Benvolguts i benvolgudes,
Em plau adreçar-me a vosaltres per demanar-vos una petita tasca per a la Societat Catalana de
Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
El proper dimarts, dia 2 de novembre, celebrarem tres activitats importants: la primera és una
Assemblea General extraordinària per a aprovar unes modificacions que la Junta Directiva vol
realitzar en els Estatuts de la societat, aprovats fa quasi deu anys; seguidament, se celebrarà
l’Assemblea General ordinària, i, per acabar, hi haurà una conferència.
Adjunts a aquest correu, trobareu els Estatuts originals. Hi hem marcat en vermell els afegitons
que proposem incloure-hi i que ara us expliquem.
— En l’article 7 (sobre la Junta Directiva) afegim el punt 4, sobre la capacitat de convidar socis
no vocals a participar en les reunions de la Junta (aquest punt, de fet, ja es fa). Aquest afegitó
és necessari perquè ara tots els càrrecs caduquen al cap de vuit anys i ens trobem que persones
que s’han encarregat d’alguna tasca dins la societat han de plegar per força sense tenir un clar
substitut amb experiència. D’altra banda, convé que hi hagi un nombre mínim de vocals «de
veritat» per a donar veu als socis.
— L’article 11 (sobre els socis) està pensat per a permetre que centres d’ensenyament, centres de
recerca i indústries puguin col·laborar econòmicament amb nosaltres. Veurem si d’aquesta
manera podem augmentar els ingressos per quotes, la qual cosa permetria rebaixar les quotes
dels socis ordinaris en funció d’alguna característica seva.
— L’article 16 (sobre la reforma dels Estatuts) està pensat per a facilitar que un terç dels associats
—ara més de cent persones— votin favorablement al canvi. Això és tan difícil com fer que
participin en la votació, fins i tot telemàticament.
Fixeu-vos en aquest darrer punt, encara que us sembli correcte, si no aconseguim aquest terç de
vots favorables, no s’aprovaran els nous Estatuts i la situació continuarà com sempre.
Així doncs, us sol·licitem el vot favorable, però insistim sobretot que participeu en la votació,
encara que voteu en contra de les modificacions proposades. La Junta necessita saber què en
penseu.
Si podem tirar endavant aquestes esmenes, presentarem a l’IEC aquests estatuts per al seu
referèndum.
Rebreu tota la informació per a poder votar telemàticament i, si ho voleu fer de manera presencial,
sereu molt benvinguts a l’Assemblea General extraordinària del 2 de novembre. En acabar aquesta
assemblea, celebrarem l’ordinària (també en rebreu informació) i, per a fer-vos el desplaçament
més atractiu, us convidem a un petit berenar que oferirem abans d’assistir a una de les
conferències del cicle Física oberta.
Aprofito l’avinentesa per a dir-vos que esperem que hàgiu rebut el nou carnet de la societat; si no
l’heu rebut, cal que envieu un correu electrònic a nfuster@iec.cat. Si ja el teniu, recordeu que
l’identificador i la paraula de pas per a entrar al web de la Biblioteca Nacional de Catalunya són
el número del codi de barres i el vostre NIF (amb la lletra en minúscula), respectivament.
Cordialment,

Joan Parellada
Barcelona, 26 d’octubre de 2021

