
Memoria de les activitats de la SOCIETAT
CATALANA DE GEOGRAFIA (filial de
I'Institut d'Estudis Catalans) corresponent al
curs 1992-1993, Curs d'Homenatge a
Lluis Casassas i Simó

Assemblea General Ordinaria

El 29 de juny de 1992, se celebra l'Assemblea General Ordinaria de Socis corresponent
al curs 1991-1992. En comencar l'acte, la vice-presidenta de la Societat, senyora Maria
Dolors Garcia Ramon, excusa l'absencia del president, sr. Vicenc Biete, i dedica unes emo
cionades paraules a recordar la personalitat científica i humana del sr. Lluís Casassas i
Simó, ex-president de la Societat i darrerament vocal adjunt a la presidencia, traspassat
feia pocs diese A continuació, el secretari, senyor Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior
Assemblea General Ordinaria, la de TAssemblea Extraordinaria celebrada el mes de fe
brer i la Memoria d'Activitats del curs 1991-1992; seguidament, la tresorera, senyora Mont
serrat Cuxart, informa de l'estat de comptes de l'any 1991 i del pressupost per al 1992.
Tots els documents esmentats foren aprovats per I'Assemblea.

La renovació dels carrecs de la Junta de Govern que cessaven reglamentariament, es
féu per unanimitat a favor de les sres. Montserrat Cuxart i Tremps com a tresorera i Roser
Majoral i Moliné com a vocal tercera. El carrec de vocal quart resta vacant, ja que no
havia estat possible de substituir, dins del termini reglamentari, el sr. Lluís Casassas i Simó,
que hi optava com a únic candidato Així dones, la Junta de Govern queda constituida de
la següent manera:

President: Vicenc Biete i Farré
Vice-presidenta: Maria Dolors Garcia i Ramon
Tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps
Secretari: Enrie Bertran i Gonzalez
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Vocal primer: Joaquim Cabeza i Valls
Vocal segona: Rosa Ascon i Borras
Vocal tercera: Roser Majoral i Moliné
Vocal quart: Vacant
Vocal cinque: Joan Tort i Donada
Vocal sise: Enric Mendizabal i Riera

Finalment, I'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs 1991-1992
i demana que constés en acte el seu condol arran la mort del sr. Lluís Casassas i Simó.

Els actes d'homenatge a Lluís Casassas i Simó

1. L'Homenatge al Saló de Cent de l~juntament de Barcelona

El 4 de novembre de 1992, se celebra al Saló de Cent de I'Ajuntament de Barcelona,
un acte d'homenatge a I'TI·lmSr. Lluís Casassas i Simó, organitzat conjuntamentper l'Ajun
tament de la Ciutat i la Societat Catalana de Geografia. L'acte fou presidit per l'Excm.
Sr. Pasqual Maragall, Alcalde de Barcelona, l'Il-lm Sr. Lluís Armet i la Il-lma Sra. Eulalia
Vintró, Primer i Segona Tinent d'Alcalde de la Ciutat, l'Il-lrn. Sr .. Emili Giralt, president
de l'Institut d'Estudis Catalans, i la Sra. Maria Jesús Marques, vídua Lluís Casassas. En
la sessió d'homenatge, hi pronunciaren parlaments el sr. Enrie Bertran i González, se
cretari de la Societat Catalana de Geografia, que parla de Lluís Casassas i Simó, mestre;
el sr. Vícene Biete i Farré, president de la Societat Catalana de Geografia, que tracta de
la vocació geografica de Lluis Casassas i la seva pregona dedicació a la Societat Catala
na de Geografia; el sr. Joan Vila i Válentí, professor emerit de la Universitat de Barcelo
na i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que disserta de Lluis Casassas, universitari;
el sr. Marc-Aureli Vila i Comaposada, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'ocupa
de L'afany geografic de Lluis Casassas; i el sr. Pasqual Maragall i Mira, que, en cloure
l'acte, oferí unes paraules de cloenda a glossar la qualitat ciutadana del Sr. Lluís Casassas.

2. L'Homenatge a I'Institut d'Estudis Catalans

L'11 de juny de 1993, l'Institut d'Estudis Catalans, amb la col-laboració de la Societat
Catalana de Geografia i de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, dedica una ses
sió en memoria de l'Il-lm. sr. Lluís Casassas, que fou membre de la Secció de Filosofía
i Ciencies Socials. L'acte, que fou presidit per sr. Emili Giralt i Raventós, president de
l'Institut d'Estudis Catalans, i presentat pel sr. Vicen~ Biete i Farré, president de la Socie
tat Catalana de Geografía, compta amb la participació del sr. Tomas Pou i Viver, presi
dent de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que disserta de Lluis Casassas en
l'ordenació territorial de Catalunya, del sr. Georges Bertrand, membre honorari de la
Societat Catalana de Geografía i professor de la Universitat de Tolosa-Le Mirail, que parla
de Lluis Casassas et sa projection scientifique vers l'extérieur, i del sr. Joan Vila i Valen
tí, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i professor emerit de la Universitat de Barcelo
na, que tracta de La personalitat humana i científica de Lluís Casassas. Aquest acte serví
de cloenda del curs 1992-1993
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