
 
 
 
Benvolguda consòcia / benvolgut consoci, 
 
Tal com va es aprovar en l’assemblea ordinària de la nostra Societat del 22 de setembre de 2020, 
i per les raons que es van exposar, cal procedir a la modificació dels Estatuts de la nostra entitat, 
que cal aprovar en una Assemblea Extraordinària que és necessari que posteriorment sigui 
ratificada en un Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.  
 
Així, doncs, l'Assemblea Extraordinària de Societat Catalana de Filosofia tindrà lloc el dimarts 
18 de maig de 2021, en format virtual, a les 17 hores, en primera convocatòria i a dos quarts de 
sis en segona convocatòria, amb el següent i únic punt d’ordre del dia:  
 

Punt únic.- Consideració i aprovació, si s’escau, de la proposta de la modificació 
d’Estatuts de la Societat.  

 

Us fem avinent els textos a modificar:  

A) S’ha de modificar l’entrada del text estatutari. Ara diu: 
 
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple 
extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de 
règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988 es 
modifiquem els Estatuts de la Societat Catalana de Filosofia. Una modificació de l’article 9 dels 
presents estatuts va tenir lloc, d’acord amb l’Article 17, el dia 3 de desembre de 2018. 
 
Es proposa afegir, després del darrer punt: 
 

«Una modificació de l’article 13 dels presents estatuts va tenir lloc, d’acord amb l’article 
17, el dia 18 de maig de 2021» 

 
B) Es proposa modificar el punt 13 dels Estatuts. Actualment diu el següent: 

 
Article 13. La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui 
convenients per a desenvolupar els seus objectius. En qualsevol cas, i a proposta del Consell 
Directiu, es constituirà una comissió de publicacions les funcions i composició de la qual seran 
establertes pel Reglament de règim interior. 
 
Es proposa afegir el següent: 
 

«Pel que fa a les activitats i publicacions, la SCF establirà les comissions i mecanismes 
de control i selecció per tal de garantir la idoneïtat, pertinença i qualitat de les activitats 
i dels materials que s’hagin de publicar (revistes, llibres, actes de congressos, col·loquis, 
etc.). En cas de disconformitat i discrepància de criteri per part d’algun autor sobre 
l’acceptació o rebuig d’un determinat escrit (article, capítol de llibre, llibre, comunicació 
i ponència a congressos i col·loquis, etc.) la persona interessada dirigirà al President de 
la SCF una memòria raonada on exposarà els seus motius i explicitarà la seva sol·licitud. 
Aquesta petició s’ha de lliurar al President per escrit abans de quinze dies que s’hagi 
comunicat a l'interessat la decisió de la comissió respectiva. El Consell Directiu, en tant 



que màxima instància d’apel·lació per a aquestes queixes, queda facultat per admetre i 
dirimir la qüestió, notificant en qualsevol cas la seva decisió a l’interessat en el termini 
d’un mes després de rebre la sol·licitud. Els autors que lliurin originals a la SCF per a la 
seva consideració han d’acceptar aquestes disposicions, per la qual cosa renuncien 
explícitament a qualsevol instància superior, més enllà del Consell Directiu de la SCF». 

 
Per tal de garantir l’èxit de participació i la facilitat del procediment, la Junta de Govern de la 
Societat Catalana de Filosofia, amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans, ha acordat també la 
utilització de la votació electrònica.  
 
La plataforma de votació electrònica és accessible des de qualsevol ordinador personal seguint 
les següents instruccions: 
 
A la pàgina web de la Societat (http://blogs.iec.cat/scf/), 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 
que estigui informat al cens electoral. 

Contrasenya: El mateix nom d’usuari 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 vot. 
 
La votació serà activa des del moment de rebre aquest correu fins a les 14 hores del dia de 
l’Assemblea, el 18 de maig de 2021.  
 
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). 
 
Una vegada acabada l’assemblea, a les 18:00 hores, i en motiu de la commemoració del segon 
centenari del naixement de Francesc Xavier Llorens i Barba (1820-1872), els professors Joan 
Cuscó, Maria Arquer i l'editor Joan Maluquer, presentaran el llibre "Història de la Filosofia. 
Explicada a la Universitat de Barcelona el curs 1855-1856 i transcrita per Lluís Àlvarez 
Verdaguer". 
 
En nom del Consell Directiu, us saluda atentament. 
 

 
Bernat Torres 
Secretari de la SCF 
 
 
 
 
 


