
1 
 

 

 

Memòria 

del secretari llegida en la sessió inaugural del curs [1955-1956] 

 

La Societat entra enguany en els 21 anys de la seva vida. L’any passat, el 12 d’octubre, sota la 

presidència del Dr. Josep de C. Serra Ràfols, es va inaugurar el curs. Dites les paraules de ritual el Sr. 

President va cedir la paraula al secretari, el qual va exposar la tasca realitzada el curs anterior. A 

continuació el Dr. Oriol de Bolòs exposà magistralment el tema: “Les zones de vegetació de Catalunya” 

i en tancar l’acte, el senyor president enaltí els fins de la Societat i féu vots per a l’èxit de les seves 

activitats. 

El 16 de novembre, el senyor Eufemià Fort i Cogul, guanyador del Premi Rubió i Lluch, ocupà una sessió 

científica fent una relació de la vida i l’obra del geògraf siscentista Onofre Manescal, referint-se d’una 

manera particular a les seves relacions amb la Selva del Camp. 

El 22 de desembre el senyor Josep Lladonosa i Pujol parlà de la evolució urbana de la ciutat de Lleida, 

mostrant el profund coneixement que té de la trajectòria històrica de la capital del Segre i del seu 

expan-[P. 53] diment urbà a través dels segles. 

El 25 de gener el Dr. Lluís Solé i Sabarís ens donà la seva lliçó sobre la Geomorfologia del Camp de 

Tarragona, fent un acabat estudi del quaternari que cobreix la part plana d’aquella comarca. 

El 22 de febrer el Dr. Joan Vilà i Valentí ens presentà un comunicació sobre les Landes de Gascunya 

amb una brillantesa i una profunditat geogràfica de la més alta escola. 

El 22 de març, el que us parla exposà un aspecte del seu estudi sobre l’antic poblament de Catalunya, 

concretant la seva exposició en el primer quart del segle XVIII. 

El 26 d’abril, el senyor Josep Perenya ens comunicà unes interessants impressions de gran abast social 

sobre “Coneixement i assimilació de l’immigrat”. 

El 31 de maig va ocupar la nostra tribuna el senyor Joaquim Maluquer i Sostres, el qual exposà les 

varietats i la distribució dels ocells a Catalunya. 

El dia de Sant Jordi es va llegir el resultat del veredicte del concurs Eduard Brossa fundat i dotat per la 

Societat Catalana de Geografia. El premi va ésser concedit al treball “Els noms de lloc de les terres 

catalanes: Reus” degut al senyor Ramon Amigó i Anglès.  

Hi ha convocat per tercera vegada el premi indicat, destinat com els anys anteriors, al millor recull de 

noms de lloc d’un terme municipal. 

El cartell de premis de l’Institut conté, a més, la convocatòria d’un premi Prat de la Riba a concedir el 

23 d’abril de 1956 ofert al millor estudi sobre ciències naturals, entre elles la geografia. Un premi Josep 

Massot i Palmès a concedir el 23 d’abril de 1957 és ofert al millor treball d’investigació sobre geografia 
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de les terres catalanes. Un altre premi Francesc Cambó a concedir el 1956 es ofert a un treball sobre 

temes morals o econòmics, entre els quals poden comptar-se molts temes de geografia humana; un 

altre premi Jaume I a concedir el 1956 es ofert al millor treball d’investigació sobre geografia, geologia 

o botànica del País Valencià. Per fi un Premi Francesc Blasi Vallespinosa és ofert a una monografia 

geogràfica sobre una localitat o una zona de les terres catalanes. Ens congratulem, una vegada més, 

que els temes de geografia afins a la nostra.... [sense continuïtat en acabar la pàgina 53] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrit del llibre d’Actas de la Societat Catalana de Geografia, p. 52-53          [P. Alegre, 27.07.2018] 

 


