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

A les set de la tarda de dimecres 14 de juny de 2000 i en segona convocatoria,
es reuní a Barcelona, a la seu de I'lnstitut d'Estudis Catalans (lEC), I'Assemblea
General Ordinaria de Socis de la Societat Catalana de Geografia (SCG) corres
ponent al curs 1999-2000.

Obrí l'acte el president, sr. Vicenc Biete, que dona la benvinguda als pre
sents i els agraí la seva assistencia. A continuació, el secretari, sr. Enric Bertran,
llegí l'acta de l'anterior Assemblea General Ordinaria i la Memoria d'Activitats
del curs 1999-2000, que foren aprovades per I'Assemblea. Després, la tresore
ra, sra. Montserrat Cuxart, presenta l'estat de compres de l'any 1999 i el pres
supost per al 2000, que foren ratificats per I'Assemblea.

Abans de procedir a la renovació deIs carrecs de la Junta de Govern que ces
saven reglamentariament, el president, sr. Vicenc Biete, que no es presentava
a la reelecció, expressa el seureconeixement a tots els companys de les jun tes
de govern que havia presidit. Un cop feta la votació, resulta elegida per una
nimitat l'única candidatura presentada:

María Dolors Garcia Ramon, presidenta
Antonio Luna Garcia, vocal primer
Pau Alegre Nadal, vocal segon
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Després, el president de la SCG, sr. Vicenc Biete, agraí als companys de la
Junta de Govern, amb un record afectuós pel vocal cessant, sr. Joaquim Cabeza,
que no s'havia presentat a la reelecció, i a diversos socis que hi col-laboren estre
tament, el treb all realitzat aquest curso

Finalment, l'Assemblea ratifica la gestió de la Junta de Govern durant el curs
1999-2000.

Sense més temes a tractar, ni precs ni preguntes, el president, sr. Vicenc Biete,
dona per acabada l'Assemblea.


