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

A les set de la tarda del dia 19 de juny de 1996 i en segona convocatoria, es
reuní a Barcelona, als locals de lInstitut dEstudis Catalans, I'Assemblea Gene
ral Ordinaria de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCdG) correspo
nent al curs 1995-96.

Obrí lacte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la benvinguda als pre
sents i els agraí la seva assistencia. A continuació, el secretari, sr. Enrie Bertran,
llegí l'acta de lanterior Assemblea General Ordinaria i la Memoria d'Activi
tats del curs 1995-96, que foren aprovades per l'Assemblea. Després, la treso
rera, sra. Montserrat Cuxart, presenta lestat de comptes de l'any 1995 i el
pressupost per al 1996, que foren ratificats per 1'Assemblea.

Abans de procedir al' elecció de les persones que havien d' ocupar els cárrecs
de la Junta de Govern que es renovaven reglamentáriarnent, el president, sr.
Vicenc Biete, agraí a la sra. Roser Majoral i Moliné, vicepresidenta cessant, la
seva dedicació a les tasques de govern durant el temps en que havia ocupat l'es
mentat cartee. Un cop feta la votació, resultaren elegits per unanimitat:

Josep Oliveras i Samitier, vicepresident
Enrie Bertran i Conzalez, secretari
Joan Tort i Donada, vocal cinque
Enric Mendizabal i Riera, vocal sise

En el capítol de precs i preguntes, es dernana la reforma parcial del regla
ment intern, per tal que tothom pugui votar per correu, possibilitat fins ara
reservada als socis residents fora de la ciutat de Barcelona.

Després, el president de la SCdG, sr. Vicenc Biete, agraí als companys de la
Junta de Govern i a diversos socis que hi col-laboren estretament, el treball rea
litzat aquest curs.

Finalment, I'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs
1995-96.

Sense més temes a tractar, el president, sr. Vicenc Biete, dona per acabada
rAssemblea.
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