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

A les set de la tarda del dia 20 de juny de 1989 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 corresponent al curs 1988-19890 Obrí 1'acte
el president, Lluís Casassas, que féu un repas de les activitats del curs que acabava i un
petit esbós de les del curs vinent; parla, també, de la necessitat de consolidar la revista
«Treballs, oo», de consolidar les relacions amb diversos centres d'estudi del país i de l'or
ganització de jornades monografiques; finalment, anuncia la idea d' organitzar un congrés
nacional de geografia i I'interes de convocar de nou el premi Eduard Brossa,

A continuació, el secretari, Enrie Bertran, llegí 1'acta de 1'anterior Assemblea General
Ordinaria de Socis i la Memoria d'Activitats del curs 1988-1989; ambdós documents fo
ren aprovats per l'Assemblea,

Posteriorment, el tresorer, Vicenc Biete, llegí l' estat de comptes del curs 1988-1989
i el pressupost previst per a 1'exercici 1989-1990; ambdós documents foren aprovats per
l'Assemblea,

Seguidament, i abans de procedir a l'elecció de les persones que havien d'ocupar els
carrecs de la Junta de Govern que es renovaven reglamentariament, el President agraí
la tasca realitzada pels membres cessants: Vicenc Biete, Dolors Batallé i Montserrat Cu
xart, agraíment al qual s' adherí l'Assemblea, Un cop feta la votació, resultaren elegits
per unanimitat els senyors:

- Vicenc Biete i Farré, tresorer
- Roser Majoral i Moliné, vocal tercer
- Montserrat Cuxart i Tremps, vocal quart
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Finalment, el senyor Francesc Gurri s' oferí per contactar amb persones que podrien
pronunciar conferencies de diversos paísos del món; la mesa recollí l' oferiment de cara
al'organització d' activitats per al curs vinent.

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