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

A les set de la tarda del dia 29 de juny de 1992 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 corresponent al curs 1991-1992.

Obrí l'acte la vice-presidenta de la Societat, sra. Maria Dolors Garcia Ramon, la qual
excusa l'absencia del president, sr. Vicenc Biete, que en aquells moments era representant
la Societat a l'acte de lliurament de la medalla d'or al merit científic de I'Ajuntament de
Barcelona, concedida a títol postum, al sr. Enrie Moreu-Rey,membre honorari de la Socie
tat Catalana de Geografia. A continuació, la sra. Maria Dolors Garcia dedica unes emocio
nades paraules a recordar la personalitat del sr. Lluís Casassas i Simó, ex-president de la
Societat i darrerament vocal adjunt a la presidencia, mort feia pocs dies; la sra. Maria Do
lors Garcia féu constar el carácter insubstituible de la figura del sr. Lluís Casassas, tant
a la Junta de Govem com a la Societat, a les quals s'havia dedicat a treballar en cos i anima
durant els darrers anys; així mateix, volgué recordar el paper fonamental jugat pel sr. Lluís
Casassas en l'organització i desenvolupament del Primer Congrés Catalá de Geografia, es
deveniment que constitueix ja una fita cabdal de la geografia catalana; finalment, la sra.
Maria Dolors Garcia féu constar el condol de la Junta de Govern arran la mort del sr. Lluís
Casassas, el reconeixement a la tasca per ell realitzada i anuncia que la Junta de Govem
es reunirá molt aviat per tal de comencar a preparar els actes del seu homenatge.

L'Assemblea s'adherí a aquest condol i guarda un minut de silenci a la memoria del sr.
Lluís Casassas i Simó.

A continuació, el secretari, sr. Enrie Bertran, llegí les actes de l'anterior Assemblea
General Ordinaria i la de I'Assemblea Extraordinaria de Socis celebrada el febrer d'en
guany, i la Memoria d'Activitats del curs 1991-1992; tots tres documents foren aprovats
per l'Assemblea.

Posteriorment, la tresorera, sra. Montserrat Cuxart presenta l'estat de comptes de l'any
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1991, que fou ratificat per I'Assemblea. També fou aprovada una proposta de la Junta de
Govern per tal de poder adequar les quotes anuals d'acord amb l'evolució de l'IPC, sense
perjudici d'augments d'altra mena, que continuaran necessitant de l'aprovació de 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 reglamentariament, la vice-presidenta, sra. Maria Dolors Gar
cia, explica que només es podrien votar dos carrecs de la candidatura presentada, ja que
el de vocal quart, per al qual es presentava el sr. Lluís Casassas, restaria vacant, ja que
no havia estat possible de substituir-lo dins del termini reglamentari, quedant per a la Jun
ta de Govern la possibilitat de cobrir-lo interinament si ho cregués necessario Un cop feta
la votació, resultaren elegides per unanimitat les sres.:

Montserrat Cuxart i Tremps, tresorera
Roser Majoral i Moliné, vocal tercera

Obrí el capítolde precs el sr. Ramon 1. Vagué, que demana la inclusió en el programa
d'activitats del curs 1992-1993 d'alguna conferencia -o fins i tot un curset- sobre els
ambits urbans subintegrats, tal com es féu el curs que acabava.

Després, el sr. Joan Rebagliato proposa a la Junta de Govern que estudiés la convenien
cia de fer un curset sobre toponímia major dels Paísos Catalans, amb el tractament de te
mes com la normativa lingüística sobre la catalanització dels noms de lIoc.

A continuació el sr. Jaume Busqué demana a la Junta de Govern que proposi a l'Institut
d'Estudis Catalans la creació d'un premi amb el nomde Lluís Casassas i Simó. El sr. Marc
Aureli Vila, delegat de l'Institut a la Junta de Govern, digué que caldria trametre una peti
ció, signada pel president de la Societat, a la Secció de Ciencies Socials, on es fes constar
la dotació i financament del premi, la temática a la qual es 'pensava oferir i la periodicitat
amb que es concediria.

En acabar el capítol de precs, el sr. Jaume Busqué suggerí la conveniencia que l'home
natge que es pensava preparar a la memoria de Lluís Casassas, cobrís diversos aspectes
de la .seva personalitat, en especial el seu vessant públic d'home compromes amb el país.

Finalment, l'Assemblearatificá la gestió de la Junta de Govern durant el curs 1991-1992.

Sense més temes a tractar, la vice-presidenta, senyora Maria Dolors Garcia Ramon, agraí
l'assistencia dels presents i dona per acabada l'Assemblea.
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