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Reunió General de Socis 

 

20 de desembre de 1948 

 

Es dóna compte en aquesta reunió de la Ponència nomenada per l’Institut d’Estudis Catalans, per tal 

de reorganitzar la Societat Catalana de Geografia. Aquesta Ponència la constituïen els senyors Eduard 

Fontserè i Josep Iglésies. Reunits aquests senyors acordaren ampliar la comissió amb els senyors Pere 

Blasi i Ramon Bataller prev. 

El dia 18 de desembre de 1947 els ponents inicials enviaren a l’Institut d’Estudis Catalans la següent 

comunicació: 

“Barcelona, 18 de desembre de 1947. Senyor: Atenent a la comissió que van posar a les nostres mans, 

per tal de reorganitzar la Societat Catalana de Geografia, posem en el vostre coneixement el següent: 

Reunits els signants, junt amb el Dr. Mn. Ramon Bataller i el senyor Pere Blasi, consultàrem la llista dels 

antics socis de la Societat i hom va constatar, que la majoria dels vells associats són absents, una fracció 

ha mort durant el període de suspensió de l’entitat i gairebé tota la resta actua avui en institucions 

científiques similars a la nostra, on es beneficia econòmicament del seu treball. En considerar que és 

molt problemàtic d’obtenir novament la col·laboració d’aquestes persones que un temps ens foren 

afins, degut a què a nosaltres no ens és possible pagar degudament les col·laboracions, ni sostenir 

publicacions de cap mena, els reunits deliberaren sobre les possibilitats de captar l’ajuda d’elements 

nous, particularment entre la joventut estudiosa, sense menysprear el més mínim els antics que se’ns 

vulguin acostar. 

Acordaren celebrar en nom de la Societat Catalana de Geografia una sèrie de conferències i treballs de 

seminari, a càrrec de cadascun dels reunits, invitant d’una manera particular a aquests actes, els antics 

socis residents a Barcelona, a més de les persones a què obliga la cortesia i també els novells 

investigadors dels quals tinguem notícia, a fi de veure quins elements se’ns acosten i es presten a 

treballar de bell nou sota el patronatge de la Societat, filial de l’Institut. 

Reconeguda la manca de local social, la dificultat d’actuar públicament i el caràcter íntim que, en 

aquest període, ha de tenir l’entitat, decidiren prescindir momentàniament de cotitzacions i celebrar 

tot seguit el primer acte dels projectats a càrrec del signant Eduard Fontserè, el qual manifesta que 

parlarà sobre: “Els vents de tramuntana i de mestral a Catalunya”. Restem en l’anhel de servir l’Institut 

i la vostra persona. E. Fontserè i J. Iglésies. Sr. President de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.” 

Aquesta comunicació dóna idea de l’esperit, si voleu una mica poruc de la Ponència, la qual en el curs 

passat va fer la prova de veure quins elements i quines persones podia aplegar de nou entorn de 

l’entitat. Podem donar la prova per reeixida i avui aquells que fa un any van rebre de l’Institut d’Estudis 
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Catalans l’encàrrec d’iniciar la represa de les activitats de la Societat Catalana de Geografia declinen 

els poders davant de la Reunió general d’adherits i simpatitzants. 

Per unanimitat es va elegir la següent Junta de Govern: 

Dr. Ramon Bataller, prev., president 

Pere Blasi, vicepresident 

Josep Parunella, comptador 

Josep de C. Serra-Ràfols, tresorer 

Josep Iglésies, secretari. 

S’acordà realitzar com a mínim una sessió científica mensual i el secretari resta encarregat de la seva 

organització. 

S’acorda establir la quota de cinc pessetes mensuals, les quals per facilitar el cobrament podrà 

gestionar-se que siguin satisfetes per trimestres. 

La reunió ha tingut lloc en el domicili particular del secretari. 

[signat] Josep Iglésies 

 

 

 

[Assistents, anotats al marge:] Eduard Fontserè, Ramon Bataller prev., J. Ferrer de Franganillo, Ll. 

Solé Sabarís, Pere Blasi, Josep Parunella, J. de C. Serra Ràfols, J. Vilà Valentí, R. Candel Vila, Vicenç 

Turell, Josep Iglésies. 

 

 

 

Transcrit del llibre d’Actas de la Societat Catalana de Geografia, p. 29-31          [P. Alegre, 14.07.2018] 

 
 

 

 


