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Assemblea General Ordinària 
 
El 21 de juny de 1994, se celebrà l`Assemblea General 
Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia 
(SCdG) corresponent al curs 1993-94. En començar l`acte, el 
president, senyor Vicenç Biete, demanà a l'Assemblea que 
ratifiqués l'acord de la Junta de Govern de nomenar el senyor 
Marc-Aureli Vila i Comaposada Membre Honorari de la 
Societat Catalana de Geografia, ateses la seva fidelitat 
insubornable al país, la seva gran contribució als estudis 
geogràfics i la seva disposició exemplar a participar en 
l'organització d'activitats de la SCdG, de la qual fou fundador 
i en la Junta de Govern de la qual és delegat de l'Institut 
d'Estudis Catalans(IEC); la proposta fou refermada 
unànimement per l'Assemblea. 
 
A continuació, el secretari, senyor Enric Bertran, llegí l'acta 
de l`anterior Assemblea General Ordinària i la Memòria 
d`Activitats del curs 1993-94; tots dos documents foren 
aprovats per l`Assemblea. Després, la tresorera, senyora 
Montserrat Cuxart, presentà l`estat de comptes de l`any 1993, 
que fou ratificat per l`Assemblea. 
 
Abans de procedir a l`elecció de les persones que havien 
d`ocupar els càrrecs de la Junta de Govern que es renovaven 
reglamentàriament, el president, senyor Vicenç Biete, explicà 
les raons per les quals la senyora Rosa Ascon i Borràs no es 
presentava a la reelecció i li agraí la seva generosa dedicació 
a les tasques de govern durant els anys en què havia ocupat el 
càrrec de vocal. Un cop feta la votació i ratificats per 
l'Assemblea els vocals tercer i quart, nomenats interinament, 
la Junta de Govern quedà constituïda de la següent manera: 
 
 president:            Vicenç Biete i Farré 
 vice-presidenta:  Roser Majoral i Moliné 
 tresorera:             Montserrat Cuxart i Tremps 
 secretari:             Enric Bertran i Gonzàlez 
 vocal primer:       Joaquim Cabeza i Valls 
 vocal segon:        Pau Alegre i Nadal 
 vocal tercer:        Lluís Riudor i Gorgas 
 vocal quart:         Francesc Nadal i Piqué 
 vocal cinquè:      Joan Tort i Donada 
 vocal sisè:           Enric Mendizàbal i Riera 
 
Finalment, l`Assemblea ratificà la gestió de la Junta de 
Govern durant el curs 1992-93. 
 
 
Activitats científiques 
 
1. Conferències 
 
El curs 1994-95, titulat Països, regions, fronteres en un món 
canviant (II), començà oficialment el dia 14 de setembre de 
1994, data en què el senyor Georges Bertrand, professor de 
la Universitat de Tolouse-Le Mirail, pronuncià una 
conferència titulada Espaces géographiques: L'isthme 
pyrénéen. 

El dia 26 d'octubre de 1994, el senyor José Luis Luzón, 
professor de la Universitat de Barcelona, tractà de La Cuba 
de fin de siglo. 
 
El dia 29 de novembre de 1994, el senyor Sergei Tharkov, 
de l'Acadèmia Russa de les Ciències, s'ocupà de Les 
problèmes ethniques à la Russie actuelle. 
 
El dia 18 de gener de 1995, el senyor Jiri Blazek, professor 
de la Universitat Charles de Praga, dissertà sobre el tema 
Break up Czechoslovakia. 
 
El dia 20 de febrer de 1995, la senyora Marie-Vic Ozouf-
Marignier, professora de l'École d'Hautes Études en 
Sciences Sociales de París, tractà el tema Projet politique et 
projet territorial en France au XIXème siècle: La naissance 
du régionalisme, 1869-1900. 
 
El dia 15 de març de 1995, la senyora Dolors Folch, 
professora de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
pronuncià una conferència titulada La mala terra: 
perspectives sobre la Xina contemporània. 
 
El dia 19 d'abril de 1995, el senyor Joao Carlos Garcia, 
professor de la Universitat de Porto, dissertà sobre La 
representación de la frontera portuguesa en los mapas 
antiguos. 
 
El dia 17 de maig de 1995, el senyor Jesús Burgueño i 
Rivero, professor de la Universitat de Lleida, parlà de La 
gestació de la divisió provincial (1820-1833): entre el pacte i 
la imposició. Abans de començar la conferència fou presentat 
el llibre De la vegueria a la província. La formació de la 
divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-
1850), del mateix autor, editat per Rafael Dalmau. 
 
El dia 8 de juny de 1995, el senyor Joan Vilagrassa i Ibarz, 
professor de la Universitat de Lleida, pronuncià la lliçó 
científica que serví de cloenda al curs 1994-95, sota el títol de 
El concepte de segregació social urbana.  
 
Les estades a Barcelona dels professors Blazek i Ozouf-
Marignier foren subvencionades per la Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT) de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. Cicles de conferències 
 
El mes de desembre de 1994, el senyor Joan Rebagliato i 
Font, Llicenciat en Filosofia i Lletres i Membre Honorari de 
la SCdG, pronuncià dues Conferències sobre Europa. El dia 
14, el professor Rebagliato tractà del Procés de formació de 
les dues Europes i el dia 15 s'ocupà de la Geografia 
lingüística de l'Europa actual. 
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El mesos d'abril i maig de 1995, el senyor Javier Martín 
Vide, professor de la Universitat de Barcelona, dirigí un 
Cicle de conferències sobre tres figures eminents de la 
meteorologia i la climatologia catalanes. El dia 26 d'abril, el 
senyor Alberto Linés Escardó, president de l'Asociación 
Meteorológica Española, tractà de El Padre Benet Viñes 
(1837-1893); el dia 3 de maig, els senyors Mariano 
Barriendos Ballvé, de l'Historisches Institut de la Universitat 
de Berna, i Alberto Linés Escardó, s'ocuparen de Francesc 
Salvà i Campillo (1751-1828); i, el dia 10 de maig, el senyor 
Josep M. Raso i Nadal, de la Universitat de Barcelona, 
dissertà sobre Eduard Fontserè (1870-1970). 
  
Totes les activitats científiques ressenyades fins ara foren 
realitzades a l`Institut d`Estudis Catalans. 
 
 
3. Sortides d'estudi 
 
El dia 19 de novembre de 1994, s`efectuà una sortida 
d`estudi a Tona i Sant Pere de Torelló. Al matí, el 
professor Joan Tort féu una acurada explicació de diversos 
aspectes geogràfics de la Plana de Vic i hom pujà al puig del 
castell de Tona, on s'admirà l'església de Santa Maria del 
Barri. Després es visità la Torneria Mora-Viraf de Sant 
Pere de Torelló i s'estudiaren els meandres del Ter, del 
Purgatori estant. A la tarda, els assistents visitaren la central 
tèrmica de Sant Pere de Torelló, que produeix energia a 
partir del tractament de residus. Finalment, a la sala d'actes 
de l'Ajuntament d'aquesta vila, se celebrà una sessió 
acadèmica, presidida pels senyors Joan Plana i Agustí 
Dalmau, Tinent d'Alcalde i Arxiver, respectivament, de Sant 
Pere de Torelló, que centraren les seves intervencions en la 
torneria i el patrimoni arquitectònic del municipi. 
 
El dia 22 d'abril de 1995, s'efectuà una sortida d'estudi a 
Flix i la Ribera d'Ebre. Al matí, hom visità Tivissa i Móra 
d'Ebre. Després de dinar, els assistents visitaren el poble de 
Flix, acompanyats pel senyor Pere Muñoz Hernàndez, ex-
alcalde i professor de l'institut de Flix, que parlà de diversos 
aspectes relacionats amb la història de la vila. 
 
 
4. Altres actuacions 
 
La SCdG, conjuntament amb la Societat d'Onomàstica, 
elaborà, a petició de la Direcció General de Carreteres del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, un informe en què es proposà el 
topònim Collabós, per designar un dels túnels oberts entre 
les valls de Bianya i Sant Joan de les Abadesses, 
denominació que fou acceptada per l'esmentada direcció 
general. 
 
 
 

5. Publicacions 
 
Aquest curs 1994-95, han estat editats els números 37 i 38 de 
Treballs de la SCdG, corresponents a juny i desembre de 
1994, que composen el volum IX. El primer núm. ha estat 
publicat amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i el 
segon amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, la SCdG coedità, juntament amb la Caixa de 
Catalunya i la Universitat i la Diputació de Barcelona, el 
llibre que recull les intervencions en el III Encuentro de 
Geografia Catalunya - Euskal Herria, celebrat a Barcelona 
del 22 al 26 de març de 1993. 
 
 
 
6. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants 
 
Aquest premi, dotat amb 100.000 pessetes, ha estat instituït 
per honorar la memòria del que fou ànima de la SCdG i per 
estimular els treballs d'iniciació a la recerca geogràfica. 
 
 
 
Notes diverses 
 
Els senyors Josep Oliveras i Samitier i Jordi Martí i 
Henneberg i la senyora Margarida Castañer i Vivas van 
ser nomenats adjunts de la Junta de Govern per representar la 
SCdG en les terres de Tarragona, Lleida i Girona, on són 
professors, respectivament, de les universitats d'aquestes tres 
ciutats, i col.laborar en l'organització d'activitats científiques 
en aquestes contrades els propers cursos acadèmics. 
 
 
 
Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1993-94, el nombre de membres de la 
SCdG era de 442; d`aleshores ençà, hi ha hagut 19 altes i 
12 baixes. Així doncs, ara, en tancar l`exercici 1994-95, el 
nombre d`associats és de 449, dels quals 13 són honoraris i 
436 són numeraris (EB).    


