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Memòria 

del secretari llegida en la sessió inaugural del curs 1956-1957 

 

En entrar als 22 anys de la seva fundació, la Societat Catalana de Geografia va inaugura el curs el dia 8 

de novembre de 1956 [ha de dir 1955], obrint la sessió el senyor President de l’entitat Dr. J. de C. Serra 

Ràfols. A continuació el secretari va llegir la memòria del curs anterior i seguidament Don Francesc 

Masclans va exposar magestrívolament la seva comunicació sobre “La vegetació de les Muntanyes de 

Prades”. En acabat el senyor President va fer una glossa dels fins de l’entitat, fent vots per 

l’expandiment dels seus postulats. 

El dia 20 de desembre el doctor J. de C. Serra Ràfols va exposar el tema: “El comerç antic a través de 

les exploracions submarines”. 

El dia 17 de gener, el Dr. Josep M. Casas Homs parlà d’ “Una visió de Barcelona per un humanista del 

quatre-cents”, donant a conèixer la seva traducció del famós text llatí sobre Barcelona de Jeroni Pau. 

El 14 de febrer ocupà de bell nou la nostra càtedra el Dr. Serra Ràfols per parlar de les recents 

descobertes fetes a les excavacions de les muralles i banys romans de Badalona. 

El 21 de març el senyor Francesc Gurri ens féu una emotiva i documentada exposició dels seus estudis 

sobre l’Alta Garrotxa. 

El dia 15 de maig Antoni Bergós féu un estudi geograficojurídic sobre les aigües de l’horta de Lleida. 

El 29 de maig el senyor Josep Pons, fotògraf de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya, mostrà una 

importantíssima i molt interessant col·lecció de fotografies, a gran tamany, de certs aspectes de 

geografia física i humana de la Costa Brava a principis de segle. Prèviament el que us parla féu un resum 

de la trajectòria urbana de la vila de Blanes i de la seva importància en el comerç de cabotatge amb 

Amèrica en el curs del segle passat. 

El curs fou tancat pel prestigiós advocat de Tortosa senyor F. J. Gas Carpio, el qual exposà el tema: “La 

Tortosa del segle XIII”. La dissertació va donar lloc a una considerable i afectuosa conversa general, 

amb un particular canvi d’impressions sobre possibilitats de confraternització entre els grups 

intel·lectuals tortosins i barcelonins, germen de tasques profitoses pel futur cultural català. 

El dia de Sant Jordi d’enguany, es va llegir el veredicte del Premi Eduard Brossa convocat per la Societat 

Catalana de Geografia, el qual va ésser concedit al senyor Josep Llobera pel seu important treball sobre 

els noms de lloc de Sant Boi de Llobregat [ha de dir Cornellà de Llobregat]. 

El mateix dia es va obrir una nova convocatòria del Premi Eduard Brossa dotat per la nostra entitat i a 

concedir, igual que en les convocatòries anteriors, al millor recull de topònims d’un terme municipal 

de terres de llengua catalana. 
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La Societat ha publicat enguany i ha estat repartint gratuïtament entre els socis, el fascicle “Els noms 

de lloc de Catalunya, II. Sant Pere de Riudebitlles” degut al consoci senyor Cristòfol Cardús. 

Està en tràmits de publicació el volum de la mateixa col·lecció que l’any passat va obtenir el Premi 

Eduard Brossa, dedicat als topònims del terme municipal de Reus, degut a Ramon Amigó Anglès. 

[signat] Josep Iglésies 
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