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Assemblea General Ordinària 
 
El 17 de juny de 1997, 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 1996-97. En aquesta assemblea 
s'aprovaren l'acta de l`anterior Assemblea General Ordinària, 
la Memòria d`Activitats del curs 1996-97, l`estat de comptes 
de l`any 1996 i el pressupost del 1997, i s'efectuà la 
renovació reglamentària de la Junta de Govern, que restà 
constituïda de la següent manera: 
 
 president:         Vicenç Biete i Farré 
 vicepresident:   Josep Oliveras i Samitier 
 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 1997-98 començà oficialment el 23 d'octubre de 
1997, data en què el sr. Eduardo Martínez de Pisón, 
professor de la Universidad Autónoma de Madrid, pronuncià 
una conferència titulada La imagen del paisaje en la 
generación del 98. 
 
El 28 de novembre de 1997, el sr. Joan Cals, professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, tractà de Paisatge i 
turisme: perspectives de futur. Aquesta conferència fou 
organitzada conjuntament amb la Societat Catalana 
d'Ordenació del Territori i la Institució Catalana d'Història 
Natural, en el marc del cicle Ciència i cultura al llindar del 
segle XXI, programat en ocasió del 90è aniversari de la 
fundació de l'IEC. 
 
L'11 de desembre de 1997, el sr. Francesc Lleial, professor 
de l'Escola de Nàutica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, parlà sobre Els catalans i el transport d'esclaus 
per via marítima durant el segle XIX. 
 
El 15 de gener de 1998, el sr. Xavier Mateu, director general 
de Patrimoni Natural i Medi Físic de la Generalitat de 
Catalunya, dissertà sobre El Pla d'Espais d'Interès Natural 
de Catalunya.  
 
L'11 de febrer de 1998, el sr. Albert Serratosa, director del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, tractà el tema 
Justificació de les propostes del Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona. 

 
El 26 de març de 1998, la sra. Gita Kewalramani, 
professora de la Universitat de Bombai, pronuncià una 
conferència titulada Bombai/Mumbai, una metròpolis en 
creixement i motor de l'Índia. 
 
El 21 d'abril de 1998, el sr. Salvador Anton, professor de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, dissertà sobre 
L'impacte geogràfic dels parcs temàtics: l'exemple de Port 
Aventura. 
 
El 14 de maig de 1998, la sra. Marie-Claire Robic, directora 
de recerca del CNRS i professora de la Universitat de París I, 
parlà de L'identité nationale et ses enjeux: à propos du 
"Tableau de la géographie de la France" (Vidal de la 
Blache). 
 
El 10 de juny de 1998, el sr. Joan Vilà i Valentí, professor 
emèrit de la Universitat de Barcelona, pronuncià la lliçó 
científica que serví de cloenda al curs 1997-98, sobre La 
reconstrucció dels estudis geogràfics a Catalunya després 
de la Guerra Civil.  
 
 
2. Cicles de conferències 
 
El 4, 5 i 6 de maig de 1998, el sr. Joan Tort, professor de la 
Universitat de Barcelona, coordinà un cicle de conferències 
sota el títol Joan Coromines: l'home i el territori. El dia 4, 
els srs. Joan Pujades, periodista, i Josep Ferrer, filòleg, 
realitzaren una Aproximació biogràfica i bibliogràfica a 
Joan Coromines, completada amb la projecció d'uns 
fragments de l'entrevista que l'escriptor Josep M. Espinàs va 
fer a Joan Coromines. El dia 5, el sr. Xavier Terrado, 
professor de la Universitat de Lleida, parlà de Joan 
Coromines i l'arrelament de la llengua a la terra. I, el dia 6, 
el sr. Àlvar Maduell, escriptor, dissertà sobre La geografia 
en l'excursionista Joan Coromines. 
  
Totes les conferències del curs foren pronunciades a la seu de 
l`IEC. 
 
 
3. Sortides d'estudi 
 
El 25 d'abril de 1998, es féu una sortida d'estudi a 
Tarragona, coordinada pels srs. Josep Oliveras i Joaquim 
Cabeza. Al matí, el sr. Francesc Inglada, enginyer d'obres 
del port de Tarragona, donà una lliçó sobre la seva evolució 
històrica i tècnica, després de la qual hom efectuà un 
recorregut amb vaixell en aigües del port. Abans de dinar, els 
assistents feren una visita a les ruïnes romanes de Tarragona, 
completada amb un recorregut posterior per la ciutat amb 
explicacions del sr. Josep Oliveras. A la tarda, se celebrà 
una taula rodona, en què intervingueren els srs. Santiago 
Roquer, professor de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, Gabriel Mas, tinent d'alcalde de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, i Joseo Òscar 
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Macian, del Col⋅legi d'Arquitectes de Tarragona, que 
tractaren La situació econòmica i urbanística actual de 
Tarragona, amb la moderació del sr. Josep Oliveras, 
professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
El 13 de juny de 1998, al matí, s`efectuà una sortida d'estudi 
a Terrassa i Sabadell, dirigida pel sr. Joan Tort, professor 
de la Universitat de Barcelona, que explicà les recents 
transformacions dels centres urbans d'aquestes ciutats. Cap a 
la una del migdia, els assistents assistiren a un acte 
d'homenatge a l'Il.lm. sr. Lluís Casassas, a la plaça que la 
ciutat de Sabadell ha dedicat a la seva memòria. 
 
 
4. Altres actuacions 
 
Els dies 9 i 10 de desembre de 1998, se celebrà, organitzat 
per les societats filials de l'IEC i en ocasió del 90è aniversari 
de la seva fundació, el simpòsium titulat L'aportació cultural 
i científica de l'Institut d'Estudis Catalans (1907-1997). La 
SCdG hi va presentar dues comunicacions: La Societat 
Catalana de Geografia, una història que comença el 1935, a 
càrrec dels srs. Enric Bertran i Enric Mendizàbal i la sra. 
Montserrat Cuxart, i Notes sobre l'aportació de la Societat 
Catalana de Geografia a la geografia catalana (1935-1991), 
del sr. Joan Tort. 
 
Els dies 16, 17 i 18 de desembre de 1997, se celebraren unes 
jornades sobre Les xarxes ecològiques i la conservació de la 
diversitat biològica i paisatgística de Catalunya, 
organitzades conjuntament per la Institució Catalana 
d'Estudis Agraris (ICEA), la Institució Catalana d'Història 
Natural (ICHN), la Societat Catalana de Biologia (SCB), la 
Societat Catalana d'Estudis Jurídics (SCEJ), la Societat 
Catalana d'Ordenació del Teritori (SCOT) i la SCdG. La 
SCdG va ser representada pel sr. Joan Tort, que el dia 16 hi 
presentà el tema titulat El medi i el paisatge a Catalunya, 
criteris i prioritats per a conservar-los. 
 
La Setmana Santa d'enguany (3-13 d'abril) es féu un viatge 
al Marroc, organitzat per ARAC (A la recerca d'altres 
Cultures), Cultural Travel Association, sota els auspicis de la 
SCdG. 
 
El dia 13 de juny, es féu un acte d'homenatge a l'Il⋅lm. Sr. 
Lluís Casassas i Simó, amb motiu d'haver-li estat dedicada 
una plaça a Sabadell per part del consistori de la ciutat, a 
petició de la SCdG. L'acte, presidit i clos pel tinent d'alcalde i 
regidor d'urbanisme sr. Jordi Sorolla, comptà amb la 
participació del sr. Vicenç Biete, president de la SCdG, i de 
la família Casassas, representada pel sr. Jordi Casassas, els 
quals pronunciaren sengles parlaments a l'entorn de la figura 
de Lluís Casassas i la seva vinculació amb la ciutat. 
 
 
 

5. Publicacions 
 
Aquest curs 1997-98, han estat editats els números 44 i 45 de 
Treballs de la SCdG, de dates setembre i desembre de 1997, 
que corresponen als volum XII. Tots dos han estat publicats 
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i amb el 
suport de l'IEC. 
 
A més, ha estat publicat un llibre de Marc-Aureli Vila, 
titulat Aportació a la terminologia geogràfica catalana, que 
constitueix un ampli glossari de termes geogràfics. 
 
 
6. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants 
 
El 23 d'abril de 1997 foren lliurats tres accèssits al III Premi 
Lluís Casassas i Simó al sr. Jordi Nadal Tersa, pel treball 
Efectes dels abandonaments dels camps de conreu en els 
sòls del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de 
l'Obac: proposta metodològica; a la sra. Iris Frigolé Vilaró, 
pel treball Una metodologia per a la generalització 
automatitzada de mapes de sòls. Aplicació al full 360-1-2 
Bellvís del Mapa de Sòls de Catalunya 1:25000; i a la sra. 
Anna Ortiz Guitart, pel treball La flexibilitat laboral de les 
dones al sector del comerç a Barcelona. Enguany el Premi 
Lluís Casassas i Simó per a estudiants ha estat delarat desert. 
El jurat era format pels srs. Jesús Burgueño, Jordi Clua i 
Jordi Martí. 
 
 
Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1996-97, el nombre de membres de la 
SCdG era de 460; d`aleshores ençà, hi ha hagut 14 altes i 
7 baixes. Ara, per tant, en tancar l`exercici 1997-98, el 
nombre d`associats és de 467, dels quals 14 són honoraris i 
453 són numeraris (EB).    
 
 
 
 
 
 
 


