
Acta de la Junta General de Socis de
la Societat Catalana de Geografia

El dia divuit de juny de mil noucents vuitanta-cinc, es reuní a Barcelona, als locals de
l'Institut d'Estudis Catalans, la Junta General de Socis de la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA corresponent al Curs 1984-1985. Després d'unes paraules inicials del presi
dent accidental, Lluís Casassas, que presidí aquesta part de l'acte, en les quals recorda
la figura del doctor Llobet, president de la SOCIETAT que per malaltia havia hagut de
renunciar a exercir les seves funcions, la Secretaria Maria Sala llegí la Memoria correspo
nent al Curs present, que ha estat el Curs del Cinquantenari de la SO~IETAT CATALA
NA DE GEOGRAFIA, i el Tresorer VicencBiete llegí l'informe sobre l'estat deIs comp
tes de la SOCIETAT i les previsions economiques existents cara al curs 1985-1986.

A continuació, després d'ésser aprovats tots els documents citats, intervingueren alguns
deIs socis presents i es comunica que, de cara a la renovacióde la Junta, només existia
la candidatura encapcalada per Lluís Casassas i Simó, candidatura que havia estat presen
tada pels Socis senyors Lluís Solé i Sabarís, Joan Vilá i Valentí, Enrie Lluch i Martín,
Maria de Bolos i Capdevila, CarIes Carreres i Verdaguer i Banjamí Sabiron i Herrero.

. Seguidament es procedí a l'elecció de les persones que havien d'ocupar els carrecs de la
Junta de Govern que es renovaven reglamentariamente Presidí l'acte d'elecció i d'escrutini
el Vocal de la Junta de Govern senyor Benjamí Sabiron, que, després del recompte anuncia
que els resultats de l'elecció mostraven que havien estat designats els senyors següents:

President: Lluís Casassas i Simó.
Vocals: Enrie Bertran i Gonzalez.

CarIes Carreras i Verdaguer.
Francesc Nadal i Piqué.
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Amb aquesta elecció, pels resultats de la qual quedava vacant el carrec de Vice-president,
la Junta de Govem queda constituida ·de la .manera següent:

President: Lluís Casassas i Simó.
Secretari: Maria Sala i Sanjaume.
Tresorer: Vicenc Biete i Farré.
Vocals: Enrie Bertran i González.

Joaquim Cabeza i Valls.
Carles Carreras i Verdaguer.
Francesc Nada! i Piqué.
Benjamí Sabiron i Herrero.

A continuació, el nou president dirigí unes paraules als assistents i els invita a un debat
general sobre l'estat de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Per part d'alguns
dels socis presents s'expressaren idees sobre possibles noves activitats, sobre la convenien
cia de reforcarles seccions, sobre el manteniment de les excursions i el foment de les visi
tes, sobre el nivell de les quotes, etc. Hom va creure convenient celebrar reunions generals
de socis per continuar el debat iniciat i aprofundir-lo.

Sense res més per tractar, s'aixeca la sessió a un quart de nou del vespre.
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