
 
Benvolguda sòcia, benvolgut soci, 
 
D’acord amb els estatuts de la Societat Catalana de Filosofia, es convoca la celebració 
de l’Assemblea General de Socis i Sòcies pel proper dia 1 d’abril, a les 18 hores en 
primera convocatòria, i a les 18,30, a la sala de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del 
Carme, 47-Barcelona), amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Informe del tresorer i aprovació, si escau, de l'estat de comptes 

i del pressupost per al 2020. 
3. Informe del secretari i aprovació, si escau, de l'ingrés de nous socis. 
4. Informe del president. 
5. Proclamació del nou president/a de la SCF, atès que en aquesta assemblea es 

procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de les resultats de les votacions 
realitzades electrònicament, entre els dies 10 de març fins a les  hores del dia 1 
d’abril de 2020, per part dels socis i sòcies de l’entitat, a fi d’elegir una nova 
Junta Directiva entre les candidatures presentades pel proper trienni 2020-2023. 

6. Torn obert de paraules  
 
En el termini establert, s'ha rebut una única candidatura, presentada que proposa les 
següents persones per proveir els càrrecs: 
 

President: Conrad Vilanou Torrano 
Vicepresidenta: Mercè Garcia Farreras 
Tresorera: Marta Palacín Mejías 
Secretari: Bernat Torres Morales 
 
Vocals: 
Xavier Garcia-Duran 
Leire Sales Salvatierra  
Andreu Grau i Arau 
Joan Cuscó Clarasó 
Joan González Guardiola (Illes Balears) 
Xavier Serra Labrado (País Valencià) 
 
Vocal de publicacions: 
Maria Arquer Cortés 

 
 



Per tal de garantir la participació en el procés d’elecció i la facilitar el procediment, la Junta 
de Govern, amb el suport de la gerència de l’Institut d’Estudis Catalans, ha acordat també 
enguany per primera vegada la utilització de la votació electrònica. Així, el vot per correu 
postal i el presencial durant l’Assemblea son substituïts per l’electrònic realitzat 
prèviament.  
La plataforma de votació electrònica és accessible des de qualsevol ordinador personal 
seguint les següents instruccions:  
A la pàgina web de la Societat (http://scf.iec.cat/), trobareu l’enllaç per accedir a la pantalla 
d’identificació, on haureu d’introduir les següents dades:  
 
Nom d’usuari: NIF per als membres amb DNI o NIE espanyol o Codi identificador francès.  
 
Contrasenya: El mateix identificador amb la lletra en minúscula. Si ho desitgeu, des de la 
pestanya “Editar perfil” podreu canviar la contrasenya.  
 
A continuació, la mateixa aplicació us guiarà fins a dipositar el vostre vot. 
 
La votació serà activa des del moment de rebre aquest correu fins a les 15 hores del dia de 
l’Assemblea, l’1 d’abril de 2020.  
TINGUEU EN COMPTE QUE NO ES PODRÀ VOTAR DURANT L’ASSEMBLEA.  
 
Abans de connectar-vos per primera vegada a la plataforma de votació, us recomanem la 
lectura del document detallat de procediment, que trobareu adjunt a aquest escrit.  
Per a qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a la Secretaria de la Societat (A/e: 
scf@iec.cat; tel. 935 529 104, Blanca Betriu).  
 
Ens complaurà molt la vostra assistència a l’Assemblea i la vostra participació a la votació.  
 
En nom de la Junta de Govern, us saluda atentament, 
 
El Secretari, 
Bernat Torres  
Barcelona, 10 de març de 2020 
 
 


