
A les sis de la tarda de dimecres 14 de juny de 2006 i en segona convo-
catòria, es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d`Estudis Catalans (IEC),
l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de
Geografia (SCG) corresponent al curs 2005-06. 

Obrí l’acte la presidenta, sra. M. Dolors Garcia Ramon, que donà la ben-
vinguda als presents i agraí als membres de la Junta de Govern i als socis i les
sòcies que hi col·laboren, la feina feta aquest curs, del qual posà de relleu el
gran nombre d’actes celebrats, la qualitat i el nivell d’assistència assolits.
D’entre les activitats realitzades, destacà el seminari Geografia i gènere al
món: qüestionant l’hegemonia angloamaricana, per la projecció internacional
que ha representat per a la SCG. Seguidament, dedicà unes sentides paraules
en record de la consòcia Roser Majoral, traspassada a principis de curs, de qui
destacà la dimensió humana, la dedicació a la Societat com a sòcia i membre
de la Junta de Govern i la categoria internacional com a geògrafa. En acabat,
aclarí que no es presentava a la reelecció atesa la incompatibilitat estatutària
de la seva recent condició de membre numerària de l’IEC i l’exercici de la
presidència d’una societat filial. Finalment, volgué agrair altra vegada la
col·laboració i amistat dels membres de la Junta de Govern de la SCG i digué
que la presidència restaria en bones mans, atesa la sòlida formació intel·lec-
tual del candidat Francesc Nadal, fins el moment vicepresident. 
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A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l’acta de l`anterior
Assemblea General Ordinària i presentà la Memòria d’Activitats del curs
2005-06, que foren aprovades per l’Assemblea. Després, la tresorera, sra.
Montserrat Cuxart, presentà l’estat de comptes de l`any 2005 i el pressupost
per al 2006, que foren ratificats per l’Assemblea.

Tot seguit es procedí a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern que
cessaven reglamentàriament. Un cop feta la votació i comptabilitzats els
vots per correu, resultà elegida l’única candidatura presentada:

Francesc Nadal Piqué, president (54 vots)
Antoni Luna Garcia, vocal primer (48 vots)
Mireia Baylina Ferré, vocal segona (49 vots)

En el torn de paraules es demanà per a una propera assemblea un major
nivell de detall en el capítol de les despeses del balanç i una presentació prè-
via a les votacions de la candidatura que opti a la presidència, amb exposició
d’objectius plantejats per al proper mandat.

En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el
curs 2005-06.
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