
Acta de l'Assemblea General Ordinaria de Socis de la Socie
tat Catalana de Geogratia

A les set de la tarda del dia 30 de juny de 1988 i en segona convocatoria, es reuní a Barcelona, als locals
de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Assemblea General Ordinaria de Socis de la SOCIETAT CATALANA DE
GEOGRAFIA corresponent al curs 1987-1988. Obrí l' acte el president, Lluís Casassas, que pronuncia uns mots
en recordanca dels socis traspassats durant el curs, els senyors Ludwik Straszewicz, Antoni Barceló i Luís Mi
guel Albentosa, i del senyor Jordi Rubi6, geograf molt relacionat amb l'entitat. Tot seguit, el president, Lluís
Casassas, destaca la qualitat dels articles publicats a la revista "Treballs de la Societat Catalana de Geografia"
i feu un repás dels continguts dels darrers números apareguts. A continuaci6, es referí a les dificultats economi
ques de la Societat, derivades de la suspensi6 de l'ajut economic per part de l'Institud d'Estudis Catalans. Final
ment, detalla el programa d'activitats per al'exercici 1988-1989 i demaná la col·laboraci6 del soci, en la publicaci6
d' articles i en futures comissions de treball.

Posteriorment, el secretari, Enrie Bertran, llegí les actes de l' Assemblea Extraordinaria de Socis, convocada
amb motiu de la renovació del Reglament Intem de la Societat, i de la darrera Assemblea General Ordinaria
de Socis, així com la Memoria d'Activitats del curs 1987-1988. Tots aquests documents foren aprovats per l'As
semblea.

A continuació, el tresorer, Vicenc Biete, llegí l'estat de comptes del curs 1987-1988 i el pressupost previst
per al'exercici 1988-1989; ambd6s documents foren aprovats per l' Assemblea.

Seguidament, es procedí a l'elecció de les persones que havien d'ocupar els cárrecs de la Junta de Govem
que es renovaven reglamentariamente Un cop fet el recompte de vots, el president anuncia que els resultats de
l' elecci6 mostraven que havien estat escollits el senyors següents:
President: Lluís Casassas i Sim6
Vocal: Joaquim Cabeza i Valls
Vocal: Rosa Ascon i Borras

Finalment, el senyor Salvador Llobet demana que es facin separates dels articles de ·la revista per als seus
autors; aquest suggeriment fou acceptat per la mesa.

Sense més temes a tractar, el president aixeca la sessi6 i dona per acabada l' Assemblea.
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