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  ►  comunicació 

 

El 3 de juny el Ple de l’IEC tria la nova Presidència, amb una única 
candidatura encapçalada per M. Teresa Cabré 

Completen la candidatura Marta Prevosti i Maria Corominas, com a vicepresidentes, i 
Àngel Messeguer, com a secretari general 
 
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) celebra aquest dijous, 3 de juny, el Ple extraordinari per a triar la 
nova Presidència de la institució, en unes eleccions a les quals únicament s’ha presentat la 
candidatura de l’actual presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré. Cabré encapçala una 
candidatura amb un equip integrat per Marta Prevosti i Maria Corominas, candidates a 
vicepresidentes, i Àngel Messeguer, que ocuparia el càrrec de secretari general. 
 
En el Ple d’aquest dijous, format per 284 votants entre membres numeraris, membres emèrits i 
presidents de les societats filials, la candidatura ha d’aconseguir majoria absoluta. Si no l’aconseguís, 
caldria una segona votació, que s’obriria el mateix 3 de juny, a les 19 h, i es mantindria oberta fins a 
les 13 h del 10 de juny. En cas que tampoc no l’aconseguís, caldria una tercera votació, prevista per 
a l’1 de juliol i en què la candidatura només hauria d’obtenir majoria simple.  
 
A dos quarts de cinc de la tarda s’iniciarà el Ple amb una presentació breu del president de la Junta 
electoral, Francesc Fontbona, i, seguidament, la secretària de la Junta electoral, Josepa Cucó, llegirà 
el resultat de les votacions. En cas de ser elegida en primera ronda, M. Teresa Cabré valorarà el 
resultat i desgranarà el seu programa de govern. 
 
La conferència de premsa es podrà seguir presencialment a l’IEC o bé mitjançant la plataforma Zoom. 
Qui estigui interessat a cobrir-la virtualment, ha d’enviar un correu electrònic a comunicacio@iec.cat 
per tal de demanar l’enllaç de la plataforma. 
 
Tota la informació relativa a les eleccions a la Presidència de l’IEC està disponible al web 
https://eleccions2021.llocs.iec.cat/. 
 

Activitat Ple i conferència de premsa dels resultats de les eleccions de l’IEC 

Data Dijous 3 de juny 

Lloc Sala Prat de la Riba de l’IEC / Zoom 

Hora 16.30 h  
 

Barcelona, 31 de maig de 2021 


