
Acta de l~semblea General Ordinaria de Socis
de la Societat Catalana de Geografia
(curs 1990-1991)

A les set de la tarda del dia 27 de juny de 1991 i en segona convocatoria, es reuní a
Barcelona, als locals de l'Institut d'Estudis Catalans, I'Assemblea General Ordinaria de
Socis de la Societat Catalana de Geografia corresponent al curs 1990-1991.

Obrí l'acte el president de la Societat, senyor Lluís Casassas, el qual féu un repas de
totes les activitats realitzades el curs que acabava, fent especial menció de la celebració,
el passat mes de marc, del PRIMER·CONGRÉS CATALÁ DE GEOGRAFIA. Respecte
a aquest esdeveniment, el sr. Lluís Casassas agraí el treball realitzat per l'equip format
per la Junta de Govern i pel delegat de l'Institut d'Estudis Catalans, sr. Marc-Aureli Vila,
a qui una malaltia inoportuna impedí de participar activament durant les sessions del Con
grés, i mostra el seu reconeixement per la col-laboració del Consell Científic Assesor, del
gran nombre de socis i amics que aportaren les seves idees i pel suport economic de mol
tes institucions científiques i polítiques del país, entre les quals destaca la Generalitat de
Catalunya i I'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Tot seguit, el sr. Lluís Casassas remarca els següents aspectes del PRIMER CONGRÉS
CATALÁ DE GEOGRAFIA: l'éxit assolit pel Congrés, del qual digué que tots ens havíem
de felicitar, perqué havia aconseguit d'interessar, a més de l'extensa comunitat catalana
de geografs, col-legues espanyols i de l'estranger, així com molts altres professionals i for
ca sectors de la societat de Catalunya; el gran nombre de congressistes i de comunicacions
presentades; la difícil tria de les ciutats que foren seus de la presentació dels grups tema
tics del Congrés, a causa del gran nombre de sol-licituds rebudes, que sens dubte caldra
atendre en un proxim Congrés; la selecció dels conferenciants i ponents feta pel Comité
Organitzador; el programa massa atapeít, a causa de la necessitat expressada per molts
d'abastar totes les arees d'estudi de la geografia; el poc temps dedicat als debats, a causa
de l'excés d'espai esmercat en la presencació de comunicacions; i, finalment, la propera
aparició de les conferencies, ponencies i comunicacions del Congrés en un seguit de pu
blicacions extraordinaries amb motiu d'aquest esdeveniment.
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A continuació, el sr. Lluís Casassas explica que els renovats estatuts de l'Institut d'Estu
dis Catalans estableixen que tots els presidents de les seves diverses societats filials són
com a tals membres del seu plenari i que ell, per la seva condició de membre de ple dret
de l'Institut, no podia presentar-se a la reeleció com a president de la Societat, ja que els
esmentats estatuts ho prohibeixen per tal d'evitar una reducció de la representació de les
societats filials i per evitar la duplicitat de vot que altrament es podria produir. No obstant
aixo, el sr. Lluís Casassas s'oferí per continuar col-laborant amb la Societat.

Seguidament, el sr. Lluís Casassas glossa la figura del geógraf francés Paul Claval, el
qual era proposat per la Junta de Govern com a soci honorari de la Societat Catalana de
Geografia, atesa l'estreta vinculació i l'abnegada col-laboració que havia mantingut amb
la Societat, palesa, sobretot, en la seva participació en les Jomades sobre la Regionalit
zació i els Ens Intermedis i en el PRIMER CONGRÉS CATALA. DE GEOGRAFIA. L'As
semblea aprova per unanimitat el nomenament del sr. Paul Claval com a soci d'honor de
la Societat Catalana de Geografia.

En acabat, el president, sr. Lluís Casassas, féu una referencia entranyable a cadascun
dels presidents de la Societat que ho havien estat mentre ell ocupava un o altre carrec de
la Junta de Govern i en especial del Dr. Salvador Llobet i Reverter, mort a fmals de marc
d'enguany, després d'haver pogut retre el seu darrer servei a la Societat, presidint, malgrat
la seva salut ja molt malmesa, dues sessions del PRIMER CONGRÉS CATALA. DE GEO
GRAFIA, una de les quals fou la de la cloenda, pocs dies abans del seu traspaso El sr.
Lluís Casassas demana als assistents que perseveressin en la seva participació com a geo
grafs en tots els ámbits de la vida social del país i dona les grácies a la Junta de Govern
i a tots els socis per la seva col-laboració durant tota la seva etapa al capdavant de la Socie
tat Catalana de Geografia.

A continuació, el secretari, senyor Enrie Bertran, llegí l'acta de l'anterior Assemblea
General Ordinaria de Socis i la Memoria d'Activitats del curs 1990-1991; els dos docu
ments foren aprovats per 1'Assemblea.

Posteriorment, el tresorer, senyor Vicenc Biete, llegí l'estat de comptes de l'any 1990
i el pressupost per al 1991,els quals foren presentats per anys naturals per tal d'adaptar-los
als exercicis fiscals, LaI corn estableix I'Instiuu d'Esuidis Catalans; íoís dos documents fo
ren aprovats per l'Assemblea.

Després, el president, sr. Lluís Casassas, demana la confianca de l'Assemblea en la can
didatura presentada, que era de fet una reelecció, amb la proposta del sr. Vicenc Biete
com a president, amb la qual cosa se li reconeixia, a l'ensems que la seva valua, la seva
abnegada dedicació a la Societat durant forca anys. El sr. Lluís Casassas recorda que el
sr. Vicenc Biete havia entrat com a tresorer en la Junta de Govern a proposta del doctor
Lluís Solé i Sabarís, i destaca la seva tasca en aquest carrec, que havia estat modélica.
El sr. Lluís Casassas digué que el sr. Vicenc Biete era un home en contacte amb la terra,
tant a través de la Societat com del Centre Excursionista de Catalunya o de la Societat
de 'Ioponomastica, dels quals també era membre actiu; recorda que el sr. Vicenc Biete
era un estudiós de la geografia, de la historia i dels noms de lloc, que havia escrit diversos
articles, la culminació dels quals era la magnífica monografia sobre Cabassers, publicada
fa poco Tot plegat, dones, el definia com un geograf amatent i exigent amb la feina ben
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feta. El sr. Lluís Casassas avala la conveniencia de la reelecció amb la necessitat de mante
nir l'actual equip de la Junta de Govern, la tasca de la qual, arran la realització del PRI
MER CONGRÉS CATALÁ DE GEOGRAFIA, encara no havia acabat ni de bon tros.

Seguidament, es procedí a l'elecció de les persones que havien d'ocuparels carrecs de
la Junta de Govem que es renovaven reglamentariamente Un cop feta la votació, resultaren
elegits per unanimitat els senyors:

Vicen~ Biete i Farré, president
Joaquim Cabeza i Valls, vocal primer
Rosa Ascon i Borras, vocal segona

En el capítol de precs, el sr. Ramon 1. Vagué demana que, si era possible, es contemples
la possibilitat d'incloure en el programa d'activitats del curs vinent alguna conferencia de
dicada als ámbits urbans subintegrats.

Finalment, I'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govem durant el curs 1990-91.
El sr. Francesc Gurri, amb el suport unánime de I'Assemblea, demana que constés en acta
la felicitació dels socis a la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografia i, en
especial, al seu president, sr. Lluís Casassas, per la magnífica tasca realitzada d'uns anys
enea, que havia culminat amb la realització exitosa del PRIMER CONGRÉS CATALÁ
DE GEOGRAFIA.

Sense més temes a tractar, el president, senyor Lluís Casassas, agraí l'assistencia dels
presents i dona per acabada l'Assemblea.
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