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Assemblea General Ordinària 
 
El 27 de juny de 1995, se celebrà l`Assemblea General 
Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia 
(SCdG), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
corresponent al curs 1994-95. En començar, el president, sr. 
Vicenç Biete, demanà a l'Assemblea que ratifiqués l'acord de 
la Junta de Govern de nomenar el sr. Cristòfor Cardús i 
Canals Membre Honorari de la SCdG, de la qual fou 
fundador, proposta fou refermada unànimement per 
l'Assemblea. 
 
A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l'acta de 
l`anterior Assemblea General Ordinària i la Memòria 
d`Activitats del curs 1994-95, documents que foren aprovats 
per l`Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat 
Cuxart, presentà l`estat de comptes de l`any 1994, que fou 
ratificat per l`Assemblea. 
 
Abans de procedir a l`elecció per proveir els càrrecs de la 
Junta de Govern que es renovaven reglamentàriament, el 
president, sr. Vicenç Biete, explicà les raons per les quals el 
sr. Lluís Riudor i Gorgas no es presentava a la reelecció i li 
agraí la seva generosa dedicació a les tasques de govern 
durant el temps que havia ocupat el càrrec de vocal. Un cop 
feta la votació, la Junta de Govern quedà constituïda de la 
següent manera: 
 
 president:          Vicenç Biete i Farré 
 vicepresidenta:  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:      Jesús Burgueño i Rivero 
 vocal quart:       Francesc Nadal i Piqué 
 vocal cinquè:     Joan Tort i Donada 
 vocal sisè:         Enric Mendizàbal i Riera 
 delegat IEC:      Marc-Aureli Vila i Comaposada 
 
 
Activitats científiques 
 
1. Conferències 
 
El curs 1995-96, titulat Espais polítics i culturals en 
transformació, començà oficialment el 9 d'octubre de 1995, 
data en què el sr. Ángel Cabo Alonso, professor de la 
Universitat de Salamanca, pronuncià una conferència titulada 
Dinámica de las relaciones transfronterizas hispano-
portuguesas en la meseta i territorio portugués inmediato. 
 
El 30 de novembre de 1995, el sr. Joan Becat, professor de 
la Universitat de Perpinyà, tractà el tema de la Emergència i 
reconeixement d'Andorra com a Estat. 
 

El 13 de desembre de 1995, el sr. Francesc Garrido, 
advocat i historiador, s'ocupà de Territoris i fronteres a l'ex-
Iugoslàvia. 
 
El 17 de gener de 1996, la sra. Yulia Soloviova, doctora per 
l'Escola General de l'Acadèmia de les Ciències Pedagògiques 
de la Federació Russa, dissertà sobre el tema de La 
desintegración de la URSS y sus consecuencias 
económicas. 
 
El 28 de febrer de 1996, la sra. Rosa Castejon, professora de 
la Universitat de Barcelona, tractà el tema de Les relacions 
entre ciutat i port: el cas de Sevilla. 
 
El 20 de març de 1996, el sr. Walter Leimgruber, professor 
de la Universitat de Friburg, pronuncià una conferència 
titulada Limites et frontières: thèmes permanents en Suïsse. 
 
El 18 d'abril de 1996, la sra. María Teresa Vicente 
Mosquete, professora de la Universitat de Salamanca, 
dissertà sobre Las tradiciones geográficas en la obra de 
Elisée Reclus. 
 
El 2 de maig de 1996, els srs. José Luis Oyón i Manuel 
Guardia, de la Universitat Politècnica de Catalunya, parlaren 
de L'Atlas històric de ciutats europees en el context dels 
atles urbans. 
 
El 13 de juny de 1996, la sra. Mercè Tatjer, professora de la 
Universitat de Barcelona, pronuncià la lliçó científica que 
serví de cloenda al curs 1995-96, titulada Els orígens de l'oci 
litoral a Catalunya: el front marítim barceloní (segle 
XVIII-1930).  
 
La estada a Barcelona del professor Walter Leimgruber fou 
subvencionada per la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
2. Cicles de conferències 
 
El març de 1996, el sr. Lluís Mallart i Casamajor, president 
de la Societat Antropogeogràfica a Barcelona, llegí tres 
Conferències sobre la Geografia del microstat: el dia 12, 
tractà del Anàlisi dels conceptes utilitzats per identificar i 
classificar els petits estats, el dia 19 s'ocupà de La 
problemàtica dels microstats dintre dels estudis locals i 
internacionals i el dia 26 parlà de Análisi i valoració de les 
estratègies que els microstats apliquen per a la seva 
consolidació i desenvolupament. 
  
Totes les activitats ressenyades fins ara foren realitzades a 
l`IEC. 
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3. Sortides d'estudi 
 
El 19 de novembre de 1995, s`efectuà una sortida d'estudi 
al Baix Empordà. Al matí, el sr. Narcís Rucabado féu 
explicacions diverses al voltant del medi físic de la plana 
empordanesa i hom visità l'Escola de Capacitació Agrària 
de Monells i, després de dinar, el nucli d'aquesta vila. Al 
Casal Peixateries Velles de la Bisbal se celebrà una sessió 
acadèmica, en què intervingueren el sr. Josep Mates i 
Balaguer, president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, 
que parlà de Els antics estanys de l'Empordà, i el sr. Andreu 
Bover i Pagespetit, director del Museu de Ceràmica de la 
Bisbal, que dissertà sobre La ceràmica de la Bisbal. 
 
 
4. Altres actuacions 
 
La SCdG participà com a entitat col.laboradora en 
l'Homenatge al Doctor Eduard Fontserè i Riba. Meteoròleg 
i sismòleg, conjunt d'actes organitzats sota aquest títol pel 
Centre Excursionista de Catalunya, durant octubre i 
novembre de 1995, per honorar la memòria d'aquest insigne 
científic, mort fa vint-i-cinc anys i que fou, entre moltes 
d'altres coses, un dels fundadors de la SCdG.  
 
La SCdG prestà el seu suport a la taula rodona dedicada a Els 
Estudis de Població, celebrada el 3 de novembre de 1995, en 
el marc del V Congrés de la Població Espanyola, organitzat pel 
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma, el 
Centre d'Estudis Demogràfics i el Grupo de Población de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. 
 
El 19 de febrer, el professor Joan Vilà i Valentí, membre de 
l'IEC i vicepresident de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials de l'IEC, exposà el projecte d'estudi de l'evolució de 
la geografia als Països Catalans durant el segle XX, que 
forma part d'una iniciativa que abasta les altres disciplines 
representades a l'esmentada Secció de Filosofia i Ciències 
Socials, i oferí als membres de la SCdG l'oportunitat de 
participar-hi. 
 
El 12 de març, el sr. Rufí Cerdan, membre de la SCdG, 
participà en el Debat sobre els incendis forestals, organitzat 
per l'IEC. 
 
 
5. Publicacions 
 
Aquest curs 1995-96, han estat editats els números 39, 40 i 
41 de Treballs de la SCdG, de dates juny i desembre de 
1995, que corresponen al volum X, i juny de 1996, que forma 
part de l'XI. El primer i el darrer han estat publicats amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona i l'altre amb el suport 
de l'IEC. 
 
 
 

6. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants 
 
El 23 d'abril de 1996 fou lliurat el Primer Premi Lluís 
Casassas i Simó a la sra. Alba Caballé Rivera, pel treball 
Dona i reestructuració a les àrees rurals: el cas de 
l'agroturisme a les comarques del Solsonès, el Bages i el 
Berguedà. Així mateix, es concediren dos accèssits, un a la 
sra. Montserrat Ventura Pujolar, pel treball Diagnosi 
ambiental del Ter en el seu curs mitjà. Una experiència des 
de la Geografia, i un altre al sr. Lluís Solé Perich, pel treball 
Els riscs d'inundacions al delta del Llobregat. Viure contra 
l'aigua? 
 
 
Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1994-95, el nombre de membres de la 
SCdG era de 449; d`aleshores ençà, hi ha hagut 14 altes i 
12 baixes. Així doncs, ara, en tancar l`exercici 1995-96, el 
nombre d`associats és de 451, dels quals 14 són honoraris i 
437 són numeraris (EB).    


