
APROVADA 

Memòria de les activitats realitzades per la Societat Catalana 

de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) durant el curs 

2012-13 

 

 

1. Assemblea General Ordinària 

 

El 19 de juny de 2012, se celebrà l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la 

Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 

corresponent al curs 2011-12. Obrí l’acte el president, Francesc Nadal Piqué, amb un resum 

de les activitats dutes a terme. 

A continuació, es presentaren i s’aprovaren l’acta de l’anterior Assemblea General 

Ordinària, la memòria d’activitats del curs 2011-12, l’estat de comptes de 2011 i el pressupost 

de 2012. 

Tot seguit es procedí a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern, que restà 

constituïda així: 

President Josep Oliveras Samitier 

Vicepresident Jesús Burgueño Rivero 

Tresorer Albert Pèlachs Mañosa 

Secretari Rafael Giménez Capdevila 

Vocal primera Anna Ortiz Guitart 

Vocal segona Núria Benach Rovira 

Vocal tercer Jaume Feliu Torrent 

Vocal quarta Roser Serra Coma 

Vocal cinquè Xavier Úbeda Cartañà 

Vocal sisena Carme Montaner Garcia 

Delegat IEC Joan Vilà-Valentí 

En acabat, l'Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs 2011-12. 

 

 

2. Activitats científiques 

 

2.1. Conferències i presentacions de llibres 

 

Inauguració del curs, dimecres 10 d’octubre del 2012. Richard Peet, professor de 

geografia a la Universitat de Clark (Worcester, Massachusetts): The radicalization of 

Geography. Presentació: Núria Benach. 

Dijous 15 de novembre del 2012. Francesco Indovina, professor d'urbanisme a l'Institut 

d'Urbanisme i Arquitectura de Venezia: De la ciutat difusa a l'arxipèlag metropolità. 

Presentació: Oriol Nel·lo. Lliurament del IXè Premi Joan Palau Vera per a treballs de recerca 

d’estudiants de batxillerat. 
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Dijous 22 novembre del 2012, Sala Turró de la Reial Acadèmia de Medicina. Presentació 

del llibre Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Una introducción a la 

geografía - Nueva edición ampliada, d’Horacio Capel, editat el 2012 per Ediciones del 

Serbal. Presentació: José Manuel Bermudo Avila, catedràtic de Filosofia Política de la 

Universitat de Barcelona. 

Dimarts 18 de desembre del 2012. Ramon Pujades, cap de la Secció d’Arxius del Reial 

Patrimoni, Arxiu de la Corona d’Aragó: Els mapamundis en català de la baixa edat mitjana: 

orígens, característiques i difusió d'un nou patró cartogràfic. Presentació: Carme Montaner. 

Dijous, 17 de gener del 2013. Carlos Valcárcel Riveiro, Universidade de Vigo: Allò que 

ens ha ensenyat la geolingüística. Presentació: Jesús Burgueño. 

Dijous 28 de febrer del 2013. Jorge Mataix-Solera, professor del departament 

d’Agroquímica i Medi Ambient de la Universidad Miguel Hernández: Incendios forestales: 

pasos de acercamiento entre ciencia y gestión. Jorge Olcina Cantos, catedràtic d’Anàlisi 

Geogràfica Regional de la Universitat d’Alacant: Riesgos climáticos y cambio climático en el 

litoral mediterráneo español: un escenario de incertidumbres. 

Dijous 18 d'abril del 2013. Dina Vaiou, Universitat Tècnica Nacional d’Atenes: Gendered 

spaces of crisis in Greece. Presentació: Anna Ortiz. 

Dijous 2 de maig del 2013, 18 h, en col·laboració amb Diàleg, associació d’amistat 

catalanofrancesa. Santiago Riera Mora, especialista en paleopaisatge i professor agregat de 

Prehistòria de la Universitat de Barcelona, i Yannick Miras, enginyer de recerca del CNRS i 

director adjunt del Laboratoire de géographie physique et environnementale (GEOLAB, 

CNRS / Université Clermont-Ferrand 2 [Clarmont d'Alvèrnia]): Paisatges francocatalans 

compartits: evidències d'un espai viscut comú. La bilateralitat com a estratègia d'un treball. 

Presentació: Rafael Giménez Capdevila, Jean-Luc Peiry, catedràtic de la Université Blaise 

Pascal (Clarmont d’Alvèrnia) i director del GEOLAB; i Josep Maria Fullola Pericot, 

catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona i director del Seminari d'Estudis i 

Recerques Prehistòriques. 

Dijous 16 de maig del 2013, en col·laboració amb la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya. Daniel Galland, professor de 

Planificació urbana i regional, Universitat d’Aalborg (Dinamarca): Evolución del sistema de 

planificación territorial en Dinamarca (1950-2010). Presentació: Rafael Giménez Capdevila. 

Dijous 23 de maig del 2013. Joan Rebagliato i Font, soci honorari SCG: Elements de 

lingüística romànica convenients per a geògrafs catalans. Presentació: Jesús Burgueño. 

Dimarts 4 de juny del 2013, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, juntament amb la 

Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana d’Ordenació del Territori –filials de 

l’IEC–, el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació 

Catalana de Ciència Regional: Acte d’homenatge a Enric Lluch (1928-2012). 

Cloenda del curs: Dimarts 11 de juny del 2013. Albert Garcia Espuche, Doctor 

Arquitecte i historiador: Del territori al canelobre. Sobre la decisiva transformació de 

Catalunya, 1550-1774. Presentació: Josep Oliveras. Per indisponiblitat d’última hora del 

conferenciant, el vicepresident Jesús Burgueño llegí el text tramès per aquell. 

 

2.2. Sortides d’estudi i viatges 
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Dissabte 20 d’octubre del 2012, visita a l’exposició Cartografies contemporànies. 

Dibuixant el pensament, al CaixaForum de Barcelona. Organització: Carme Montaner. 

Dissabte 27 d’octubre del 2012, sortida d’estudi al Priorat. Organització: Josep Oliveras. 

Dissabte 12 de gener del 2013, visita guiada a l’exposició Fotògrafs viatgers (1890-1936). 

L'àlbum d'Ulisses, al Museu d’Història de Catalunya de Barcelona, amb el comissari Ramon 

Barnadas. Organització: Carme Montaner. 

Dissabte 16 de març del 2013, les infraestructures del tren d'alta velocitat al seu pas per 

Girona. Organització: Jaume Feliu. 

Setmana Santa, del 23 al 31 de març del 2013: viatge a Creta. Organització: Pere Andreu. 

Dissabte 8 de juny del 2013 (amb sortida la tarda del divendres 7) excursió als Ports, 

Roques de Benet i els Estrets (Horta i Arnes). Organització: Jesús Burgueño. 

 

2.3. Cursos 

 

El Tren d’Alta Velocitat i la seva Intermodalitat en ciutats mitjanes 

Dilluns, 11 de març: Alessio Sitran (TRT TRASPORTI E TERRITORIO srl, Milà, Itàlia): 

Recent developments of high-speed rail services in Italy: ananalysis of major achievements 

and remaining weaknesses. 

Dimarts, 12 de març: Rafael Giménez-Capdevila (Societat Catalana de Geografia): Alta 

velocitat ferroviària a França: regions i intermodalitat. 

Dimecres, 13 de març: Hans-Luiger Dienel (Center for Technology and Society, Berlin 

University of Technology, Berlín, Alemanya): Connecting the High-speed train in German 

cities. Good practices of intermodality. José Mª Coronado, Maddi Garmendia (Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Castilla-La 

Mancha, Ciudad Real, Espanya): Estaciones del AVE y ciudades: evaluando conexiones 

intermodales para los turistas. 

Dijous, 14 de març: Roger W. Vickerman (School of Economics, University of Kent, 

Regne Unit): High-speed rail and regional development: the case of intermediate stations. 

Divendres, 15 de març. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Jornada “El Tren d’Alta Velocitat a Europa i la seva connexió a les ciutats mitjanes: Diferents 

solucions a la intermodalitat”. Presentació: Jordi Martí-Henneberg i Kerstin Burckhart. 

 

Camins, mobilitat i patrimoni 

Dijous 9 de maig: Presentació a càrrec de Xavier Úbeda i Albert Pèlachs. Xavier 

Campillo i Besses: Què són els camins?; Els camins: naturalesa jurídica, marc legal i 

administratiu; Problemàtica dels camins 

Dimarts 14 de maig: Xavier Campillo: La regulació de l’accés motoritzat al medi natural; 

Propostes per a un nou paradigma regulador de l’accés al medi natural i la mobilitat rural. 

Dijous 16 de maig: Rafael López-Monné: Camins senders i senderisme; La xarxa de 

camins del Priorat. Xavier Campillo: Els camins dels Colls i Miralpeix. 

 

2.4. Publicacions 

 

Revista Treballs de la SCG: 
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- núm. 73: editat i distribuït setembre del 2012 

- núm. 74: editat i distribuït abril del 2013 

Llibre: Paul Vidal de la Blache, Geografia general i regional. L'obra a Annales de 

Géographie (1891-1919). Edició i traducció a cura de Pau Alegre; 396 p. Editat i distribuït 

març del 2013. 

 

2.5. Premis de la Societat 

 

El jurat del IXè premi Joan Palau Vera per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, 

format per Roser Serra, presidenta, Anna Ortiz, secretària, i Jordi Royo Climent, vocal, reunit a 

Barcelona el 9 de juliol del 2012, proposà atorgar-lo al treball «Les fronteres europees: segles 

XX i XXI. De l’Europa dels grans imperis als Estats Units d’Europa», presentat per Gerard 

Català, de l’Institut Can Jofresa de Terrassa. També feu menció especial del treball «La 

influència del massís del Garraf en el clima de Vilanova», presentat per Marc Lemus, de 

l’Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. 

L’acte de lliurament del Premi tingué lloc el 15 de novembre, amb presència d’un nét i una 

néta de Joan Palau Vera. 

La comissió per proposar l’adjudicació del XVIIIè premi Lluís Casassas i Simó a un 

treball d’investigació en geografia (convocatòria 2012), formada per Núria Benach, 

presidenta, Xavier Úbeda, secretari, i Francesc Nadal, vocal, que es reuní el 27 de febrer del 

2013, acordà atorgar-lo al treball “Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació al 

procés urbanitzador del medi rural: el cas de les Terres de l’Ebre (2002-2012)”, presentat per 

Anna Segura Beltran, el tutor del qual fou el doctor Jordi Blay, de la Universitat Rovira i 

Virgili. També feu menció del treball “Adolescència, quotidianitat i espais urbans a Sant 

Martí de Provençals (Barcelona)”, presentat per Aleix Porta Alonso, la tutora del qual fou la 

Dra. Anna Ortiz, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

2.6. El web de la Societat: l’obrador obert (scg.iec.cat) 

 

L’obrador obert, editat per Pau Alegre, ha continuat informant a través d’anuncis, 

convocatòries, notícies, cròniques i ressenyes, de tots els actes celebrats a la SCG, així com 

d’activitats d’altres institucions d’interès geogràfic, com ara conferències, congressos, 

col·loquis, premis, llibres i revistes. Conté ja més de 471 ressenyes de llibres escrits per 

membres de la SCG i la totalitat de la revista en versió digital. A més, s’ofereixen els índexs 

d’audiència que fan inventari de les consultes efectuades. 

D’altra banda, s’ha posat en marxa un grup de treball per a la creació de la pàgina dedicada 

a l’Ensenyament de la Geografia 

El nombre de seguidors dels comptes de la SCG a les xarxes socials (Tweeter i Facebook) 

supera els 300 en cada cas. 

 

 

3. Obituari 

 



Societat Catalana de Geografia 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans 

APROVADA 

5 

 
 
 
 

Fins al setembre del 2012 la Societat no s’assabentà de la defunció del soci honorari 

François Doumenge (finat el 14 de juliol del 2008). 

El 10 d’octubre del 2012 morí el Dr. Bartomeu Barceló Pons, catedràtic de geografia de 

la Universitat de les Illes Balears, membre numerari de l’IEC i soci honorari. 

El 4 de desembre del 2012 morí Enric Lluch i Martín, professor de geografia a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, membre numerari de l’IEC i soci honorari. 

 

 

4. Nombre de socis i sòcies 

 

Aquest any 2013 s’ha creat la modalitat de soci estudiant, amb una quota reduïda de 20 € 

l’any fins a un màxim de 3 anys. 

En acabar el curs 2012-13, el nombre de membres de la SCG és de 420, dels quals 9 són 

estudiants i 16 honoraris. Durant aquest curs s’han registrat 21 altes i 8 baixes. 

 

Barcelona, 11 de juny del 2013 

 

El secretari, Rafael Giménez Capdevila 

Vist i plau, el president, Josep Oliveras Samitier 

 


