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Benvolguts socis,

em plau convocar-vos a l’Assemblea General de Socis de la Societat Catalana de Matemàtiques, que se
celebrarà el dia 26 de novembre en el marc de l’acte d’inici de curs, que començarà a les 18 h a la sala
Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans.
L’acte consistirà en la conferència “Història de la matemàtica com a eina docent”, per Josep Pla (UB).
A les 18:45 s’iniciarà l’Assemblea, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Lliurament del premi Albert Dou.

3. Presentació i elecció Junta Directiva pel peŕıode 2014-2018.

4. Informe del President sobre activitats fetes i programades.

5. Informe econòmic, tancament de comptes de 2013 i pressupost per al 2015.

6. Proclamació dels resultats de l’elecció.

7. Precs i preguntes.

L’esborrany de l’acta està disponible a la pàgina web de la Societat.

En relació al punt 5 de l’ordre del dia us informo que s’ha presentat una única candidatura formada per:
Xavier Jarque i Ribera, president, Enric Ventura i Capell, vicepresident, Iolanda Guevara i Casanova,
adjunta a la vicepresidència, Natàlia Castellana i Vila, tresorera i Albert Ruiz i Cirera secretari, que
ens han fet arribar l’escrit que adjuntem
Segons l’article 6 dels Estatuts de la SCM els socis poden votar per correu. Si voleu fer-ho, cal que:

• prengueu la butlleta adjunta i marqueu amb una X la vostra opció de vot,

• introdüıu la butlleta en el sobre petit que adjuntem,

• poseu aquest sobre (tancat i sense cap identificació) dins del sobre gran, en el qual indicareu amb
claredat a la part del remitent el vostre nom,

• feu arribar aquest darrer sobre a l’Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Matemàtiques,
Carrer Carme, 47. 08001 Barcelona.

Per raons d’acreditació, els socis institucionals que vulguin exercir el dret de vot hauran de fer servir
el procediment “per correu”.
Podeu tenir la seguretat que es guardarà el caràcter secret dels vots rebuts. Es tindran en compte els
vots rebuts fins a les 13 hores del dia 26 de novembre de 2014.

Ben cordialment,

Albert Ruiz Cirera,
Secretari de la SCM.

Barcelona, 23 d’octubre de 2014.


