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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la Societat 
Catalana de Geografia, 2010

A les sis de la tarda de dimarts 15 de juny de 2010 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 2009-2010. 

Obrí l’acte el president, 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 celebrats, 
la qualitat i el nivell d’assistència assolits. Entre les feines fetes, posà de relleu 
la celebració del col·loqui internacional Les transformacions territorials a banda 
i banda dels Pirineus, el passat abril.

Seguidament, explicà el nomenament com a vicepresident interí de Jesús 
Burgueño Rivero, en substitució del vicepresident Enric Mendizàbal, dimitit 
el passat maig, per raons personals; així mateix, indicà que aquesta designació 
s’havia de ratificar en assemblea, amb un mandat d’un any, el temps que restava 
al vicepresident dimitit. Després el president agraí la dedicació a la Societat dels 
tres membres cessants de la Junta de Govern: Enric Mendizàbal, Montserrat 
Cuxart i Vicenç Biete. D’Enric Mendizàbal, destacà la feina d’editor de la re-
vista, durant prop de vint anys. De Montserrat Cuxart, ressaltà la diligència i 
eficàcia en el càrrec de tresorera, durant el mateix temps; i de Vicenç Biete, ara 
vocal, però de 1991 a 2000 president, posà de relleu la dedicació posterior a 
l’edició de llibres de la Societat. A tots plegats els donà les gràcies i els exhortà 
a continuar treballant per a la SCG.

Finalment, el president pronuncià unes paraules en record d’Yvette Barbaza, 
membre honorària de la Societat, traspassada a començament de curs.

A continuació, el secretari, Enric Bertran, llegí l’acta de l’anterior Assemblea 
General Ordinària i presentà la Memòria d’Activitats del curs 2009-2010, que 
foren aprovades per l’Assemblea. Després, la tresorera, Montserrat Cuxart, 
presentà l’estat de comptes de l’any 2009 i el pressupost per al 2010, 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, avalada per Àngel 
Cebollada, Rosa Cerarols, Antoni Durà, Anna Ortiz, David Saurí, Pere Serra, 
Miguel Solana, Joan Manuel Soriano, i Antoni F. Tulla:

Albert Pèlachs Mañosa, tresorer (55 vots)
Rafael Giménez Capdevila, vocal tercer (60 vots)
Roser Serra Coma, vocal quarta (58 vots)

Alhora, el vicepresident interí, Jesús Burgueño, fou ratificat en el càrrec amb  
60 vots.
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Finalment, el vicepresident cessant, Enric Mendizàbal, agraí l’honor que per 
a ell havia representat pertànyer durant vint-i-cinc anys a la Junta de Govern, 
donà les gràcies a tots els presidents i altres membres d’aquesta junta per haver-
hi compartit feines i il·lusions, palesà que si hom el podia considerar un intel-
lectual era gràcies a la SCG i encara que li sabia greu haver de plegar, ho feia 
amb la confiança que el càrrec de vicepresident anava a parar a bones mans.

En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs 
2009-2010.


