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Acta de la junta General celebrada el 25 de juny del 1934

Presideix el Dr. Fontsere, i actua de Secretari el senyor

J. Gassiot. Assisteixen els Srs. Bassegoda, Peypoch, Alvarez

Castrillon, Julia, Torroja. Faura, Munne, Guitart, Sastre,

Hernandez, i altres.

S'obre la sessi6 a les 7'30 de la tarda a la Sala Cervantina

de 1'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.

Es llegida i aprovada 1'acta de la Junta General celebrada

el passat 10 d'octubre.

El President, Dr. Fontsere, dOna compte als membres

presents de l'estat actual de la Societat. Respecte a la part

econOmica la situaci6 es immillorable. L'INSTITUT D'ESTUDIs

CATALANS, que es compromete a fer-se carrec de les despeses

de publicaci6 de les MEMORIES, ho ha fet aixi mateix amb les

corresponents al paper, impressi6 i tiratge del primer numero

del BUTLLETf, i es d'esperar que continuara fent-ho amb els

seguents. Lliure la Societat de les carregues editorials, que

s6n, sens dubte, les de major importancia, sols ha d'atendre a

d'altres de menor quantia que no dificulten la bona marxa de

la mateixa.

Continuen els treballs per acondicionar per al curs prOxim

locals per les entitats filials de i'INSTITUT D'ESTUDIS CATA-

LANS, a la Casa de Convalescencia, que podran utilitzar-se

sense necessitat d'haver d'esperar el trasllat definitiu de

1'INSTITUT i la Biblioteca a 1'antic Hospital de la Santa Creu.

El Dr. Fontsere remarca que mentrestant 1'activitat cien-

tifica de la nostra Societat no ha pogut prendre la volada que

tots hauriem desitjat, i que sols sera possible quan es disposi

d'un local on puguin reunir-se els senyors socis, no solament

amb ocasi6 de les sessions cientffiques, sin6 correntment, per

consultar revistes, discutir questions plantejades i establir

contacte entre ells.
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A continuacid es procedeix a ]a renovacid dels carrecs de

Secretari i Director de Publicacions, prescrita per Particle 7.e

dels Estatuts. Per unanimitat s'acorda elegir el Sr. Francesc

Hernandez per al carrec de Secretari i reelegir el Sr. Esta-
nislau Ruiz Ponseti pel de Director de Publicacions, quedant
la junta de Govern constituida com segueix:

President . . . SR. EDUARD );' ONTSERE.

Vice-president, per la

Secci6 I . . . . SR. RADION PEYPOCH.

Vice-president, per la

Secci6 II . . . . SR. ANTONI TORROJA.

Vice-president, per la

Secci6 Ill. . . SR. MANUEL ALVAREZ-CASTRILLON.

Tresorer . . . . . SR. ANGEL JULIA SAURI.

Director de publica-

tions . . . . . SR. ESTANISLAU Ruiz PONSETi.

Secretari . . . . . SR. FRANCESC HERNANDEZ.

A proposta del Dr. Fontserc s'acorda concedir un vot de
gracies al Secretari sortint Sr. J. Gassiot, per la tasca realit-
zada en el seu carrec.

S'acorda tambe fer constar en acta la satisfaccio de la
Societat per haver estat un dels seus membres, el senyor
Josep A Planas, el primer que ha obtingut el grau de Doctor
en la Universitat de Barcelona.

Finalment, s'aixeca la sessid a les 8'30.


