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

A les set de la tarda del dia 14 de juny de 1993 i en segona convocatoria, es reuní a
Barcelona, als locals de l'lnstitut d'Estudis Catalans, I'Assemblea General Ordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia corresponent al curs 1992-1993.

Obrí l'acte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la binvinguda als presents i els agraí
la seva assistencia, Abans d'encetar l'ordre del dia, el president demana a l'Assemblea que
ratifiqués l'acord de la Junta de Govern de nomenar el sr. Joan Rebagliato i Font Membre
Honorari de la Societat Catalana de Geografia, atesa la seva fidelitat insubornable al país,
la seva notable dedicació a la geografia i la seva disposició exemplar a participar en les
activitats de la Societat Catalana de Geografia; la proposta fou refermada unaniment per
l'Assemblea.

A continuació, el secretari, sr. Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assernlea General
Ordinaria i.la Memoria d'Activitats del curs 1991-1992; tots dos documents foren aprovats
per l'Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat Cuxart presenta l'estat de comptes
de l'any 1992, que fou ratificat per l'Assemblea.

Seguidament, el president, sr. Vicenc Biete, parla de la triganca a apareixer del núm
,33-34 de «Treballs de la SC de Geografía», fet que atribuí a la conveniencia d'aturar les
publicacions fins poder eixugar bona part del déficit generat per l'edició dels materials
del I Congrés Catala de Geografia, que depassa la previsió del Comité Organitzador. Aquest
deute pogué ser gairebé liquidat gracies a la concessió, per part de la Diputació de Barce
lona, d'una subvenció extraordinaria per cobrir les despeses esmentades i les que pogués
sin generar les publicacions dedicades a homenatjar el sr. Lluís Casassas i Simó. Final-'
ment, el president, sr. Vicenc Biete, justifica el fet que encara no s'hagués cobrat la quota
anual en funció del procés de revisió i informatització de totes les dades bancaries dels
associats.

Abans de procedir a l'elecció de les persones que havien d'ocupar els carrecs de la Junta
de Govern que es renovaven reglamentariament, el president, sr. Vicenc Biete, explica les
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raons per les quals la vice-presidenta cessant, sra. Maria Dolors Garcia Ramon, no es
presentava a la reelecció i li agraí la seva generosa dedicació a les tasques de govem durant
els anys en que havia ocupat el carrec, Un cop feta la votació, resultaren elegits per una
nimitat:

Roser Majoral i Moliné, vice-presidenta
Enrie Bertran i Gonzalez, secretari
Joan Tort i Donada, vocal cinque
Enrie Mendizábal i Riera, vocal sise

A continuació, I'Assemlea aprova per unanimitat la proposta de crear unes adjunties a
la Junta de Govem, una per cadascuna de les universitats catalanes de fora de Barcelona
amb departament de geografía, de cara a assegurar la presencia de la Societat arreu del
país i a facilitar l'organització d'actes descentralitzats. Aquestes adjunties serien proveídes
per la mateixa Junta, amb el benentes que els socis escollits per ocupar-les podrien assistir
a les reunions, amb veu, pero sense voto

Obrí el capítol de precs, el sr. Narcís Rucabado, que pregunta si la SC de Geografia
no podria fer-se resso dels actes de commemoració de la mesura del metre sobre el meri
día a París, que organitzara el curs vinent el Centre Excursionista de Catalunya. L'Assem
blea troba interessant la proposta i recomana a la Junta de Govern que tingués en compte
la possibilitat d'organitzar algun acte conjunt al respecte amb el Centre Excursionista a
Catalunya.

Seguidament, el sr. Narcís Rucabado, pregunta l'opinió de la Junta i I'Assemblea sobre
la possibilitat de demanar a la vila de Capellades que dediqués una font o un carrer a ho
norar la memoria del Dr. Lluís Solé i Sabarís, antic president de la SC de Geografia. Amb
el vist-i-plau de la Junta i I'Assemblea, el sr. Rucabado s'oferí a tenir un primer contacte
amb l'alcalde de Capellades, en ocasió de la sortida de camp de la tardor vinent, que pro
bablement es fara a les terres de I'Anoia.

Finalment, el sr. Jaume Busqué proposa que es demanés als conferenciants que partici
pen en els cursos anuals un llistat d'adreces de familiars i amics a qui trametre informació,
per tal de garantir, així, un major índex d'assistencia als actes de la SC de Geografia.

Finalment, l'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govem durant el curs 1992-1993.

Sense més temes a tractar, el president, sr. Vicenc Biete, agraí, altre cop, l'assistencia
dels presents i dona per acabada I'Assemlea.
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