
Acta de la Junta General de socísde la Societat
Catalana de Geografia

A dos quarts de vuit de la tarda del dia vint-i-cinc de juny de mil noucents vuitanta-sis,
es reuní a Barcelona, als locals de l'Institut d 'Estudis Catalans, la Junta General de Socis
de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA corresponent al curs 1985-1986 (Curs
Lluís Solé i Sabarís). Després d'unes paraules inicials del president Lluís Casassas, que
presidí aquest acte, en les quals recorda la personalitat de Lluís Solé, tant en els seus as
pectes científics com en la seva vertent humana, la secretaria Maria Sala llegí la Memoria
corresponent al Curs present, les activitats del qual, tal com s'acaba de dir, foren dedica
des al record de l'antic president de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, doctor
Solé. Després, el tresorer Vicenc Biete llegí l'informe sobre l'estat de comptes de la SO
CIETAT i les previsions economiques existents cara el curs 1986-1987.

A continuació, després d' ésser aprovats tots els documents citats i la gestió general de
la Junta de Govern durant el Curs que acaba, intervingueren alguns deIs socis presents
i es comunica que, per a la renovació de la Junta que s'ha d'efectuar avui, existien dues
candidatures. Una, que presenta noms per cobrir tots els cárrecs que quedaven vacants
i una altra, en la que només es proposaven els candidats per ocupar les vocalies vacants.

Seguidament, es procedí al'elecció de les persones que havien d'ocupar els carrecs
de la Junta de Govern que es renovaven. Després del recompte, el president anuncia que
els resultats de l' elecció mostraven que havien estat designats els senyors següents:

Vice-president: Maria Dolors Garcia i Ramon
Secretari: Enrie Bertran i González
Tresorer: Vicenc Biete i Farré
Vocal: Joaquim Cabeza i Valls
Vocal: Dolors Batallé i Tremoleda

Com que els candidats Enrie Mendizábal i Riera i Montserrat Cuxart i Tremps queda
ren empatats, per acord unanim dels assistents s' acorda considerar-los elegits tots dos i
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