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Memòria 

llegida pel secretari el dia de la inauguració del curs 1951-1952 

 

Constituïda el 20 de maig de 1935, la Societat Catalana de Geografia entra ara en el setzè any de la 

seva vida i en el quart, a partir de la represa de les seves activitats, després de la Guerra Civil. 

L’any passat es va inaugurar el curs el dia 14 de novembre  i després de l’obertura de l’acte a càrrec 

del senyor president Doctor Mn. Ramon Bataller, prev., i de la lectura de la memòria del secretari, el 

senyor Alexandre Galí va exposar el tema: “Contribució al mètode d’estudi econòmic i social de la 

divuitena centúria a Catalunya”. 

El 19 de desembre el consoci i membre de l’Institut, Doctor Josep de C. Serra Ràfols, ens va donar una 

visió geogràfica de l’illa de Menorca. 

El 23 de gener d’enguany el consoci Sr. J. Vilà Valentí va fer un estudi de [P. 36] geografia urbana de la 

ciutat de Manresa. 

El dia 6 de març el Comissari General d’excavacions de la província  de Tarragona, Doctor Salvador 

Vilaseca Anguera va fer una síntesi de la prehistòria tarragonina. 

El 27 de març el Doctor Josep M. Fontboté va desenrotllar el tema: “Relacions entre la tectònica i el 

relleu”. 

El 10 d’abril el senyor Josep Font i Solsona va parlar d’ “Aspectes humans de Catalunya en el període 

1650-1716”. 

El 8 de maig el senyor Miquel Formiguera [ha de dir Fornaguera] va fer una exposició geogràfica de 

Colòmbia, país on accidentalment resideix.  

El 29 de maig el consoci senyor Josep Joan Piquer, Director del laboratori Psicotècnic del Tribunal de 

Protecció de Menors, va exposar el tema “Immigració parasitària”. 

Per fi el 14 de juny va tenir lloc la reunió general prevista reglamentàriament en la qual es va prendre 

l’acord de iniciar la represa de la recollida dels noms de lloc de Catalunya i així mateix la publicació en 

primer dels treballs que es tenen enllestits. 

En totes les sessions científiques que s’han celebrat l’assistència ha estat nombrosa i l’interès dels socis 

manifestat per les nombroses intervencions a que han donat  origen els debats plantejats. 

Barcelona, 16 d’octubre de 1951. 

[signat] Josep Iglésies 


