
 

 

Reunió general de socis 

20 de juliol 1953 

 

Es llegeix l’acta de la reunió general anterior i queda aprovada. 

Es donen compte dels actes i sessions científiques celebrades durant el curs 1952-1953, així com de la 

contribució a l’homenatge fet al professor Raoul Blanchart en el qual va ostentar la representació de 

l’entitat el Dr. Eduard Fontserè. 

Es reparteix entre els presents el volum sobre toponímia de la Riba, primer de la sèrie dedicada al recull 

de noms de lloc de les terres de llengua catalana. 

Es dóna compte de l’estat econòmic de l’entitat. 

Segons preveu el reglament cessen en els seus càrrecs els senyors Pere Blasi, Josep Parunella i Josep 

Iglésies. El president indica que cal procedir, per tant, a l’elecció dels càrrecs de vicepresident, secretari 

i tresorer. 

No es fa necessària la votació puix són reelegits per aclamació i per als mateixos càrrecs els consocis 

que han vingut exercint-los anteriorment. 

Es procedeix a obrir la part de la reunió dedicada a precs i preguntes. Prenen la paraula els senyors 

Pere Blasi, Pere Català, Josep Puig i Cadafalch, Eduard Fontserè, Antoni Bergós, Lluís Serra, J. Prat Vila 

i Pere Font. 

Es fa un intercanvi de consideracions sobre l’edició del volum segon de la sèrie del recull de noms de 

lloc i el Sr. Cristòfol Cardús, autor del volum que es proposa editar l’entitat, fa alguns aclariments sobre 

la seva obra. Es suggereix la conveniència de consultar preus a diverses impremtes i s’ofereixen per 

fer-ho alguns dels reunits. 

Es clou la sessió després d’una amigable conversa en la que prenen part tots els reunits. 

[signat] J. Iglésies 

 

[Assistents:] Rnd. Mn. Ramon Bataller, E. Fontserè, P. Blasi, J. Parunella, O. De Bolòs, J. Puig i 

Cadafalch, Pere Babot, J. Iglésies, Joan Grases, F. Prat Vila, Josep Arpí i P. Font i Cussó. 
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