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Assemblea General Ordinària 
 
El 16 de juny de 1999, 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 1998-99. S’hi aprovaren l'acta de 
l`anterior Assemblea General Ordinària, la Memòria 
d`Activitats del curs 1998-99, l`estat de comptes de l`any 
1998 i el pressupost del 1999, i s’hi efectuà la renovació 
reglamentària de la Junta de Govern, que restà constituïda 
així: 
 president:        Vicenç Biete i Farré 
 vicepresident:  Francesc Nadal i Piqué 
 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:      vacant 
 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 1999-2000 començà oficialment el 21 d'octubre de 
1999, data en què el sr. Jaume Codina, historiador, 
pronuncià la conferència inaugural, amb el títol ”Catalans de 
segona”, contribució a l’estudi de la immigració francesa 
durant l’Edat Moderna. 
 
L’11 de novembre de 1999, el sr. Florencio Zoido Naranjo, 
professor de geografia de la Universidad de Sevilla i 
president de l’Asociación de Geógrafos Españoles, parlà de 
Cohesión y desarrollo territorial. 
 
El 16 de desembre de 1999, la sra. Gemma Cànoves, 
professora de geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, dissertà sobre Desenvolupament del turisme 
rural a Catalunya, Espanya i Portugal. 
 
El 27 de gener de 2000, el sr. Jordi Sargatal, director de la 
fundació “Territori i paisatge”, parlà de La protecció de la 
natura a Catalunya i la fundació “Territori i paisatge”.  
El 23 de febrer de 2000, el sr. Jordi Sabater Pi, etòleg i 
primatòleg, tractà el tema Etoecologia de la selva equatorial 
africana. 
 
El 23 de març de 2000, el sr. Pedro González Arroyo, 
professor d’antropologia de la Universidad de Valladolid, 
pronuncià una conferència titulada Bajo el recuerdo de 
Saladino. Los curdos: ¿un pueblo sin estado? 
 

El 27 d'abril de 2000, el sr. Philippe Roudié, professor de 
geografia de la Université Michel de Montaigne–Bordeaux 3 
i director del Centre de Recherches pour la vigne et le vin, 
dissertà sobre Viticulture mondiale au début du XXIème 
siècle. 
 
El 17 de maig de 2000, els srs. Jordi Martí Henneberg i 
Francesc Nadal Piqué, professors de geografia de les 
universitats de Lleida i Barcelona, respectivament, tractaren 
sobre Expansió vitivinícola i colonització: el cas de Raïmat 
(1914-1939). 
 
L’1 de juny de 2000, el sr. Tomàs Vidal Bendito, professor 
de geografia de la Universitat de Barcelona, pronuncià la 
lliçó científica que serví de cloenda al curs 1999-2000, sobre 
La rica cartografia de l’illa de Menorca.  
 
 
2. Cicles de conferències 
 
El mes de març de 2000, se celebrà un curset-seminari sota el 
títol Una mirada sobre els Balcans, a càrrec de la sra. 
Sandra Balcells, fotoperiodista i professora de la Universitat 
Ramon Llull. L’1 de març, la sra. Balcells s’ocupà de La 
desintegració de Iugoslàvia: els casos de Croàcia i Bòsnia; 
el 8 de març, tractà de Les conseqüències del conflicte 
iugoslau a Sèrbia-Montenegro i Kosovo. 
 
El mes de maig de 2000, se celebrà un cicle de conferències 
sota el títol La geografia i els reptes del present. El 3 de 
maig, el sr. Joandomènec Ros, professor d’ecologia de la 
Universitat de Barcelona, pronuncià una lliçó titulada Per 
què ens cal una concepció galileana i “consilient” del 
món?; el 10 de maig, el sr. Norbert Bilbeny, professor de 
filosofia de la Universitat de Barcelona, pronuncià una 
conferència amb el títol Vers la integració del coneixement. 
Una perspectiva filosòfica; el 24 de maig, el sr. Joan-Pere 
Gensane, geògraf consultor, parlà de Perspectives aplicades 
de la geografia. Una visió pluridisciplinària; i el 31 de maig, 
el sr. Fermín Rodríguez, geògraf i director del Centro de 
Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de 
Oviedo, pronuncià una conferència sota el títol Explorando 
nuevas posibilidades en planificación y desarrollo 
territorial. 
 
Totes les conferències del curs acadèmic 1999-2000 foren 
pronunciades a la seu de l`IEC. 
 
 
3. Sortides d'estudi 
 
El 23 d’octubre de 1999, es féu una sortida a Perpinyà, 
coordinada pel sr. Joan Becat, professor de la universitat 
d’aquesta ciutat i membre de l’Institut Català de Recerca en 
Ciències Socials (ICRECS). Al matí, el sr. Becat explicà el 
creixement de Perpinyà a través d’un recorregut pels 
municipis termeners. A la tarda, el sr. Joan Sala, professor 
de geografia de la Universitat de Perpinyà, membre de 
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l’ICRECS i regidor d’aquesta vila, guià la visita pel centre 
històric de la ciutat. Finalment, se celebrà, al Castellet, la 
sessió acadèmica, en què el sr. Joan Becat parlà de La 
toponímia catalana i els mapes de l’IGN, i el sr. Alà Baylac-
Ferrer, president de la Federació d’Entitats Catalanes de 
Catalunya Nord, parlà de Perpinyà la catalana, els noms de 
carrers i l’acció escolar. 
 
El 8 d'abril de 2000, es realitzà una sortida d'estudi al Pallars 
Jussà i la Noguera, coordinada pels srs. Jesús Burgueño, 
Narcís Rucabado i Joaquim Cabeza. El gruix dels 
assistents, guiats pel sr. Jesús Burgueño, professor de 
geografia de la Universitat de Lleida, efectuaren la travessa 
del congost de Mont-rebei; la resta visità els pobles del Pont 
de Montanyana i Àger i efectuà un recorregut amb autocar 
per les comarques citades. 
 
Aquest curs i amb la coordinació del sr. Joan Tort, professor 
de la Universitat de Barcelona, s'ha organitzat el II Cicle de 
Descobertes Urbanes, que ha dedicat tres dissabtes a l’estudi 
de sengles realitats urbanes de Catalunya: la primera, a 
Castellet i la Gornal, el 20 de novembre de 1999, 
coordinada pel sr. Joan Tort i la sra. Dolors Carbó, es 
dedicà a copsar problemes de cohesió territorial en aquesta 
contrada del Penedès; la segona, a Sant Cugat del Vallès, el 
4 de març de 2000, organitzada pels srs. Joan Tort i Jaume 
Busquets, orientada a l'estudi d’aquesta ciutat com a punt 
neuràlgic del “rerepaís barceloní”; i la tercera, a Lleida, el 13 
de maig de 2000, dirigida pels srs. Joan Ganau i Jordi 
Martí, es dedicà a l’anàlisi d’aquesta ciutat com a centre 
organitzador de les Terres de Ponent. 
 
 
4. Publicacions 
 
Aquest curs 1999-2000, han estat editats els números 48 i 49 
de Treballs de la SCdG, de dates maig de 1999 i 2000, que 
corresponen als volums XIV i XV, respectivament. Tots dos 
han estat publicats amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport de l'IEC. 
 
S’ha editat, també, un llibre de Francesc Roma, titulat 
Salvador Llobet i Reverter: la geografia, entre ciència i 
passió, i s’ha concedit un ajut a la publicació del llibre 
L’home i el territori, vint converses geogràfiques, del qual 
han tingut cura Joan Tort i Pere Tobaruela. 
 
 
5. Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants 
 
El 26 d'abril de 2000 fou lliurat el V Premi Lluís Casassas i 
Simó al sr. Santi Pocino Serra pel treball Empremtes 
glacials i periglacials a la serra d’Enclar (Andorra). El jurat 
era format pels srs. Jesús Burgueño, Rafael Giménez i Enric 
Mendizàbal. 
 
 
 

Notes diverses 
 
Enguany, el professor Joan Vilà i Valentí, membre de la 
SCG i molts cops conferenciant a la seva tribuna, fou escollit 
president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de 
l’IEC. 
 
A les darreries d’aquest curs, el sr. Pierre Vilar, membre 
d’honor de la SCG, ha estat distingit amb la Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el sr. Marc-Aureli 
Vila, membre fundador i honorari de la SCG i delegat de 
l’IEC a la junta de govern, ha estat guardonat amb la Medalla 
d’Or de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Per altra banda, la SCG ha donat suport al Master en 
Intervenció i Gestió del Paisatge, organitzat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
El mes de maig la SCG va inaugurar la seva pàgina web, que 
es pot consultar a partir de la pàgina web de l’IEC 
(www.iec.es/scg). Així mateix es pot adreçar el correu 
electrònic a l’adreça scg@iec.es. 
 
En el marc de la remodelació de les locals de l’IEC, la 
secretaria administrativa de la SCG s’ha traslladat al carrer de 
Maria-Aurèlia Capmany, núm. 14-16. (tel. 932 701 49), on 
els associats són atesos per les sres. Teresa Balaguer i Roser 
Rodríguez. 
 
 
Moviment de socis 
 
En acabar el curs 1998-99, el nombre de membres de la SCG 
era de 471; d`aleshores ençà, hi ha hagut 13 altes i 5 baixes. 
Ara, per tant, en tancar l`exercici 1999-2000, el nombre 
d`associats és de 479, dels quals 14 són honoraris i 465 són 
numeraris (EB).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


