
Acta de l'Assemblea General Ordinaria
de Socis de la Societat Catalana de Geografia

A les set de la tarda del dia 21 de juny de 1994 i en segona convocatoria, es reuní a
Barcelona, als locals de 1'Institut d'Estudis Catalans, l' Assemblea General Ordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCdG) corresponent al curs 1993-94.

Obrí l'acte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la benvinguda als presents i els agraí
la seva assistencia, Abans d'encetar l'ordre del dia, el president demana a l'Assemblea
que ratifiqués l'acord de la Junta de Govern de nomenar l'Il.lm. sr. Marc-Aureli Vila
i Comaposada Membre Honorari de la SCdG, atesa la seva fidelitat insubornable al país,
la seva gran contribució als estudis geografics i la seva disposició exemplar a participar
en l'organització d'activitats de la SCdG, de la qual fou fundador ien la Junta de Govern
de la qual és delegat de l'Institut d'Estudis Catalans; la proposta fou refermada unánime-
ment per l'Assemblea. '

A continuació, el secretari, sr. Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assemblea Ge
neral Ordinaria i la Memoria d' Activitats del curs 1993-94; tots dos documents foren apro
vats per l' Assemblea. Després, la tresorera, sra. Montserrat Cuxart presenta l' estat de
comptes de l'any 1993, que fou ratificat per l'Assemblea.

Abans de procedir a l'elecció de les persones que havien docupar els carrecs de la Junta
de Govern que es renovaven reglamentariament, el president, sr. Vicenc Biete, agraí a
la sra. Rosa Ascon i Borras, únic membre d'aquestajunta que no es presentava a la ree
lecció , la seva generosa dedicació a les tasques de govern durant els anys en que havia
ocupat el carrec de vocal segona. Un cop feta la votació, resultaren elegits per unanimitat:

Vicenc Biete i Farré, president
Joaquim Cabeza i Valls, vocal primer
Pau Alegre i Nadal, vocal segon

A continuació, l' Assemblea, també per unanimitat, ratifica en el carrec de vocals tercer
i quart, respectivament, els srs. Lluís Riudor i Gorgas i Francesc Nadal i Piqué, que ha-
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vien estat nomenats interinament per la Junta de Govern per cobrir aquestes dues vaca
lies, que eren vacants.

Finalment, el president de la SCdG, sr. Vicenc Biete, féu expressió del seu agraúnent
als companys de la Junta de Govern i a diversos socis que hi col.laboren estretament,
pel treball realitzat aquest curs, i dona les gracies al'Assemblea per la confianca diposita
da a través de la seva reelecció i la dels altres companys de candidatura.

Obrí el capítol de precs i preguntes, el sr. Joaquim Cabeza, que demana que constés
en acta el reconeixement a la feina feta pel consoci sr. Narcís Rucabado, en l' organització
de les sortides d'estudi d'aquest curso A continuació, el sr. Ramon Vagué demana a la
Junta de Govern que considerés la possibilitat d' organitzar algun curset dedicat al'estudi
de les periferies suburbanes i els suburbis centrals.

En acabar, l' Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs 1993-94.

Sense més temes a tractar, el president, sr. Vicenc Biete, agraí, altre cop, I'assistencia
dels presents i dona per acabada l' Assemblea (EB).
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