
Salutació

Les circumstancies en que ha tingut lloc la darrera renovació parcial reglamentaria de
la Junta de Govern de la Societat m'ofereixen, en encetar l'exercici de la Presidencia, la
plaent oportunitat d'adrecar als socis unes paraules de salutació.

D'antuvi, pero, potser és oportú de fer menció de les esmentades circumstancies i de
com m'han ernmenat a presidir la Societat. Tasca, d'altra banda,ben compromesa si hom
considera les rellevants personalitats que m'han precedit en el carrec,

Precisament, d'entre aquestes persones, cree que és just d'assenyalar el qui fins ara ha
estat el nostre darrer President, el doctor Lluís Casassas i Simó. L'amic Casassas ha des
envolupat, al front de la Junta de Govern, un programa d'actuació dens i eficac, que ha
culminat amb la recent celebració del I Congrés Catala de Geografia.

Aquesta tasca, tanmateix, no ha estat pas en1lestida del tot, i hi ha encara molta feina
a fer. El mateix Congrés no resta clos en les activitats específiques dutes a terme, sinó
que a més de la publicació del textos de les nombroses intervencions -publicació practi
cament en1lestida- caldrá fer resso de les propostes, iniciatives i plantejaments que el
Congrés ha tret a la llum.

La possibilitat de mantenir la continnítat del programa de la Junta de Govern esdevenia,
dones, molt aconsellable, i aixo implicava, en tant que fos possible, la conveniencia de
mantenir la cohesió de l'equip directiu de la Societat.

En el cas que els socis ho consideressin d'aquesta manera, es presentava, tanmateix,
una dificultat que hom no podia defugir i que, per imperatiu dels estatuts de l'lnstitut d'Es
tudis Catalans, implicava la impossibilitat de l'eventual reelecció del senyor Casassas.

Davant d'aquest plantejament, un nombrós grup de socis proposaren a l'Assemblea una
candidatura que oferia la possibilitat de mantenir la cohesió de la Junta de Govern. Amb
aquest fi, consideraren oportú de suggerir la reeleció dels Vocals Rosa Ascon i Joaquim
Cabeza que cessaven reglamentariament, i de proposar el meu nom per ocupar la Presi-
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dencia, que restava vacant per la cessació, també reglamentaria, del senyor Casassas. L'As
semblea va trobar encertada la proposta i la va recolzar i aprovar, tot entenent que menava
a la possibilitat de reconstituir l'esmentada cohesió.

Instituida, dones, la nova Junta de Govern, es plantejá la substitució del Tresorer, carrec
que fins aleshores m'havia estat confiat i que restava vacant. Amb aquest ti, i d'acord amb
el que disposen l'article 8e dels Estatus vigents de la Societat i l'article 16e del Reglament
intern, la Junta nomena Tresorera la senyora Montserrat Cuxart i Tremps, que fins a aquell
moment era Vocal. Així mateix, i per tal de cobrir la vacant generada per aquest nomena
ment, s'acorda designar Vocal el senyor Lluís Casassas i Simó, a la vegada que se li enco
manaven les funcions d'Adjunt a Presidencia.

Aquest és, dones, el procés que m'ha portat a ocupar la Presidencia de la Societat i que
ha permes, per voluntat dels socis, la continuítat d'una Junta de Govern i la possibilitat
de dur a terme fins al seu coronament un programa del qual tots plegats esperem encara
fruits esponerosos.

No cal dir com agraeixo la confianca que els socis m'han fet palesa i com m'hauré d'afa
nyar a no defraudar-los. Tanmateix, el fet de sentir-me abrigallat pels meus companys de
Junta és per a mi una garantia que, d'antuvi, em fa preveure la possibilitat de correspondre
adequadament a aquella confianca,

Vull acabar aquestes breus paraules oferint-me a tots els socis i demanar-los de col·labo
rar encara més abrivadament amb la Junta de Govern d'aquesta Societat Catalana de Geo
grafia en plena puixanca i amb un renovat esperit d'afany i de treball.

Vicen~ Diete i Farré
President de la Societat
Catalana de Geografia

6 (112)


