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Assemblea General Ordinària 
 
El 16 de juny de 1998, se celebrà l`Assemblea General 
Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia 
(SCG), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), 
corresponent al curs 1997-98. En aquesta assemblea 
s'aprovaren l'acta de l`anterior Assemblea General Ordinària, 
la Memòria d`Activitats del curs 1997-98, l`estat de comptes 
de l`any 1997 i el pressupost del 1998, 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 1998-99 començà oficialment el 13 d'octubre de 
1998, data en què el sr. Joan Vilà i Valentí, professor emèrit 
de la Universitat de Barcelona, presentà el llibre Aportació a 
la terminologia geogràfica catalana del qual és autor Marc-
Aureli Vila i Comaposada, membre de l'IEC, que tot seguit 
pronuncià una conferència sobre la Formació de la 
terminologia geogràfica. 
 
El 20 d'octubre de 1998, el sr. Serge Courville, director del 
Laboratoire de Géographie Historique de la Université Laval 
del Quebec, tractà Du pays perçu au pays vécu: la 
campagne québecoise au XXe. siècle. Aquest acte es realitzà 
en col.laboració amb el Centre d'Estudis Canadencs de la 
Universitat de Barcelona. 
 
El 18 de novembre de 1998, el sr. Joan-Eugeni Sànchez, 
professor del Departament de Geografia Humana de la 
Universitat de Barcelona, parlà de Dependència i 
concentració de la gran empresa a Espanya. 
 
El 15 de desembre de 1998, el sr. Jordi Oliveras Samitier, 
professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona 
(Universitat Politècnica de Catalunya), dissertà sobre Les 
noves poblacions de la Il.lustració. 
 
El 20 de gener de 1999, el sr. Rafel Pujol i Marigot, cap del 
Gabinet d'estudis de la Diputació de Barcelona, pronuncià 
una conferència sobre L'administració local a Catalunya. 
Proposta de model d'organització territorial.  

El 17 de febrer de 1999, la sra. Mireia Baylina Farré, 
professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, tractà el 
tema Precarització i feminització: el treball a domicili. 
 
El 9 de març de 1999, el sr. Carlos Nunes Silva, professor 
del Centro de Estudos Geográficos de la Universidade de 
Lisboa, pronuncià una conferència titulada As Regiões 
Administrativas em Portugal: reforço da desentralizaçao ou 
fragmentaçao do Estado. 
 
El 28 d'abril de 1999, la sra. Cindi Katz, professora de la 
City University of New York, dissertà sobre Desintegrating 
Developments: Excavating Historical Geographies of 
Change in Rural Sudan and New York City. 
 
El 19 de maig de 1999, el sr. Joan Ganau, professor del 
Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de 
Lleida, tractà sobre El naixement de les polítiques 
conservacionistes en els centres històrics de les ciutats 
catalanes, 1900-1930. 
 
El 2 de juny de 1999, el sr. Vicenç M. Rosselló Verger, 
professor de la Universitat de València i membre de l'IEC, 
pronuncià la lliçó científica que serví de cloenda al curs 
1998-99, sobre Les cartes portolanes medievals: una glòria 
catalana.  
 
Totes les conferències del curs foren pronunciades a la seu de 
l`IEC. 
 
 
2. Sortides d'estudi 
 
El 7 de novembre de 1998, es féu una sortida d'estudi al 
Priorat, coordinada pels srs. Vicenç Biete, Narcís 
Rucabado i Joaquim Cabeza. Al matí, el sr. Joan Tort, 
professor de la Universitat de Barcelona, donà una lliçó sobre 
l'aspecte físic i l'evolució humana de la comarca, després de 
la qual hom efectuà una visita a les ruïnes de la cartoixa 
d'Escaladei. A la tarda, hom visità el celler Costers del 
Siurana. 
 
El 17 d'abril de 1999, es realitzà una sortida d'estudi a 
Tortosa, coordinada pels srs. Narcís Rucabado i Joaquim 
Cabeza. Al matí, hom féu una visita a l'Observatori de l'Ebre, 
al municipi de Roquetes. A la tarda, tingué lloc una taula 
rodona i posterior col.loqui, amb la participació com a 
ponents del sr. Alfons Garcia i Rodríguez, geògraf de la 
Unitat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, que 
parlà de L'expansió de la ciutat contemporània. Les 
actuacions pendents, el sr. Jesús Sorribes i Montserrat, 
sociòleg i tècnic de l'Institut per al desenvolupament de les 
comarques de l'Ebre, que tractà de La societat tortosina, 
Anàlisi sociodemogràfica, i la sra. Teresa Moya i Giné, 
geòloga i directora del mateix Institut, que dissertà sobre Els 
reptes de futur. El pla territorial parcial de les terres de 
l'Ebre. 
 



Memòria de les activitats de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA (Institut d’Estudis Catalans)  
 

curs 1998-99 
 

 2

Aquest curs i amb la coordinació del sr. Joan Tort, professor 
de la Universitat de Barcelona, s'ha organitzat el I Cicle de 
Descobertes Urbanes, que en tres matins de dissabte ha 
iniciat l'estudi de sengles realitats urbanes de Catalunya. La 
primera, realitzada a Sant Joan Despí, el 28 de novembre de 
1998, fou organitzada pels srs. Joan Tort i Pere Tobaruela i 
es dedicà a copsar l'evolució del seu paisatge urbà al llarg del 
temps. La segona, feta a Vic, el 20 de març de 1999, fou 
organitzada pels srs. Joan Tort i Vicenç Biete i comptà amb 
el guiatge de la sra. M. del Carme Montaner; aquesta 
sortida s'orientà a l'estudi dels aspectes més rellevants de les 
transformacions urbanes internes de la ciutat. La darrera, 
centra en l'antiga vila de Gràcia, es féu el 29 de maig de 
1999; sota la direcció dels srs. Joan Tort i Joan Lafarga, es 
va fer un recorregut que dedicà atenció a diversos aspectes 
històrics, arquitectònics, urbanístics i relacionats amb la 
tradició associativa d'aquest barri de Barcelona. 
 
 
3. Altres actuacions 
 
El 23 de febrer de 1999, se celebrà, organitzat per la 
Universitat de Barcelona, l'editorial Oikos-Tau i la SCG, 
l'avte de presentació del llibre La formació de les xarxes de 
transport a Catalunya, 1761-1935, del qual és autor el sr. 
Jaume Font i Garolera, professor de la Universitat de 
Barcelona i membre de la SCG. 
 
La Setmana Santa d'enguany (1-8 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. 
 
 
4. Publicacions 
 
Aquest curs 1998-99, han estat editats els números 46 i 47 de 
Treballs de la SCdG, de dates juny i desembre de 1998, que 
corresponen al volum XIII. Tots dos han estat publicats amb 
una subvenció de la Diputació de Barcelona i amb el suport 
de l'IEC. 
 
 
5. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants 
 
El 23 d'abril de 1998 fou lliurat el IV Premi Lluís Casassas i 
Simó al sr. Francesc Romagosa Casals, pel treball Les 
zones humides: una aproximació des de la Geografia. Així 
mateix, es donà un accèssit al sr. Xavier Ferré Sahun, pel 
treball Cooperativisme agrari a Lleida als anys noranta. El 
jurat era format pels srs. Pau Alegre, Jesús Burgueño i Juan 
Antonio Módenes. 
 
 

Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1997-98, el nombre de membres de la SCG 
era de 467; d`aleshores ençà, hi ha hagut 17 altes i 13 baixes. 
Ara, per tant, en tancar l`exercici 1998-99, el nombre 
d`associats és de 471, dels quals 14 són honoraris i 457 són 
numeraris (EB).    
 
 
 
 
 
 
 


