Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 30 d'Octubre de 2012
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:30h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Pere Puig Casado, tresorer
Daniel Baena Mirabete, vocal
Rosa Lamarca Casado, vocal
Ernest Pons Fanals, vocal
Vladimir Zaiats Protchenko, vocal

ORDRE DEL DÍA
1.2.-

3.4.-

5.-

6.7.8.-

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Admissió de nous socis
 Sara González Villafranca
 Jordi Cortés Martínez
 Salvador Torra Porras
 Josep Maria Puigvert Gutiérrez
 Víctor Peña
Conveni SCE-SORT
Activitats a dur a terme a curt termini
 Conferència de Nadal
 Any de l'estadística 2013
 Dia de l'estadística 2012
 Relació amb l'IEC: Conveni formal
 Grups de treball
 ...
Tresoreria
 Balanç pressupostos 2013
 Cobrament de Quotes 2012
Twitter i Facebook de la SCE
E-mails "@socestadistica.org"
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:


La junta ACORDA aprovar l'acta corresponent a la reunió del 12 de setembre de 2012 a la
propera junta.



Les 5 sol·licituds d'ingrés a la SCE rebudes són APROVADES per la junta, donat que els
sol·licitants compleixen els criteris per a la seva acceptació com a socis de la SCE.



Respecte al conveni SCE-SORT, la presidenta fa una lectura de l'esborrany actual. Tothom
està d'acord amb el text actual però es comenten 2 aspectes corresponents al punt 1 de
l'apartat "Obligacions de la Societat Catalana d'Estadística":
o

"organitzar una presentació científica": què implicaria l'organització? La junta creu
que la SCE no pot assumir les despeses de desplaçament, allotjament i/o
honoraris del possible ponent.

o

"una presentació científica anual": donat que no sempre hi ha un article convidat
a la revista i altres situacions, es proposa que el redactat indiqui que es celebrarà
"com a màxim" una presentació científica anual.

La presidenta parlarà aquests punts amb el Sr. Enric Ripoll i la Sra. Montserrat Guillén.





Respecte a la conferència de Nadal es proposa que es celebri el 12 de Desembre, així serà
un dia singular: "12-12-12". Partint d'aquesta singularitat, es proposa que el títol de la
xerrada sigui "12 raons per fer d'estadístic a ..." i convocar a 3 socis joves de tres àmbits
diferents. Es proposen d'entrada al Sr. David Rossell, la Sra. Natàlia Adell i el Sr. Josep
Antón Sànchez; però es buscaran altres candidats entre els socis.
o

Es recorda que en la mateixa data que la conferència de Nadal, s'haurà de
celebrar una assemblea general de socis i presentar la memòria de l'any actual.

o

Per a l'organització de futures activitats, la presidenta proposa l'elaboració d'una
enquesta mitjançant suport electrònic, per demanar als socis la seva opinió
respecte activitats passades i propostes de millora. La secretaria ajudarà en
l'elaboració d'aquesta enquesta.

Es revisa la informació rebuda respecte a l'any de l'estadística 2013. Es proposen varies
activitats:
o

Partint d'una idea del Sr. Frederic Udina, president de l'IDESCAT, es planteja la
creació d'un bloc d'estadística durant el 2013. Es tractaria de demanar la
col·laboració de 54 (un per setmana) o menys professionals de l'estadística que
poguessin fer una entrada al bloc. La junta planteja diversos dubtes respecte
aspectes tècnics i organitzatius. La presidenta parlarà amb el Sr. Udina i
s'intentarà celebrar una reunió amb els membres de la junta que vulguin/puguin
participar, el Sr. Udina i qui aquest consideri oportú per debatre aquest punt.

o

En Sr. Vladimir Zaiats proposa contactar TMB per realitzar un disseny especial als
bitllets de transport públic relacionat amb l'estadística. L'any 2000 es va fer una
activitat similar per a l'any internacional de les matemàtiques. El Sr. Daniel Baena
iniciarà contactes amb TMB.

o

Es proposa traduir el cartell de l'any de l'estadística al català.

o

Sorgeix la idea de realitzar alguna activitat al museu de la ciència, CosmoCaixa. El
Sr. Vladimir Zaiats contactarà l'entitat per saber-ne la seva disponibilitat, si en
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tenien coneixença de la celebració de l'any de l'estadística i si tindrien alguna
proposta d'activitat.
o



En aquest punt es demana que els membres de la junta que aportin altres idees.
Es partirà d'un document elaborat per el Sr. Xavier López que ell mateix facilitarà
als membres de la junta via e-mail.

El punt en referència al dia de l'estadística del passat setembre vol ser un espai per
debatre idees respecte a l'edició, en general, de l dia de l'estadística.
o

La presidenta comenta que ha rebut comentaris respecte la formalitat de l'acte i
la manca d'un espai informal per facilitar la relació entre els assistents. Es proposa
intentar buscar activitats lúdiques per a properes edicions.

o

La presidenta ha recopilat informació de les edicions anteriors contactant els
diversos organitzadors. Es proposa crear un nou apartat a la web de la SCE i
bolcar-hi aquesta informació. La presidenta facilitarà la informació al
vicepresident, que és l'encarregat de la pàgina web, i a la secretària per tal
d'organitzar la informació recollida.

o

Per últim, es proposa l'elaboració d'un guió per facilitar l'organització del dia de
l'estadística en futures edicions.



El conveni formal entre la SCE i l'IEC continua aturat. La presidenta, a suggeriment del Sr.
Josep Maria Vegara, escriurà una carta al president de l'IEC, el Sr. Salvador Giner, agraint
la cessió dels espais de l'IEC per a la realització dels últims actes de la SCE i intentarà
reprendre el conveni inicial així com la formalització vers l'ús dels espais de l'IEC per part
de la SCE.



El Sr. Ernest Pons comenta que al grup de treball que ell gestionava es va proposar fer una
"fotografia" dels socis de la SCE per conèixer millor els membres. El Sr. Pons reprendrà
aquest punt amb el seu grup de treball.



Tresoreria



o

El tresorer, el Sr. Pere Puig, informa que a data d'avui, la SCE té un balanç positiu
de 352.47€.

o

S'acorda activar el cobrament de quotes del 2012.

Twitter i Facebook
o

El Sr. Daniel Baena, encarregat del grup de treball que promovia aquests aspectes,
comenta els seus dubtes respecte a la creació d'un compte de la SCE a la xarxa
social Facebook, però creu que és molt interessant crear-ne un a Twitter.

o

La presidenta proposa crear també un grup de la SCE a la xarxa professional
LinkedIn.

o

El Sr. Daniel Baena, iniciarà aquests punts i portarà una proposta per a la propera
reunió de la junta.

Per manca de més temps, es dóna per acabada la Junta a les 21:00h. El punt 7 que es tractarà a
la propera reunió de la Junta.
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ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
ACCIÓ
Lectura i aprovació d'actes anteriors
Conveni SCE-SORT
Concreció de la conferència de Nadal
Enquesta als membres de la SCE
Bloc d'estadística amb l'Idescat
Contactar TMB per a la celebració de l'any
internacional de l'estadística
Activitats de l'IYStat al CosmoCaixa
Activitats de l'IYStat-2013
Organitzar informació dels dies de l'estadística
anteriors i publicar-la al web
Elaboració d'un guió per facilitar l'organització del
dia de l'estadística
Contactes amb l'IEC
"Fotografia" dels membres de la SCE
Presència de la SCE a diverses xarxes socials

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

ASSIGNAT A
All
Guadalupe Gómez
Guadalupe Gómez
Guadalupe Gómez
Susana Pérez
All
Daniel Baena

SITUACIÓ
En progrés
En progrés
En progrés
Posposat

Vladimir Zaiats
All
Guadalupe Gómez
Xavier López
Susana Pérez
No assignat

Oberta
Oberta
Oberta

Guadalupe Gómez
Ernest Pons
(+grup de treball)
Daniel Baena

En progrés
En progrés

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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Oberta
Oberta

Oberta

Oberta

