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Acta de l’Assemblea General Ordinària anual
de la Societat Catalana de Geografia
A les sis de la tarda de dimarts 17 de juny de 2008 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 2007-08.
Obrí l’acte el president, Francesc Nadal Piqué, qui donà la benvinguda
als presents i agraí als membres de la Junta de Govern i als socis i les sòcies
que hi col·laboren, la tasca feta aquest curs, del qual destacà la celebració
el passat maig del Segon Congrés Català de Geografia, esdeveniment que
ha estat molt ben acollit per la comunitat dels geògrafs. Seguidament,
dedicà unes paraules a glossar la personalitat de Montserrat Galera Monegal, de qui destacà la seva vinculació a la SCG i la seva contribució a la
història de la cartografia, i a qui l’assemblea ratificà com a membre d’honor
de la SCG.
A continuació, el secretari, Enric Bertran, llegí l’acta de l’anterior Assemblea
General Ordinària i presentà la Memòria d’Activitats del curs 2007-08, que
foren aprovades per l’Assemblea. Després, la tresorera, Montserrat Cuxart,
presentà l’estat de comptes de l’any 2007 i el pressupost per al 2008, que foren
ratificats per l’Assemblea.
Abans de procedir a la renovació dels càrrecs de la JdG que cessaven reglamentàriament, el president dedicà uns mots de reconeixement a la generosa
dedicació de Joan Tort, vocal que no es presentà a la reelecció. Un cop feta la
votació i comptabilitzats els vots per correu, resultà elegida l’única candidatura presentada:
Enric Mendizàbal Riera, vicepresident (38 vots)
Enric Bertran Gonzàlez, secretari (40 vots)
Xavier Úbeda Cartañà, vocal cinquè (38 vots)
Carme Montaner Garcia, vocal sisena (39 vots)
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En acabat, l’Assemblea ratificà la gestió de la Junta de Govern durant el curs
2007-08.
Sense més temes a tractar, el president donà per acabada l’Assemblea.

