Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 20 de Novembre 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
Ernest Pons Fanals, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Rosa Lamarca Casado, vocal
- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal
ORDRE DEL DÍA
1.2.-

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Admissió de nous socis
 Montserrat Girabent Farrés
 Mireia Farré Mallofré
 Cristian Tebé Cordomí
 Nuria Pérez Álvarez
 Jordi Cortés Martínez
 Albert Bonillo Martín
3.- E-mails "@socestadistica.org"
4.- Xarxes socials de la SCE
5.- Treball conjunt Idescat - SCE
6.- Acord amb la Revista SORT
7.- Propostes IYStat-2013
8.- Conferència de Nadal (Desembre 2012)
9.- Assemblea General de Socis de Desembre
10.- Newsletter de la SCE
11.- Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1.

Lectura i aprovació de l'acta anterior

La junta ACORDA posposar per a la propera reunió la lectura i aprovació de l'acta de la
sessió anterior així com de totes aquelles que, per motius diversos, no s'han pogut
aprovar.

2.

Admissió de nous socis
La secretària informa que, degut a problemes amb l'adreça de correu electrònic del
secretari, aquest últim mes no s'han rebut noves altes de socis.

3.

E-mails "@socestadistica.org"
Tal com s'ha comentat al punt anterior, des del passat 1 de Novembre s'han detectat
problemes a l'adreça de correu: "secretari@socestadistica.org".
El vicepresident, Sr. Xavier López, contactarà l'encarregat d'aquest servei per tal de
solucionar-ho el més ràpidament possible.

4.

Xarxes socials de la SCE
El Sr. Daniel Baena informa que el passat diumenge 18 de Novembre es va crear el
compte de twitter de la societat: @socestadistica.
De moment, el compte serà gestionat pel Sr. Baena. Els membres de la junta poden
adreçar-li informació per tal que hi sigui publicada.
La junta ACORDA que passats uns mesos, es revisarà el funcionament d'aquest mitjà per
tal de regular-lo i definir millor el seu funcionament.
El Sr. Baena facilitarà al membres de la junta l'usuari i contrasenya del compte de Twitter.
La secretaria, Sra. Susana Pérez, enviarà al Sr. Baena el llistat de socis amb les seves
adreces d'e-mail per tal de facilitar-los la connexió al compte de Twitter de la SCE.
Pel que fa a la xarxa LinkedIn, de moment es posposa la creació d'un compte de la SCE per
centrar-nos ara en Twitter.

5.

Treball conjunt Idescat - SCE
S'ha acordat amb el director de l'Idescat, una reunió el proper divendres dia 30 de
Novembre a les 10h. A aquesta reunió hi assistiran el Sr. Josep Maria Vegara, el Sr. Xavier
López i la Sra. Susana Pérez.
Principalment, la reunió tractarà vers la creació d'un bloc d'estadística per al 2013. La
vesant tècnica hauria de ser portada per l'Idescat.
Es proposa que el blog consisteixi en tractar diversos temes. Cada mes es podria tractar
l'estadística des de un àmbit diferent. Es proposen: (1) Esport, (2) Transport, (3) Recompte
d'assistents a manifestacions, (4) Política, (5) Enquestes, (6) Bio-ciències, (7) Psicologia, (8)
Crisis i banca, (9) Alimentació, (10) Control de Qualitat, (11) Màrqueting i (12)
Immobiliària.
S'ha de concretar a qui seria dirigit i qui s'encarregaria de fer els escrits a publicar:
membres de la SCE, públic estadístic o públic general.

6.

Acord amb la Revista SORT
La junta APROVA l'acord amb la Revista SORT. Des de la revista, ens indicaran quan es pot
signar el conveni.
Respecte dubtes sorgits respecte el punt cinquè del conveni, el Sr. Xavier López exposa
que l'Idescat no pot signar contractes amb responsabilitats posteriors a 1 any de durada.
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7.

Propostes IYStat-2013
La Sra. Susana Pérez mostra el logotip de l'IYStat-2013 en català, obtingut de la pàgina
web de l'IYStat.
Es comenta que la societat no apareix a algun llistat de societat de l'ISI. Es demanarà al Sr.
Vladimir Zaiats que els contacti per tal de solucionar-ho.
A la propera junta es debatran altres activitats per commemorar l'any internacional de
l'estadística. Com a punt de partida, hi ha el document del Sr. Xavier López, enviat per
correu electrònic als membres de la Junta.

8.

Conferència de Nadal (Desembre 2012)
Els conferenciants proposats han acceptat la seva participació a la conferència del proper
12 de Desembre:
- David Rossell, bioinformàtic.
- Natàlia Adell, consultora estadística.
- Manel Pons, estadístic en l'àrea de mobilitat metropolitana
La Sra. Guadalupe Gómez els enviarà un e-mail per tal que puguin establir contacte entre
ells i definir el guió que volen seguir.
Se'ls proposaran els títols "12 raons per.." o "12 raons per fer d'estadístic a..." per tal que
cadascun concreti el títol de la seva xerrada.
Respecte al lloc de celebració, es proposa fer-ho a l'IEC. El Sr. Josep Maria Vegara els
contactarà per demanar una sala amb capacitat per unes 60 persones.
A continuació de l'acte, s'oferirà un petit aperitiu nadalenc als socis i demés assistents.
El Sr. Pere Puig informa que, per tal de cobrir aquesta despesa i donat que encara no s'ha
cobrat la quota de l'any en curs als socis, és necessari que els membres de la junta paguin
la seva quota mitjançant una transferència bancària directa al compte de la SCE.

9.

Assemblea General de Socis de Desembre
L'assemblea general de socis es celebrarà prèviament a la conferència de Nadal. En
aquesta, es presentaran les novetats de la societat així com la memòria de l'any 2012 de
la societat.
La Sra. Susana Pérez elaborarà un esborrany de la memòria que posteriorment serà
completada y finalitzada amb la resta de membres de la junta.
La memòria s'haurà d'enviar als socis, aproximadament, una setmana abans de la
celebració de l'assemblea. És a dir, durant la setmana del 3 al 7 de Desembre.

10. Newsletter de la SCE
La Sra. Susana Pérez ha elaborat un butlletí mensual de comunicació amb els socis de la
SCE. Aquest butlletí, anomenat "e-news" s'enviarà de forma mensual als membres de la
societat i permetrà la difusió de notícies, activitats i ofertes de feina, entre altres,
relacionades amb la societat i/o l'estadística.
La junta APROVA la creació d'aquest butlletí així com el format presentat.
S'ACORDA mantenir les activitats al butlletí mentre estigui obert el plaç d'inscripció a les
mateixes.
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El Sr. Pere Puig demana que s'inclogui un avís respecte el cobrament de les quotes de la
societat per a l'any 2012 als socis en els propers dies/setmanes.

11. Precs i preguntes
 Web de la SCE
El Sr. Pere Puig comenta que la web de la "Red de Matemáticas Española" depèn del
servidor de l'Institut d'Estudis Catalans i que, per tant, la web de la SCE potser també
podria estar allotjada a aquest servidor.
Es comenta que a la web falta informació sobre les quotes del socis, així com la
mancança del logotip de la societat.
S'ACORDA que de cara al proper any 2013, s'estudiaran les diverses possibilitats per tal
de renovar la pàgina web així con el servidor que la pot allotjar.
Sense més consideracions, es dóna per acabada la Junta a les 20:00h.

ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
ACCIÓ
Lectura i aprovació d'actes anteriors
Solucionar problemes amb l'adreça de correu
"secretari@socestadistica.org"
Facilitar dades d'accés al compte de Twitter de la
SCE (usuari i contrasenya)
Facilitar llistat de socis i e-mails al responsable de
Twitter
Blog d'estadística amb l'Idescat
Menció de la SCE al llistat de societats de l'ISI
Activitats de l'IYStat-2013
Concreció del títol de la conferència de Nadal als
conferenciants
Sol·licitud sala per a la celebració de la
conferència de Nadal
Pagament quota SCE 2012 dels membres de la
junta mitjançant transferència bancària
Redacció esborrany memòria 2012 de la SCE
Incloure informació cobrament quota 2012 als
socis al butlletí
Enviar primer e-news als socis
Renovació pàgina web de la SCE

La Secretaria

ASSIGNAT A
All
Xavier López

SITUACIÓ
En progrés
Oberta

Daniel Baena

Oberta

Susana Pérez

Oberta

All
Vladimir Zaiats
All
Guadalupe Gómez

En progrés
Oberta
En progrés
En progrés

Josep Maria Vegara

Oberta

All

Oberta

Susana Pérez
Susana Pérez

Oberta
Oberta

Susana Pérez
All

Oberta
Posposat

La Presidenta
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Susana Pérez Álvarez

Guadalupe Gómez Melis
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