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Memòria del curs 1962-1963 

 

La inauguració del curs, celebrada el 27 de novembre de 1962, va tenir un caràcter particularment 

emotiu en celebrar-se en homenatge a Francesc Carreras Candi, amb motiu del centenari de la seva 

naixença i prendre per marc, precisament el propi domicili de l’homenatjat. Els membres de la Societat 

Catalana de Geografia van reunir-se al gran i magnífic saló de la casa pairal dels Carreras Candi, amb 

convivència dels familiars del director de la monumental Geografia de Catalunya, apareguda a principis 

de segle. Van parlar a l’acte Josep Iglésies, el qual féu present el significat que la personalitat d’en 

Carreras Candi té en els nostres estudis geogràfics; A. Duran Sanpere, que va traçar una minuciosa 

biografia de l’homenatjat, fent ressortir els trets preponderants de l’època de la seva actuació; i J. de 

C. Serra Ràfols que va cloure l’acte, agraint l’haver acollit l’entitat en el domicili on l’acte es celebrava. 

Els membres de la Societat Catalana de Geografia, a continuació, van ésser obsequiats amb un refresc 

pels fills de Carreras Candi. 

El segon acte del curs es va realitzar per primera vegada al local que és destinat a les filials de l’Institut 

d’Estudis Catalans en el Palau Dalmases del carrer Montcada, dins l’organització de l’Òmnium Cultural. 

Va tenir lloc el dia 19 de desembre de  1962 i fou Josep Iglésies qui va ocupar la tribuna, per exposar 

el tema “Geografia de la Reconquesta entre els rius Anoia i el Francolí”. 

El 16 de gener de 1963, es va celebrar el tercer acte del curs, amb la conferència de Pau Vila sobre 

“Nova visió de la Cerdanya”. 

El 8 de febrer, al local del Centre Excursionista de Catalunya, que ens fou amablement cedit per enaltir 

la reunió, va tenir lloc l’homenatge a la memòria de Mn. Ramon Bataller, prevere, antic president de 

la Societat Catalana de Geografia. Hi parlaren Josep Iglésies que llegí una biografia general de 

l’homenatjat, Josep de Villalta, que exposà els mèrits de  Mn. Bataller com a geòleg, Pius Font i Quer, 

que ens parlà com a membre preeminent i president que havia estat de la Institució Catalana d’Història 

Natural, i Mn. Lluís Via, prev., que féu el panegíric del sacerdot, professor del Seminari i director i 

restaurador del museu paleontològic de a pietosa institució diocesana. A l’acte hi assistiren els 

familiars de Mn. Ramon Bataller i una molt nombrosa concurrència que omplia de gom a gom el local. 

El 13 de maig, novament al Palau Dalmases, Lluís Solé i Sabarís va exposar el seu estudi sobre el llac de 

Banyoles, aportant noves dades pel [P. 70] seu coneixement. Il·lustrà la conferència amb projeccions. 

El 17 d’abril, Francesc Gurri i Serra, exposà amb gràcia i amenitat els resultats d’una excursió a les 

Batueques i les Hurdes, fent ressaltar els trets humans de la regió i estenent-se en consideracions 

geogràfiques sobre aquells territoris. 

El 15 d’abril de 1963, la Societat es constituí als baixos del Palau de la Virreina, on es celebrava 

l’exposició d’art rupestre del Sàhara líbic. Fou visitada l’exposició i davant de cada un dels plafons el 

Sr. J. de C. Serra Ràfols donà les explicacions pertinents. 
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El 15 de maig de 1963 la senyoreta Maria de Bolòs Capdevila tractà el tema “Síntesi de la Garrotxa”, 

que constituí una magnífica reducció d’una gran monografia sobre la comarca estudiada. 

El dia 5 de juny es féu el darrer acte del curs, el qual anà a càrrec del consoci R. Ràfols Camí. Exposà 

una tesi sobre “La geografia de Catalunya dins de les terres pirinenques mediterrànies”, el qual originà 

un viu debat entre els presents, els quals lamentaren que la falta de temps no permetés donar una 

major extensió a les intervencions. 

[signat] Josep Iglésies 
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