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Acta de l'Assemblea General Ordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia

A les set de la tarda del dia 27 de juny de 1995 i en segona convocatoria, es
reuní a Barcelona, als locals de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Assemblea General
Ordinaria de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCdG) al curs 1994-95.

Obrí l'acte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la benvingda als presents
i els agraí la seva assistencia, Abans d' encetar l'ordre del dia, el president demana
a I'Assemblea que ratifiqués l'acord de la Junta de Govern de nomenar el sr
Cristofor Cardús i Canals Membre Honorari de la SCdG, atesa la seva dedi
cació als estudis geografics i toponornastics, i com a reconeixement a la seva
condició de soci fundador de la SCdG. La proposta fou refermada unani
mement per I'Assemblea. Seguidament, informa de l'aprovació, per part del
PIe de I'Ajuntament de Sabadell, de dedicar una placa, situada prop de l'eix
Macia, a la memoria del Sr. Lluís Casassas i Simó.

A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l' acta de l' anterior
Assemblea General Ordinaria i la Memoria d'Activitats del curs 1994-95, que
foren aprovades per I'Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat Cuxart,
presenta l' estat de comptes de l'any 1994 i el pressupost per al 1995, que foren
ratificats per l'Assemblea.

Abans de procedir a l'elecció de les persones que havien d' ocupar els carrecs
de la Junta de Govern que es renovaven reglarnentariamenr, el president, sr.
Vicenc Biete, agraí al sr. Lluís Riudor i Gorgas, únic membre d'aquesta junta
que no es presentava a la reelecció, la seva dedicació a les tasques de govern
durant el temps en que havia ocupat el cartee de vocal tercer. Un cop feta la
votació, resultaren elegits per unanimitat:

Montserrat Cuxart i Tremps: tresorera
Jesús Burgueño i Rivero: volcal tercer
Francesc Nada! i Piqué: vocal quart
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Després, el president de la SCdG, sr. Vicenc Biete, agraí als companys de la
Junta de Govern i a diversos socis que hi col-laboren estretament, el treball rea
litzat aquest curs.

Finalment, l'Assemble ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs
1994-95.

Sense més temes a tractar, ni precs ni preguntes, el president, sr. Vicenc Biete,
dona per acabada l'Assemblea.
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