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Assemblea General Ordinària 
 
El 29 de juny de 1992, se celebrà l`Assemblea General 
Ordinària de Socis corresponent al curs 1991-92. En 
començar l`acte, la vicepresidenta de la Societat, senyora 
Maria Dolors Garcia Ramon, excusà l'absència del 
president, sr. Vicenç Biete, i dedicà unes emocionades 
paraules a recordar la personalitat científica i humana del 
sr. Lluís Casassas i Simó, expresident de la Societat i 
darrerament vocal adjunta a la presidència, traspassat feia 
pocs dies.  
 
A continuació, el secretari, senyor Enric Bertran, llegí 
l'acta de l`anterior Assemblea General Ordinària, la de 
l'Assemblea Extraordinària celebrada el mes  de febrer i la 
Memòria d`Activitats del curs 1991-92; seguidament, la 
tresorera, senyora Montserrat Cuxart, informà de l`estat de 
comptes de l`any 1991 i del pressupost per al 1992. Tots 
els documents esmentats foren aprovats per l`Assemblea.  
 
La renovació dels càrrecs de la Junta de Govern que 
cessaven reglamentàriament, es féu per unanimitat a favor 
de les sres. Montserrat Cuxart i Tremps com a tresorera i 
Roser Majoral i Moliné com a vocal tercera. El càrrec de 
vocal quart restà vacant, ja que no havia estat possible de 
substituir, dins del termini reglamentari, el sr. Lluís 
Casassas i Simó, que hi optava com a únic candidat. Així 
doncs, la Junta de Govern quedà constituïda de la següent 
manera: 
 President:  Vicenç Biete i Farré 
 Vicepresidenta:  Maria Dolors Garcia i Ramon 
 Tresorera:  Montserrat Cuxart i Tremps 
 Secretari:  Enric Bertran i Gonzàlez 
 Vocal primer:  Joaquim Cabeza i Valls 
 Vocal segona:  Rosa Ascon i Borràs 
 Vocal tercera:  Roser Majoral i Moliné 
 Vocal quart:  vacant 
 Vocal cinquè:  Joan Tort i Donada 
 Vocal sisè:  Enric Mendizàbal i Riera 
 
Finalment, l`Assemblea ratificà la gestiá¢á de la Junta de 
Govern durant el curs 1991-92 i demanà que constés en 
acta el seu condol arran la mort del sr. Lluís Casassas i 
Simó. 
 
 
Els actes d'homenatge a Lluís Casassas i Simó 
 
1. L'Homenatge al Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 
El 4 de novembre de 1992, se celebrà al Saló de Cent de 
l'Ajuntament de Barcelona, un acte d'homenatge a l'Il.lm 
Sr. Lluís Casassas i Simó, organitzat conjuntament per 
l'Ajuntament de la Ciutat i la Societat Catalana de 
Geografia. L'acte fou presidit per l'Excm. Sr. Pasqual 
Maragall, Alcalde de Barcelona, l'Il·lm Sr. Lluís Armet i la 
Il·lma. Sra. Eulàlia Vintró, Primer i Segona Tinent 
d'Alcalde de la Ciutat, l'Il·lm. Sr. Emili Giralt, president de 
l'Institut d'Estudis Catalans, i la Sra. Maria Jesús Marquès, 
vídua Lluís Casassas. En la sessió d'homenatge, hi 

pronunciaren parlaments el sr. Enric Bertran i Gonzàlez, 
secretari de la Societat Catalana de Geografia, que parlà de 
“Lluís Casassas i Simó, mestre”; el sr. Vicenç Biete i 
Farré, president de la Societat Catalana de Geografia, que 
tractà de “La vocació geogràfica de Lluís Casassas i la 
seva pregona dedicació a la Societat Catalana de 
Geografia”; el sr. Joan Vilà-Valentí, professor emèrit de la 
Universitat de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis 
Catalans, que dissertà de “Lluís Casassas, universitari”; el 
sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, membre de l'Institut 
d'Estudis Catalans, que s'ocupà de “L'afany geogràfic de 
Lluís Casassas”; el sr. Josep M. Bricall i Masip, Rector de 
la Universitat de Barcelona, que parlà de “Dr. Lluís 
Casassas i Simó, primer Síndic de Greuges de la 
Universitat de Barcelona”; i el sr. Pasqual Maragall i Mir, 
que, en cloure l'acte, oferí unes “paraules de cloenda” a 
glossar la qualitat ciutadana del Sr. Lluís Casassas. 
 
 
2. L'Homenatge a l'Institut d'Estudis Catalans 
 
L'11 de juny de 1993, l'Institut d'Estudis Catalans, amb la 
col.laboració de la Societat Catalana de Geografia i de la 
Societat Catalana d'Ordenació del Territori, dedicà una 
sessió en memòria de l'Il·lm Sr. Lluís Casassas, que fou 
membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 
L'acte, que fou presidit per sr. Emili Giralt i Raventós, 
president de l'Institut d'Estudis Catalans, i presentat pel sr. 
Vicenç Biete i Farré, president de la Societat Catalana de 
Geografia, comptà amb la participació del sr. Tomàs Pou i 
Viver, president de la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori, que dissertà de “Lluís Casassas en l'ordenació 
territorial de Catalunya”, del sr. Georges Bertrand, 
membre honorari de la Societat Catalana de Geografia i 
professor de la Univeristat de Tolosa-Le Mirail, que parlà 
de “Lluís Casassas et sa projection scientifique vers 
l'extérieur”, i del sr. Joan Vilà-Valentí, membre de 
l'Institut d'Estudis Catalans i professor emèrit de la 
Universitat de Barcelona, que tractà de “La personalitat 
humana i científica de Lluís Casassas”. Aquest acte serví 
de cloenda del curs 1992-93. 
 
 
Activitats científiques 
 
1. Conferències i Taules Rodones 
 
El curs 1992-93, titulat “Curs d'Homenatge a Lluís 
Casassas i Simó”, començà oficialment el dia 27 de 
novembre de 1992, data en què la professora Metchild 
Rössler parlà de “The secret plans of nazis for Eastern 
Europe. Geography and areal planning during the time of 
III Reich”. El mateix dia, al matí, la professora Rössler 
pronuncià una altra conferència, aquesta a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en què s'ocupà de “Walter 
Christaller and central place theory (1933-1945)”. L'estada 
a Barcelona de la professora Rössler fou subvencionada 
per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya. 
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El dia 17 de desembre de 1992, el professor Joan Nogué, 
de la Universitat de Girona, pronuncià una conferència, 
titulada “La dimensió territorial del nacionalisme”. 
 
El dia 28 de gener de 1993, el professor  Marc-Aureli Vila 
i Comaposada, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, 
tractà de “El poblament en relació als rius de Sudamèrica”. 
 
El dia 23 de febrer de 1993, se celebrà una taula rodona 
per tractar el tema de “La Catalunya Postolímpica. Hi 
participaren els srs. Antoni Farré, Alcalde de Sabadell, 
Joan Ganyet, Alcalde de la Seu d'Urgell, i Juli Sanclimens, 
Alcalde de Manresa. Hi actuà de moderador el professor 
Josep Oliveras, de la Universitat de 
Tarragona. 
 
El dia 23 de març de 1993, se celebrà a la seu de la 
Societat Catalana de Geografia la Sessió Tercera de la “III 
Trobada de Geògrafs d'Euskal-Herria i Catalunya”, a la 
qual la Societat fou convidada a participar per part del 
Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica 
Regional de la Universitat de Barcelona. Primerament, s’hi 
presentaren dues ponències, a càrrec de la professora 
Soledad Nogués, de l'Instituto de Geografí Vasco Andrés 
de Urdaneta (INGEBA), que parlà d'”Una nueva división 
en la organización territorial de la Comunidad Autònoma 
del País Vasco: la comarca, posibilidades y perspectivas”, i 
del sr. Jaume Busqué, de la Societat Catalana de 
Geografia, que dissertà de “División y organización 
territorial de Catalunya”. Després, el professor Francisco 
Javier Gómez Piñeiro, de l'INGEBA i de la Universitat de 
Deusto, Bilbao i Donostia, hi pronuncià una lliçó 
científica, titulada “Geografía, actividad empresarial y 
medio ambiente”. 
 
El dia 17 d'abril de 1993, se celebrà una sessió acadèmica 
dedicada a l'anàlisi i discussió del “Pla Territorial de 
Catalunya”, organitzada conjuntament per la Societat 
Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), la Societat 
Catalana de Geografia, el Col·legi d'Advocats de 
Catalunya, l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del 
COAC, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi 
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, el 
Col·legi-Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, 
l'Agrupació de Tècnics Urbanistes i l'Associació 
Espanyola de Ciència Regional. L'acte, que fou presidit pel 
sr. Emili Giralt, president de l'IEC, i presentat pel sr. 
Tomàs Pou, president de la SCOT, comptà amb 
l'assistència dels srs. Agustí Arana, Director General de 
Planificació i Acció Territorial, i Genís Carbó, Cap del 
Servei de Planificació Territorial, que feren una 
“Exposició del Pla Territorial General de Catalunya”. 
Després d'un breu descans, se celebrà una taula rodona, 
moderada pel sr. Enric Argullol, professor de Dret 
Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, en què 
participaren, a més dels srs. Agustí Arana i Genís Carbó, el 
sr. Manuel Herce i el sr. Albert Serratosa, Enginyers de 
camins, canals i ports, el sr. Ricard Pié i el sr. Manuel 
Ribas Piera, Arquitectes, la sra. Isabel Rueda, Geògrafa, i 
el sr. Marçal Tarragó, Economista. L'acte acabà amb un 
interessant i participat debat entre la mesa i ela assistents. 

El dia 22 d'abril de 1993, a l'Auditori del Centre d'Estudis i 
Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, es 
projectà la filmació d'una entrevista feta al professor Lluís 
Casassas i Simó pels professors Maria Dolors Garcia 
Ramon i Joan Nogué, que forma part d'un projecte de 
treball titulat “La innovació metodològica en la geografia 
espanyola en el periode 1940-1990”, emmarcat en un 
projecte internacional de la Universitat de Lund (Suècia). 
La pel·lícula, titulada “La pràctica de la geografia: 
entrevista a Lluís Casassas i Simó”, fou presentada per la 
sra. Maria Dolors Garcia Ramon, vicepresidenta de la 
Societat Catalana de Geografia, que féu un breu però 
emocionat parlament, dedicat a glossar la figura científica i 
humana de Lluís Casassas. 
 
El dia 27 de maig de 1993, el professor Jaume Font, de la 
Universitat de Barcelona, pronuncià una conferència, 
titulada “Els condicionants geogràfics de la formació de la 
xarxa viària a Catalunya”. 
 
 
2. Cursets monogràfics 
 
El mes de febrer de 1993, els srs. Martí Boada i Rufí 
Cerdan dirigiren un curset-seminari sobre “Paisatge i 
Societat a Catalunya”. El dia 8, el professor Boada fé una 
“Aproximació als paisatges i al medi ambient del Vallès 
Oriental”; i el dia 9, el professor Cerdan s'ocupà de les 
“Implicacions socials dels incendis forestals”.  
 
Si no s'indica altrament, totes les activitats científiques 
ressenyades fins ara foren realitzades a l`Institut d`Estudis 
Catalans. 
 
 
3. Sortides d'estudi 
 
El dia 28 de novembre de 1992, s`efectuà una sortida 
d`estudi a Terrassa. Al matí, el professor Joan Tort explicà 
la lògica locacional de la ciutat de Terrassa en relació al 
conjunt del Vallès. Durant el matí, els assistents foren 
rebuts a l'Ajuntament de Terrassa pel sr. Joan Marcet, 
regidor de Comunicació, Publicacions i Imatge, que ens 
acompanyà durant tot el matí. Seguidament, s'efectuaren 
visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica, a la Masia 
Freixa i a la Casa-Museu  Alegre de Sagrera, on s'efectuà 
un col·loqui sobre els plans de creixement de Terrassa. En 
havent dinat, hom visità el Parc i el castell-cartoixa de 
Vallparadís, i s'efectuà un debat sobre el paper de la ciutat 
en el territori, que comptà amb la participació del sr. 
Antoni Pruné, tinent d'alcalde de Terrassa i regidor de 
Desenvolupament Urbà i Grans Infraestructures, que 
explicà els problemes actuals de la ciutat i les perspectives 
de desenvolupament urbà. 
 
El dia 24 d'abril de 1993, s`efectuà una sortida d`estudi a 
Rialb i el Segre Mitjà. Durant el matí, hom visità les ruïnes 
del monestir de Gualter i es dedicà a observar i analitzar 
les obres de l'embassament de Rialb i el seu impacte social 
i mediambiental. A la tarda, es féu una taula rodona, que 
comptà amb la participació del sr. Ventura Roca i Martí, 
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Alcalde d'Oliana, del sr. Antoni-Francesc Tulla i Pujol, 
professor de la Universitat  Autònoma de Barcelona, del 
sr. Manuel Gabriel i Forn, professor de l'Institut de Ponts, i 
del sr. Joan Tort i Donada, professor de la Universitat de 
Barcelona. L'acte fou presidit i moderat pel  sr. Vicenç 
Biete i Farré, president de la Societat Catalana de 
Geografia. 
 
 
4. Publicacions 
 
L'estiu passat, la Junta de Govern de la Societat Catalalana 
de Geografia féu una crida per recollir articles 
d'homenatge a Lluís Casassas i Simó, al qual s'havia 
acordat de dedicar un primer número de “Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia”. La resposta fou gran, raó 
per la qual ha calgut pensar en l'edició d'almenys tres 
números d'aquesta revista. La distribució del primer 
d'aquests volums, el 33-34, es farà en el decurs d'aquest 
mes de juny; els dos següents estaran llestos abans 
d'acabar l'any. La trigaça a editar aquest primer número 
d'homenatge a Lluís Casassas ha estat deguda a la 
necessitat de cercar uns ajuts econòmics suplementaris, 
concedits finalment per la Diputació de Barcelona. El núm. 
33-34 de “Treballs de la Societat Catalana de Geografia” 
conté totes les intervencions en l'acte d'homenatge del Saló 
de Cent i diversos articles de destacats professionals de la 
geografia, de Catalunya, d'Espanya i de l'estranger. 
 
 
Notes diverses 
 
El dia 2 de desembre de 1992, la Fundació Bosch i 
Cardellach realitzà un Acte d'Homenatge a Lluís Casassas 
i Simó, que havia estat membre d'aquesta institució 
sabadellenca. L'acte, que fou presidit per l'Alcalde de 
Sabadell, sr. Antoni Farrés, i presentat pel sr. Ramon Vall, 
president d'aquesta Fundació, comptà amb la participació 
del sr. Joaquim Clusa, economista, i del sr. Joan Vilà-
Valentí, professor emèrit de la Universitat de Barcelona. 
 
El dia 31 de març de 1993, la Universitat de Barcelona 
realitzà un Acte d'Homenatge a l'Il·lm. Sr. Lluís Casassas i 
Simó, que fou Síndic de Greuges d'aquesta Universitat. A 
l'acte, celebrat a l'Aula Magna, hi intervingueren el sr. 
Josep M. Bricall, Rector de la Universitat de Barcelona, el 
sr. Josep M. Puig Salellas, President del Consell Social, el 
sr. Francisco Quirós, professor 
de la Universitat d'Oviedo, i el sr. Oriol Martorell, 
professor de la Universitat de Barcelona. 
 
La Societat Catalana de Geografia fou una de les entitats 
col·laboradores en el “Debat sobre el Pla Territorial 
General de Catalunya”, celebrat el 17 de juny de 1993, 
organitzat per la Federació Catalana de Municipis. 
 
La impremta el Tinter, SCL, que edita “Treballs de la SC 
de Geografia” des del seu començament, ha volgut 
contribuir als actes d'homenatge al sr. Lluís Casassas, amb 
l'edició gratuïta del programa d'activitats d'aquest curs. 
 

Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1991-92, el nombre de socis de la 
Societat Catalana de Geografia era de 415; d`aleshores 
ençà, hi ha hagut 16 altes i 16 baixes. Així doncs, ara, en 
tancar l`exercici 1992-93, el nombre d`associats és de 415, 
dels quals 11 són honoraris i 394 són numeraris. (EB) 


