
 

 

[Assemblea general de socis] 

10 de desembre de 1970 

 

[El text que segueix, sense encapçalament ni signatura, cal atribuir-lo a Josep Iglésies, si més no, per la 

seva cal·ligrafia inconfusible]  

A la mort del Dr. Eduard Fontserè, el nomenament de delegat de l’Institut d’Estudis Catalans dins de 

la Societat Catalana de Geografia va recaure en el membre de l’Institut Sr. Pau Vila, el qual havia estat 

el primer president efectiu de l’entitat. 

A darrers de novembre de 1970 també moria el president de la Societat i el 10 de desembre del mateix 

any, a les set de la vetlla, convocada a l’efecte al Palau Dalmases, la Societat es constituí en Junta 

general per a determinar la renovació de la Junta Directiva. Aquesta renovació es presentava com a 

total puix el secretari Sr. Antoni Parramon i el tresorer Sr. Josep Parunella pregaren d’ésser substituïts 

per impossibilitat material d’atendre els respectius càrrecs i els altres membres de la Junta elegits l’any 

1963, feia temps que havien deixat d’actuar pel seu propi impuls i no havien estat substituïts. 

Després d’un canvi general d’impressions, el Sr. Pau Vila com a delegat de l’Institut, proposà la següent 

candidatura la qual [fou] elegida per unanimitat: 

President: Josep Iglésies 

Vicepresident: Enric Lluch 

Secretari: Carles Alabart 

Tresorer: Lluís Casassas 

[P. 83] Vocal: Jordi Borja 

Cal advertir que en l’anterior anotació s’ha escolat un error greu. El Sr. Josep de C. Serra Ràfols no fou 

substituït en la presidència de l’entitat per defunció, sinó degut a que a l’ésser nomenat delegat de 

l’Institut a la Societat el Sr. Pau Vila, posà a la seva disposició el seu càrrec a fi de facilitar-li la renovació 

total de la Junta Directiva. El Sr. Serra Ràfols no morí fins entrat l’any 1971, el dia 30 d’abril. 

En la reunió del 10 de desembre de 1970, a més de la renovació de càrrecs directius, es prengué l’acord 

de fer constar l’agraïment dels socis als membres cessants de la Junta per la labor que havien realitzat, 

especialment als Srs. Serra Ràfols (president) i Antoni Parramon (secretari) que havien mantingut la 

vida de l’entitat en anys difícils. 

En agrair el nomenament, en nom dels nous elegits, el nou president digué que calia regularitzar el 

cobrament de quotes i proposà la publicació d’una Miscel·lània dedicada al Sr. Pau Vila, amb motiu de 



omplir els seus 90 anys. Digué que podia avançar que Editorial Montblanc, dirigia pel soci Sr. Josep M. 

Puchades, acceptava l’encàrrec d’editar-la. 

S’acordà que la quota de socis restés establerta en 200  pessetes anuals.  
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