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Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis 
de la Societat Catalana de Geografia

A les sis de la tarda de dimarts 22 de juny de 2004 i en segona convocatò-
ria, es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Assem-
blea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCG)
corresponent al curs 2003-04. 

Obrí l’acte la presidenta, sra. M. Dolors Garcia Ramon, que donà la ben-
vinguda als presents i agraí als companys de la Junta de Govern i als socis que
hi col·laboren estretament, el treball realitzat aquest curs, del qual destacà el
gran nombre d’activitats realitzades, la qualitat i el nivell d’assistència assolits.
Tot seguit, glossà la personalitat i fidelitat a la SCG dels consocis Pere Català
i Roca i Francesc Gurri i Serra, que eren proposats per la Junta de Govern com
a nous membres honoraris de la SCG. L’Assemblea refermà aquesta proposta
per unanimitat.

A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran, llegí l’acta de l’anterior Assem-
blea General Ordinària i presentà la Memòria d’Activitats del curs 2003-04,
que foren aprovades per l’Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat
Cuxart, presentà l’estat de comptes de l’any 2003 i el pressupost per al 2004,
que foren ratificats per l’Assemblea.

Seguidament l’Assemblea donà el vistiplau a l’augment de quotes efectuat
enguany, pel qual el rebut ha passat a ser de 30 €.

A continuació es procedí a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern
que cessaven reglamentàriament. Un cop feta la votació i comptabilitzats els
vots per correu, resultà elegida l’única candidatura presentada:
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Montserrat Cuxart Tremps, tresorera
Jesús Burgueño Rivero, vocal tercer
Vicenç Biete Farré, vocal quart

En el torn obert de paraules, Joan Rebagliato demanà de mantenir la trame-
sa postal del full d’activitats mensual de l’IEC a qui ho sol·liciti, poder disposar
dels telèfons dels membres de la SCG i mirar d’incloure activitats i articles de
caire més divulgatiu en el programa del curs i a la revista, respectivament. En
acabat, Pau Alegre demanà estudiar la possibilitat d’organitzar un acte en home-
natge de Pierre Vilar, en col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis
Històrics. La Junta de Govern recollí tots aquests suggeriments per mirar de
satisfer-los durant el curs vinent.

Finalment, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs
2003-04.


