
 

 

Reunió general 

de 27 de juliol 1954 

 

Es celebra de segona convocatòria per tal com no hi havia nombre de socis suficient per celebrar-la de 

primera. 

Es dóna lectura a l’acta de la reunió anterior. És aprovada. 

El president dóna compte de l’adjudicació del premi Eduard Brossa i de la seva nova convocatòria. 

El comptador exposa l’estat econòmic de la Societat. 

El secretari enumera les sessions científiques celebrades. 

S’ha editat el volum de la sismicitat de Catalunya que conté el text exposat pel Dr. Fontserè en la sessió 

inaugural de l’entitat. El Dr. Fontserè ha tingut la gentilesa de subvenir totalment les despeses de 

l’edició. La reunió general acorda expressar-li el seu agraïment. 

Es dóna compte de la mort del col·laborador de l’entitat senyor Albert Ferrer de Vilanova i la Geltrú, el 

qual va ocupar la tribuna de la Societat l’any 1952 per a exposar el seu estudi sobre Sant Miquel 

d’Olèrdola. La Societat acorda expressar el seu condol. 

Reglamentàriament s’ha de procedir a l’elecció dels càrrecs de president i tresorer que vénen ocupant 

el Dr. Ramon Bataller i el Dr. J. de C. Serra Ràfols. El Dr. Bataller expressa la conveniència de ser 

substituït en un càrrec que ha vingut exercint en el curs de sis anys. 

Per unanimitat s’acorda elegir president el senyor J. de C. Serra Ràfols i tresorer el Dr. Ramon Bataller. 

Els reunits acorden manifestar els seu sentiment al Dr. Bataller [P. 45] per haver deixat el màxim càrrec 

representatiu de la Societat i es complauen en posar de relleu la seva satisfacció per la seva 

persistència en la Junta Directiva. 

[signat] Josep Iglésies 

 

[Assistents:] Eduard Fontserè, Mn. Ramon Bataller, J. de C. Serra Ràfols, Pere Blasi, J. Prat Vila, Josep 

[de] Sans, Josep Iglésies. 
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