Benvolguts socis:
Tal com us dèiem en un comunicat anterior, el proper dijous 9 de novembre, a les sis de la tarda,
a sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme núm. 47, és
previst que es faci l’Assemblea General de Socis d’enguany i en el seu punt 6 de l’ordre del dia es
renovarà la Presidència de la nostra societat. En relació amb aquesta renovació ja us avançàvem
que la faríem per votació electrònica. El procediment per votar electrònicament és el següent:
S’ha d’accedir a la plataforma de votació (https://scfis.votacions.iec.cat); trobareu un enllaç a
aquesta adreça a la pàgina web de la SCF (http://blogs.iec.cat/scfis/). Per entrar a la plataforma
se us demanarà que reproduïu un captcha. Una vegada dins de la plataforma apareixerà una
pantalla on s’ha d’escriure el nom d’usuari, que és el vostre NIF, i la contrasenya, que és el
vostre NIF amb la lletra en minúscula. La pantalla següent és la que ja permet accedir a la
urna electrònica; aquesta urna ja és oberta i no es tancarà fins a les 10 del matí del divendres 10
de novembre.
Una vegada s’ha votat es pot repetir el vot en el ben entès que el vot vàlid sempre serà l’últim
que es faci. És previst que el dia de l’assemblea hi hagi un ordinador a la sala per tal de poder-lo
utilitzar per votar.
Us adjuntem la presentació i els currículums dels candidats.
Recordeu que en acabar l’assemblea, a les set de la tarda, a la mateixa sala, hi haurà la conferència
inaugural del curs amb el títol Més enllà de Pròxima b a càrrec del Dr. Guillem Anglada Escudé
(School of Physics and Astronomy, Queen Mary, University of London.
Et saluda cordialment,

Agustí Poch Parés
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Barcelona, 24 d’0ctubre de 2017

