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acta de l’assemblea General Ordinària anual  
de la societat catalana de Geografia. Barcelona, 
19 de juny del 2012

A les sis de la tarda del dimarts 19 de juny de 2012 i en segona convocatòria, 
es reuní a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Assemblea 
General Ordinària de Socis i Sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG) 
corresponent al curs 2011-12.

1. Paraules del president

Francesc Nadal comenta que s’ha acomplert tot el programa de conferències 
previst per al curs que ara es tanca, només amb dos canvis de data per raons 
alienes a la Societat. A més, s’ha afegit la presentació del documental dedicat 
a Orlando Ribeiro, a càrrec del professor João Carlos Garcia. També destaca 
l’èxit dels tres cursets programats, que deixen com a llegat la decisió d’obrir 
una secció de l’Obrador Obert dedicada a l’ensenyament de la geografia, com 
a instrument útil per a la comunitat geogràfica. S’han realitzat tres de les qua-
tre presentacions de llibres previstes, un nombre que considera notable. Final-
ment, també mostra la seva satisfacció per les dues sortides realitzades, a Car-
dona i a la vall Ferrera, així com el viatge a la Jònia.

Pel que fa a la Junta de Govern, recorda que enguany cessen tres membres 
amb llarga trajectòria: Antoni Luna (12 anys), Mireia Baylina Ferré (9 anys) i 
ell mateix. Destaca la tasca dels dos vocals sortints, en particular la introducció 
de la Societat en organismes internacionals, i l’energia i dedicació que al llarg 
d’aquest temps han demostrat.
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2. lectura de l’acta de l’anterior assemblea General Ordinària

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix l’acta de l’anterior Assem-
blea General Ordinària, que va tenir lloc el 15 de juny del 2011. No hi ha 
objeccions.

3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats del curs 
2011-12

El secretari, Rafael Giménez Capdevila, llegeix la memòria d’activitats del 
curs 2011-12. No hi ha més objecció que una correcció d’errades i s’aprova 
per assentiment dels assistents.

4. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2011 i del 
pressupost de 2012

El tresorer Albert Pèlachs presenta l’estat de comptes corresponent a 
l’exercici 2011, tancat a 31 de desembre, que comporta una dèficit de 
3.476,11 €, que es cobreix amb escreix amb el superàvit d’exercicis anteriors. 
Comparat amb l’exercici 2010, s’han reduït les despeses en 5.048,65 €, però 
els ingressos han minvat en 3.395,68 €, atesa la forta baixa en les subvencions 
rebudes per part de l’IEC i de la Diputació de Barcelona, fins i tot sobre les 
pressupostades.

El pressupost del 2012 es presentà al desembre del 2011. Des d’aleshores el 
context ha evolucionat amb una minva encara més accentuada dels ingressos, 
acompanyada a aquestes alçades de l’exercici d’una forta incertesa. Pel que fa 
a les despeses, s’estan contenint. és altament probable que l’exercici s’acabi 
amb un dèficit d’entre 7 i 12.000 €, al qual encara es podria fer front amb el 
romanent positiu d’exercicis anteriors.

S’aproven per assentiment l’estat de comptes de l’any 2011 i del pressupost 
de 2012.

5. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d’augment de la quota 
anual de soci

El tresorer Albert Pèlachs explica l’acord de la Junta de Govern de no aug-
mentar la quota anual de socis, establerta actualment en 33 €. Atesa la situació 
econòmica general, no sembla prudent fixar la quota en una quantitat que 
permeti suplir les reduccions de les subvencions per part de l’IEC i la Diputa-
ció de Barcelona. Ara bé, si l’exercici 2013 encara cauen més les subvencions, 
per mantenir un nivell d’activitat semblant s’haurà de recórrer a l’augment 
de les quotes de socis a partir del 2014. En tot cas, fa una crida a fer créixer la 
massa social.
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Rosa Castejón proposa augmentar la quota progressivament, per exemple 
fins a 35 € per al proper any. Josep Oliveras s’hi manifesta favorable. Caldria, 
però, enviar una nota justificativa als socis.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’augment de quota anual de soci, 
que passarà a ser de 35 € l’any 2013.

6. renovació de càrrecs de la Junta de Govern

Els membres de la Junta de Govern que cessen reglamentàriament enguany 
són:

El president: Francesc Nadal Piqué; el vocal primer: Antoni Luna Garcia; la 
vocal segona: Mireia Baylina Ferré; a més, s’ha de confirmar la vocalia tercera, 
que quedà vacant després de l’elecció del curs passat i que ha estat ocupada 
provisionalment per Jaume Feliu Torrent.

En el termini establert, s’ha rebut una única candidatura, presentada per 
les sòcies i socis Maria Dolors Garcia Ramon, Maria Herrero Canela, En-
ric Bertran Gonzàlez, Tomàs vidal Bendito, Antonio Gómez Ortiz; que 
proposa les següents persones per proveir els càrrecs vacants de la Junta de 
Govern:

Josep Oliveras Samitier, president
Anna Ortiz Guitart, vocal primera
Núria Benach Rovira, vocal segona
Jaume Feliu Torrent, vocal tercer

Realitzada la votació presencial i inclosos els vots arribats per correu postal, 
els resultats han estat els següents:

vots emesos: 69 (el 16,8% dels socis)
vots nuls: 4 (arribats per correu sense cap indicació de remitent)
vots vàlids: 65
vots en blanc: 6 (no han marcat cap persona candidata)
vots a persones candidates: 59
 Josep Oliveras Samitier, president 59
 Anna Ortiz Guitart, vocal primera 57
 Núria Benach Rovira, vocal segona 57
 Jaume Feliu Torrent, vocal tercer 56

La Junta de Govern queda amb la següent composició:

 President Josep Oliveras Samitier
 vicepresident  Jesús Burgueño Rivero
 Tresorer Albert Pèlachs Mañosa
 Secretari Rafael Giménez Capdevila
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 vocal primera Anna Ortiz Guitart
 vocal segona  Núria Benach Rovira
 vocal tercer  Jaume Feliu Torrent
 vocal quarta Roser Serra Coma
 vocal cinquè xavier Úbeda Cartañà
 vocal sisena Carme Montaner Garcia
 Delegat IEC  Joan vilà-valentí

7. torn obert de paraules

El vicepresident Jesús Burgueño adreça unes paraules d’agraïment al presi-
dent sortint Francesc Nadal, per la seva dedicació a la Societat amb 23 anys a 
la Junta de Govern, els darrers 6 com a president.

Francesc Nadal respon que per a ell ha estat un honor i una sort poder tre-
ballar per a la Societat, a la qual arribà de la mà de Lluís Casassas, quan el 
president era Salvador Llobet i el delegat de l’IEC Josep Iglésies. Després ha 
format part de l’equip que deixà Lluís Casassas, junt amb Enric Bertran, 
Montserrat Cuxart i Enric Mendizábal. Ara deixa una Junta renovada, que 
haurà de fer front a nous reptes, en un context canviant i econòmicament més 
restrictiu.

Josep Oliveras expressa els seu agraïment per l’elecció com a president i es-
pera poder continuar la tasca feta fins ara.

La sessió s’aixeca a les 19 hores.

rafael Giménez capdevila
Secretari de la SCG


