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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual de la 
Societat Catalana de Geografia, 2011

A les sis de la tarda de dimecres 15 de juny de 2011 i en segona convocatò-
ria, es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’As-
semblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de Geo-
grafia (SCG) corresponent al curs 2010-11. 

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 sòcies que hi col-
laboren, la tasca feta aquest curs, del qual posà de relleu el nombre d’actes cele-
brats, fet que palesa la vitalitat de la Societat. Entre les conferències pronun-
ciades, destacà la de la professora Rita Gardner, directora de la Royal 
Geographical Society, que serví de cloenda del 75è aniversari de la fundació 
de la SCG. 

En un altre ordre de coses, informà de la tramesa dels carnets de l’IEC-SCG 
a principi del curs vinent i, pel que fa a les activitats futures, advertí que hi 
haurà menys recursos econòmics, a causa de la reducció de les subvencions de 
l’IEC i la Diputació de Barcelona. Això no obstant, conclogué que hom no 
havia de patir per la realització de dites activitats. Tot seguit, el president pro-
nuncià unes paraules en record de quatre membres de la Societat traspassats 
aquest curs: Núria Coll, Francesc Beato, Joan Tomàs i Oriol Riba.

A continuació, el president expressà el seu reconeixement envers el secretari 
Enric Bertran, qui no es presentava a la reelecció per imperatiu estatutari. Fou 
una glossa afectuosa en què rememorà els temps d’estudiant, quan ambdós eren 
dos joves alumnes de Lluís Casassas, i amb la qual agraí la generosa dedicació i 
l’eficaç tasca del secretari cessant en els vint-i-cinc anys d’exercici del càrrec.

En acabat, l’Assemblea de Socis i Sòcies, a proposta del president i de la 
Junta de Govern de la SCG, ratificà per unanimitat la creació de la Comissió 
de secretaria i de l’Obrador Obert, de la qual formaran part inicialment el nou 
secretari, el secretari cessant i l’editor del web.
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Tot seguit, el secretari, Enric Bertran, agraí els mots pronunciats pel presi-
dent i la confiança que li havia dispensat, féu extensiu aquest reconeixement 
a totes les altres presidències sota les quals havia exercit el càrrec i acabà dient 
que haver desplegat aquesta feina havia estat un privilegi. 

A continuació, el secretari llegí l’acta de l’anterior Assemblea General Ordi-
nària i presentà la Memòria d’Activitats del curs 2010-11, que foren aprovades 
per l’Assemblea. Després, el tresorer, Albert Pèlachs, presentà l’estat de comp-
tes de l’any 2010 i el pressupost per al 2011, que foren ratificats per l’Assem-
blea.

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 Anna 
Badia, Gemma Cànoves, Antoni Durà, Enric Mendizàbal, Juan Antonio Mó-
denes, Oriol Nel·lo, Joan Manuel Soriano i Ana vera:

Jesús Burgueño Rivero, vicepresident (56 vots)
Rafael Giménez-Capdevila, secretari (54 vots)
Xavier Úbeda Cartañà, vocal cinquè (55 vots)

Carme Montaner Garcia, vocal sisena (55 vots)
Es van registrar 11 vots en blanc i 4 de nuls.

En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs 
2010-11.

Sense més temes a tractar, el president donà per acabada l’Assemblea. 


