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

A les set de la tarda del dia 20 de juny de 1990 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 1989-1990. Obrí l'acte
el President de la Societat, senyor Lluís Casassas, el qua! remarca la realització de totes
les activitats programades del curs que acabava i féu un esbós de les del curs vinent, tot
dedicant especial atenció al I Congrés Catalá de Geografia, del qual destaca la seva im
portancia i el resso que la seva convocatória ja comencava a tenir en diverses ciutats del
país; així mateix, demaná la col·laboració de tothom en la seva organització i en la pre
sentació de comunicacions. Finalment, parla del nomenament del senyor Marc-Aureli Vila
com a Delegat de l'lnstitut d'Estudis Catalans prop de la Junta de Govem de la Societat
Catalana de Geografia i excusa I'assistencia del senyor Joan Tort, candidat a vocal en
les eleccions a fer en el decurs de l'Assemblea.

A continuació, el Secretari, senyor Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assemblea
General Ordinaria de Socis i la Memoria d'Activitats del curs 1989-1990; els dos docu
ments foren aprovats per l'Assemblea.

Posteriorment, el Tresorer, senyor Vicenc Biete, llegí l'estat de comptes de l'any 1989
i el pressupost per al 1990, els quals foren presentats per anys naturals per tal d'adaptar
los als exercicis fiscals, a petició de l'Institut d'Estudis Catalans; tots dos documents fo
ren aprovats per l'Assemblea.

Seguidament, i abans de procedir a l'elecció de les persones que havien d'ocupar els
carrecs de la Junta de Govem que es renovaven reglamentariament, el President, senyor
Lluís Casassas, agraí la tasca realitzada pels membres cessants: Maria Dolors Garcia i
Ramon, Enrie Bertran, Enrie Mendizábal i, especialment, Miquel Jaumot, que no es pre-
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senta a la reelecció a causa de les seves obligacions laborals. Un cop feta la votació, re
sultaren elegits per unanimitat els senyors:

Maria Dolors Garcia i Ramon, Vice-president
Enrie Bertran i González, Secretari
Joan Tort i Donada, Vocal cinque
Enrie Mendizábal i Riera, Vocal sise

Finalment, l' Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs 1989-1990.

Sense més temes a tractar, el president, senyor Lluís Casassas, agraí I'assistencia deIs
presents i dona per acabada l'Assemblea.
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