universitari de molts professors i professores de batxillerat, que tingué 
un especial interès per la docència i didàctica de la Geografia, ja que va formar 
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part de la Comissió d’Ensenyament de la Unió Geogràfica Internacional i va 
promoure entre altres actuacions l’edició en castellà del manual Metodología para 
la enseñanza de la geografia, aparegut l’any 1966 i que era realment innovador.

Les relacions de la SCG amb altres entitats amb les quals tenim afinitats i amb 
les que prevèiem realitzar alguns actes conjuntament, com són el Col·legi de 
Geògrafs o la Asociación Española de Geografía, han quedat també truncades per 
la perniciosa pandèmia, però esperem continuar-les tan aviat com sigui possible.

Continuem mantenint l’ajut de la Diputació de Barcelona per a la revista 
i altres activitats, com l’exposició de dibuixos del professor Deffontaines ja 
esmentada, i estem pendents de poder resoldre la celebració d’una jornada 
sobre desenvolupament en àrees de muntanya que havíem de fer a Berga en 
el segon trimestre.

Vull també fer referència a la institució que ens acull, ja que hem continuat 
gaudint del seu recolzament en molts aspectes. Hem assistit, tantes vegades 
com ens ha estat possible, als plenaris de l’Institut i a les reunions de la Secció, 
tant per escoltar innovadores ponències sobre temes ben diferents, com per 
assabentar-nos de programes i normes que poden afectar el funcionament de la 
Societat. Nosaltres formem part de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, que 
fins enguany ha presidit la nostra sòcia Maria Corominas, sempre amable, propera 
i ràpida a les sol·licituds que li hem formulat. Ara el president és el periodista 
Jaume Guillamet i el secretari el nostre soci Andreu Domingo. Esperem amb 
ells continuar la mateixa col·laboració que amb l’equip anterior. Una menció 
especial l’he de fer respecte del nostre delegat, l’amic Oriol Nel·lo, que sempre 
que li ha estat possible ha assistit a les nostres reunions i ens ha subministrat 
informacions interesants i consells quan els hem necessitat.

En el punt afegit de l’ordre del dia referent a la proposta de nomenament 
de nous socis d’honor, us avanço que les persones proposades són Maria Do-
lors Garcia Ramon, Pau Alegre, Enric Bertran i Jorge Olcina. La primera ha 
estat vicepresidenta i presidenta de la SCG, ha treballat i destacat en temes 
de Geografia rural, del gènere i teoria de la Geografia, però volem destacar la 
seva contribució a la millora de la nostra revista, ajudant-la a tenir les carac-
terístiques d’una revista científica i alhora de divulgació, al mateix temps que 
hem rebut sempre d’ella ajuts i suggeriments en relació a diferents temes, però 
especialment en relació als projectes de recerca que l’Institut ha finançat. Pau 
Alegre és un dels socis més antics, ha estat vocal de la Junta, però el fet més 
remarcable per merèixer la distinció és l’haver creat i fer d’editor des del 1999 
de l’Obrador Obert, la nostra pàgina web, que coneixeu perfectament, i on hi 
ha acumulada una gran quantitat d’informació sobre la nostra Geografia i els 
seus simpatitzants.

Enric Bertran, és també un soci antic, que ha exercit de vocal i secretari de 
la Societat, membre del consell de redacció de Treballs; fa de forma altruista 
les correccions de català de la revista i de les altres publicacions de la Societat, 
ha contribuït amb aportacions biogràfiques de geògrafs ja desapareguts i s’ha 
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pogut comptar amb ell per a múltiples activitats. Actualment és el coordinador 
de la història de la Societat, que esperem presentar el proper any.

Finalment, Jorge Olcina Cantos és catedràtic de la Universitat d’Alacant i 
president de la Sociedad Española de Geografia, l’AGE. Ha publicat a la re-
vista Treballs sobre riscs climàtics i canvi climàtic, i gràcies a ell hi ha hagut un 
diàleg molt més obert entre els professionals de la Geografia de les diferents 
nacions i comunitats espanyoles. En col·laboració amb l’AGE s’han celebrat 
jornades i hi ha altres projectes que per la pandèmia han quedat de moment 
aparcats. Esperem amb la seva incorporació poder estrènyer nous lligams amb 
els addictes a la Geografia de les comarques més meridionals del País Valencià.

Podria informar de moltes més coses, però el temps avança de pressa i tenim 
seguidament la taula de debat sobre l’agricultura catalana. A la memòria del 
curs trobareu molta més informació.

A totes i a tots, moltes gràcies per la vostra confiança i el vostre recolzament. 
Esperem que aquest mal virus que ens ha envaït ens deixi tranquils, que prou 
feina tenim. Moltes gràcies!

2. Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària

El secretari Rafael Giménez-Capdevila informa que l’acta de l’anterior Assem-
blea General Ordinària, que va tenir lloc el 12 de juny del 2019, fou aprovada 
per la Junta de Govern. Ha estat publicada al núm. 87 de la revista Treballs de 
la Societat Catalana de Geografia (juny del 2019). No hi ha objeccions al seu 
redactat per part de l’Assemblea.

3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del 
curs 2019-20

El secretari Rafael Giménez-Capdevila resumeix els aspectes més rellevants 
de la memòria d’activitats del curs 2019-20, tancada el 9 de juliol del 2020.

No hi ha objeccions i s’aprova. Aquesta memòria es publicarà al proper 
número de la revista Treballs de la SCG [en referència al present núm. 90].

4. Aprovació, si escau, de la reducció excepcional de la quota de 
socis per a l’any 2020

La tresorera, Mariàngels Trèmols, informa que com a conseqüència de la 
pandèmia, enguany s’ha retardat el cobrament de la quota, prevista per a les 
properes setmanes. La Junta de Govern proposa, només per aquest any 2020, 
reduir-ne l’import de 35 a 20 € per als socis numeraris i de 20 a 10 € per a 
estudiants.

S’aprova la proposta.
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5. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 
2019 i del pressupost de 2020

La tresorera, Mariàngels Trèmols, presenta l’estat de comptes corresponent 
a l’exercici 2019, tancat a 31 de desembre. En aquella data, el saldo al compte 
corrent de la Societat era de 84.790,31 €, idèntic al d’un any enrere perquè 
tant els ingressos procedents de l’IEC, la Diputació de Barcelona i les quotes 
de socis, com les despeses passen pel compte de l’IEC. Per tant, l’import del 
compte propi de la SCG s’ha de considerar un romanent a utilitzar en cas de 
despeses extraordinàries. Els ingressos de l’exercici han estat de 34.035,79 €. 
Les despeses de 25.648,35 €. L’exercici 2019 s’ha tancat amb un excedent de 
8.387,44 €.

El pressupost per a l’exercici del 2020, presentat a l’IEC l’octubre de 2019, 
s’eleva a 34.900 €, amb un increment d’uns 3.000 € respecte de l’any anterior. 
Això no obstant, els efectes de la pandèmia s’estan fent sentir a la baixa, tant 
en els ingressos com en les despeses, de manera que els resultats seran sensi-
blement diferents.

S’aproven el Compte de resultats de l’exercici 2019 (annex 1) i el pressupost 
de 2020 (annex 2).

6. Aprovació, si escau, de la designació de nous socis honoraris

El president Josep Oliveras presenta l’acord de la junta de Govern, de 5 
d’octubre, pel qual proposa la designació de quatre persones com a sòcies 
honoràries, d’acord amb l’article 3 del Reglament de la Societat.

Aquestes persones són Pau Alegre Nadal, Enric Bertran González, Maria 
Dolors Garcia Ramon, Jorge Olcina Cantos. Se’ls ha comunicat la proposta 
i totes han acceptat explícitament. El president glossa els mèrits de cada una 
d’elles per ser designades com a sòcies honoràries.

S’aprova la proposta.

7. Notificació dels resultats de la votació electrònica per a la 
renovació de membres de la Junta de Govern i proclamació de 
les candidatures guanyadores

Els membres de la Junta de Govern que han cessat reglamentàriament en-
guany són:

Vicepresidència: Jesús Burgueño Rivero (tercer i darrer mandat esgotat)
Secretaria:   Rafael Giménez-Capdevila (tercer i darrer mandat esgotat)
Vocalia tercera:  David Pavón Gamero (primer mandat esgotat)
Vocalia cinquena:  Joaquim Farguell Pérez (primer mandat esgotat)
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En el termini establert, s’ha rebut una única candidatura, presentada per les 
sòcies Núria Benach Rovira i Margarida Castañer Vivas i els socis Jaume Feliu 
Torrent, Josep M. Panareda i Joan Tort Donada, que ha proposat les següents 
persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de Govern:

Vicepresidència: Rafael Giménez-Capdevila
Secretaria: Joaquim Farguell Pérez
Vocalia tercera: David Pavón Gamero
Vocalia cinquena: Valerià Paül Carril
La Junta de Govern, amb el suport de la gerència de l’Institut d’Estudis 

Catalans, ha impulsat, per cinquè any consecutiu, la votació electrònica, que 
ha estat activa des del 18 de setembre fins al 7 d’octubre a les 16 hores.

El cens electoral ha estat de 445 persones, inferior al nombre total de socis 
(475) perquè n’hi ha que no han informat un codi d’identificació (DNI o 
equivalent) o cap adreça de correu electrònic, malgrat que se’ls ha adreçat un 
missatge específic de requeriment.

Realitzat l’escrutini per part del Servei d’Informàtica de l’IEC, els resultats 
han estat els següents:

Vots emesos: 110 (23,16% sobre el total de socis i 24,72% sobre el cens)
Vots en blanc: 1 (no han marcat cap persona candidata)
Vots a persones candidates ................................................ 109

Vicepresidència: Rafael Giménez-Capdevila ................. 109
Secretaria: Joaquim Farguell Pérez ................................ 104
Vocalia tercera: David Pavón Gamero .......................... 105
Vocalia cinquena: Valerià Paül Carril ........................... 102

D’acord amb el resultat de la votació, la Junta de Govern tindrà la següent 
composició:

Presidència Josep Oliveras Samitier
Vicepresidència Rafael Giménez-Capdevila
Tresoreria Mariàngels Trèmols Gironell
Secretaria Joaquim Farguell Pérez
Vocalia primera Anna Ortiz Guitart
Vocalia segona Jaume Font Garolera
Vocalia tercera David Pavón Gamero
Vocalia quarta Jordi Royo Climent
Vocalia cinquena Valerià Paül Carril
Vocalia sisena Maria Antònia Casellas Puigdemasa
Vocalia setena Meritxell Gisbert Traveria
Vocalia vuitena Jordi Ramoneda Civil
Delegat IEC Oriol Nel·lo Colom
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La Junta de Govern agraeix el ple suport de la gerència de l’IEC per a la 
votació electrònica, activa des del 2016. L’evolució de la participació a les elec-
cions per a la renovació parcial de la Junta de Govern des del 2006 es presenta 
al gràfic següent.

8. Torn obert de paraules

Enric Bertran agraeix la designació com a soci honorari i subratlla que la 
tasca que ha realitzat per la Societat ha comptat també amb la col·laboració 
d’altres companys. Aprofita per precisar que en la recerca sobre la història de 
la Societat s’ha finalitzat la fase de redacció de la primera versió del text.

Jorge Olcina intervé per agrair la designació com a soci honorari, que repre-
senta un gran honor i orgull. Apel·la als seus orígens a Alcoi i als seus lligams 
familiars i afectius amb Catalunya. Es declara defensor de la diversitat cultural, 
que des de la presidència de l’Asociación Española de Geografía (AGE) exerceix 
tant com pot. Finalment, recorda la presència de la SCG al Comitè espanyol 
de la Unió Geogràfica Internacional i de l’interès que ha tingut des de l’AGE 
per treballar en projectes plegats.

Oriol Nel·lo, delegat de l’IEC a la Societat, es congratula en nom de la Sec-
ció de Filosofia i Ciències Socials i de l’IEC de la marxa exitosa de la Societat 
i felicita la Junta de Govern per la feina realitzada. Per a l’IEC, les seves 30 
societats filials són un patrimoni molt preuat. D’altra banda, comunica que 
l’IEC està immers en una reflexió sobre el seu present i futur, un debat que 
hauria d’aportar idees per a adaptar-lo als actuals canvis socials i millorar-ne 
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el funcionament. Les societats filials també estan convidades a participar-hi. 
Finalment, recorda que al proper mes de maig estan previstes les eleccions per 
a la renovació de la presidència i de l’equip de govern de l’IEC.

La sessió s’aixeca a les 18:30 hores. Barcelona, 7 d’octubre del 2020.

El secretari, Rafael Giménez-Capdevila
Vist-i-plau, el president, Josep Oliveras Samitier


