
Acta de l’Assemblea General Ordinària anual 
de la Societat Catalana de Geografia

A les sis de la tarda de dijous 14 de juny de 2007 i en segona convocatòria,
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 2006-07. 

Obrí l’acte el president, sr. Francesc Nadal Piqué, que donà la benvinguda
als presents i agraí als membres de la Junta de Govern i als socis i les sòcies que
hi col·laboren, la tasca feta aquest curs, del qual destacà el nombre d’actes cele-
brats, la qualitat i el nivell d’assistència assolits. D’entre les feines realitzades,
posà de relleu l’edició i presentació del llibre Enric Lluch i Martín: l’obra escri-
ta, que aplega la producció d’aquest geògraf, membre honorari de la SCG. Així
mateix, destacà, de cara al curs vinent, la celebració del Segon Congrés Català
de Geografia, el maig de 2008. Seguidament, dedicà unes sentides paraules en
record d’Oriol de Bolòs, antic soci, mort la primavera d’enguany, i del conso-
ci Jaume Codina i Vilà, recentment traspassat, de qui destacà la seva col·labo-
ració amb la Societat i la seva obra escrita com a geògraf i historiador del Baix
Llobregat.

A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l’acta de l’anterior Assem-
blea General Ordinària i presentà la Memòria d’Activitats del curs 2006-07,
que foren aprovades per l’Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat
Cuxart, presentà l’estat de comptes de l`any 2006 i el pressupost per al 2007,
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:

Montserrat Cuxart Tremps, tresorera (47 vots)
Jesús Burgueño Rivero, vocal tercer (47 vots)
Vicenç Biete Farré, vocal quart (45 vots)
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Així mateix foren ratificats els càrrecs proveïts interinament per la Junta de
Govern el darrer setembre:

Enric Mendizàbal Riera, vicepresident (41 vots)
Carme Montaner Garcia (41 vots)

En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs
2006-07.

Sense més temes a tractar, el president donà per acabada l’Assemblea. 
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