Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 15 de Gener de 2013
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
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

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal
ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors (30-Oct-2012 i 20-Nov-2012)
2.- Informacions de la presidenta
3.- Admissió de nous socis
- Montserrat Girabent Farrés
- Mireia Farré Mallofré
- Cristian Tebé Cordomí
- Nuria Pérez Álvarez
- Jordi Cortés Martínez
- Albert Bonillo Martín
4.- Quotes de la SCE
5.- Propostes Any Internacional de l'Estadística
6.- Bloc SCE-Idescat
7.- Memòria 2012
8.- Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1.

Lectura i aprovació de les actes anteriors
La junta APROVA les actes de les reunions celebrades el passat 30 d'Octubre de 2012 i el
passat 20 de Novembre de 2012.

2.

Informacions de la presidenta

La Presidenta, la Sra. Guadalupe Gómez, informa a la junta respecte diversos punts.
 Conveni SCE - Revista SORT: La presidenta informa que el conveni va ser rebut a finals
de desembre del 2012, ja signat per el director de l'Idescat, el Sr. Frederic Udina. EN
nom de la SCE, la president signa el conveni en presència dels membres de la Junta. A
continuació, fa una lectura de les implicacions directes tant per a la Societat com per a
l'Idescat.
- 30% de descompte en la subscripció de la revista per als socis de la SCE: En aquest
punt la junta ACORDA donar a conèixer aquest punt als socis mitjançant el butlletí
mensual alhora que indicarà el procediment per gaudir d'aquest descompte. El
procediment consistirà en que el soci demani a la SCE la subscripció a la revista i des
de la SCE es remetrà la sol·licitud a la revista.
- e-mail a la editora: La Junta ACORDA enviar un e-mail a l'editora de la revista, la
Sra. Montserrat Guilllén, per tal d'indicar-li que restem a la seva disposició per
organitzar el seminari científic al que es refereix el conveni.
- pagament de 3 subscripcions: La Junta proposa que les 3 subscripcions la revista
que s'han de contractar, serveixen com a objecte de regal per a premis i/o
concursos organitzats per la SCE.
- 1persona al comitè de gestió de SORT: Donat que alguns membres de la Junta ja
estan presents en aquest comitè, es proposa que aquesta persona sigui un membre
de la Junta de la SCE que, ara no hi sigui, per tal de donar més pes a la SCE.
- arxiu de documentació: el conveni signat, consta de 2 copies, una per a l'Idescat i
una altra per a la SCE. La presidenta entrega totes dues còpies al vicepresident, el
Sr. Xavier López, per tal que entregui una copia a l'Idescat i l'altra la inclogui a l'arxiu
físic de documentació de la SCE, que es troba a l'Idescat.
 Carta de l'IEC: La presidenta comunica que ha rebut una carta del president de l' Institut
d'Estudis Catalans, el Sr. Salvador Giner. En aquesta carta, es dóna el vist-i-plau per a
iniciar els tràmits per a signar un conveni d'ús dels espais de l'IEC. Tanmateix, proposa
trobar-se amb la presidenta passades les festes de Nadal per parlar de la possible
participació de la SCE a l'IEC.
 4t Planter de Sondeigs i Experiments: Durant el mes de desembre, el Sr. Pedro Delicado,
va enviar un e-mail a la SCE i a la seva presidenta per demanar la participació de la
societat en aquesta nova edició del concurs. La Junta ACORDA participar de manera
similar als anys anteriors, aportant 500euros. La presidenta contestarà al Sr. Delicado
per confirmar la participació. Alhora, es proposa que s'hi faci alguna menció a la
celebració de l'any internacional de l'estadística i la creació d'un premi especial de la SCE
en aquest sentit.

3.

Admissió de nous socis
Les 6 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.

4.

Quotes de la SCE
 Establir cobrament de quotes als membres al Gener de l'any en curs: Es proposa fer el
cobrament de quotes als membres a principis d'any, no al desembre com es fa ara. Així,
s'evita que una persona pugui constar com a sòcia durant un any determinat, però en
canvi, no pagar-ne la quota. La junta ACORDA fer el cobrament de les quotes del 2013 al
juny, i les quotes del 2014 ja al gener. Prèviament, s'enviarà un avís als socis al mes de
Maig del 2013.
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 Cobrament quotes socis de nou ingrés: La junta ACORDA que els membres de nous
paguin la quota de l'any en curs en el moment de ser acceptats a la societat, sigui
quin sigui el mes en que es produeixi aquesta acceptació a la SCE. Quan s'enviï l'email d'acceptació i benvinguda, a més a més, es donaran indicacions per tal que
contactin al tresorer i formalitzin el pagament de la quota.
 Cobrament quotes endarrerides: En total hi ha 40 persones que tot i ser acceptades a la
SCE, no han pagat mai la quota. Daten des de la fundació de la societat fins als socis
acceptats a l'última reunió de la Junta (veure full annex). El tresorer enviarà un e-mail als
socis indicant-los que s'han de posar al dia de les quotes pendents i que disposen d'un
termini de 15 dies per fer-ho. A la propera junta s'actualitzarà aquesta llista de socis per
decidir com procedir.

5.

Propostes Any Internacional de l'Estadística
 Activitats al CosmoCaixa: Aquest apartat de propostes el coordina el Sr. Vladimir Zaiats,
que no ha pogut estar present en aquesta reunió. Es POSPOSA doncs aquest tema per a
la propera reunió de la junta.
 E-mail als socis per donar la benvinguda a l'any internacional de l'estadística: La
secretària, la Sra. Susana Pérez, proposa enviar a tots els socis un e-mail. La Sra. Rosa
Lamarca proposa fer un fotomuntatge per il·lustrar aquest e-mail.
 Vídeo a MouTV: El Sr. Daniel Baena informa que està explorant les possibilitat de
difondre un vídeo a MouTV (canal de televisió de TMB).
 Altres activitats comentades:
- Saló de l'Ensenyament: El Sr. Ernest Pons proposa la possibilitat de participar al saló
de l'ensenyament amb un espai propi o bé fent una xerrada.
- Congressos durant el 2013: La Sra. Rosa Lamarca proposa establir contacte amb les
empreses que col·laboren a l'any internacional i alhora col·laboren en congressos que
es faran aquest any a Barcelona/Catalunya.
- Activitat a Almirall: La Sra. Rosa Lamarca està treballant per fer una sessió estadística
als laboratoris Almirall. Proposa que aquesta sessió sigui oberta als membres de la
SCE. Es tractaria d'una xerrada de divulgació a finals d'any amb un ponent que
engresqui el públic.
- Número especial de la revista SORT: Es proposa l'elaboració d'una edició especial
per celebrar l'any internacional de l'estadística
- Mentors estadístics: Es una proposta de la Sra. Susana Pérez que es va fer constar a
la candidatura d'octubre. Es tracta d'un "programa" on estadístics junior rebrien el
suport d'estadístics sènior. La presidenta comenta que ella va participar en un
projecte similar anomenat "Programa Ariadna" organitzat per la Generalitat i dirigit a
dones.
- Visita al BSC: El Sr. Josep Maria Vegara proposa fer una visita al Barcelona
Supercomputing Center.
- Programa de ràdio i/o televisió: Es recorda la possibilitat de participar en un
programa de ràdio o de televisió.
- Vídeos d'estadística d'en Hans Rosling: Traducció al català d'algun vídeo del Sr. Hans
Rosling, del projecte GapMinder, sobre divulgació estadística.
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- Concurs d'anàlisi estadística: La Sra. Susana Pérez proposa la realització d'un concurs
d'anàlisi estadística. Es podria fer amb dades públiques de l'Idescat, per exemple,i
adreçat als membres de la SCE. El premi podria ser un llibre, per exemple. I es podria
fer un acte on els finalistes presentessin els seus treballs i, a continuació, es designes
el guanyador. A la propera Junta la Sra. Susana Pérez portarà un proposta més
concreta.
- Trobada de professors d'estadística de secundària: El sr. Josep Maria Vegara
proposa una activitat semblant donat que al mes de gener es fa, al CosmoCaixa, la
trobada de professors de secundària d'una altra àrea.
- Exposició de pòsters d'aplicacions de l'estadística: El Sr. Ernest Pons proposa crear
una exposició, que podria ser itinerant, de pòsters il·lustrant aplicacions de
l'estadística. Estaria adreçada a professors i estudiants de secundària.
- Nota de premsa: Caldria prendre la nota de premsa de l'organització central de l'any
internacional de l'estadística i fer una nota en català, incloent informació sobre els
estadístics a Catalunya. La Sra. Guadalupe Gómez intentaré portar una proposta per
la propera junta.
 Assignació de tasques: Es proposa que cada membre de la junta prengui responsabilitat
d'una o més activitats per a l'any internacional.

6.

Bloc SCE-Idescat
 Novetats: El Sr. Xavier López comenta les principals novetats del bloc: es farà la
traducció a l'anglès de l'article de benvinguda i s'ha vinculat l'aparició d'un nou article al
bloc amb una piulada automàtica al compte de Twitter de la SCE.
 Nous temes: Es proposen nous temes per als propers mesos, donat que Gener i Febrer
ja estan assignats:
- Sr. Ernest Pons:
TÍTOL: Mesurar l’intangible
DESCRIPTORS: Podem mesurar la personalitat?; Resultats acadèmics i coeficient
d’intel·ligència; Els tests d’intel·ligència; Podem fer experiments amb persones?; Som
els consumidors racionals?; La identitat personal; Psicologia clínica; L’avaluació dels
riscos psicosocials; Psicologia forense; Perfils d’aprenentatge.
PERSONES: Joan Guardia Olmos i Jaume Turbany
TÍTOL: Quin temps farà? (basat en la Revista Índice núm.50)
DESCRIPTORS: Claudio Ptolomeo (85 dC – 165dC); L’encerten les previsions sobre
quin temps farà?; Models climàtics de predicció; L’anàlisi del canvi climàtic i
l’evidència científica; Indicadors sobre el medi ambient; Hi ha massa contaminació?;
Fenòmens atmosfèrics i personalitat; “El Niño”; El clima urbà.
- Sra. Rosa Lamarca:
TÍTOL: Què passa quan els subjectes/pacients no responen o abandonen l'estudi?
DESCRIPTORS: dades mancants (missing data), anàlisis de sensitivitat,
abandonaments.
PERSONES: Xavier Basagaña (CREAL)
TÍTOL: Què passa quan som molt tafaners i preguntem massa a les dades?
DESCRIPTORS: multiplicitat, family wise type I error rate, strong control
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PERSONES: Eduard Molins (Almirall)
TÍTOL: utilitzar la informació de forma eficient segons arribar: dissenys adaptatius
DESCRIPTORS:
PERSONES: Beatriu Seoane (Almirall)
TÍTOL: Perquè hi ha forats en el raonament científic: utilitzar el coneixement que es
va adquirint al llarg del procés de caracterització d'una malaltia o un
desenvolupament clínic d'un fàrmac: l'estadística bayesiana?
DESCRIPTORS: 'prior' information, R,l
PERSONES: Pedro Delicado i David Rosell
- Sra. Susana Pérez:
TÍTOL: "Ho portem a la sang!" (o "Ho portem als gens!")
DESCRIPTORS:
- Herència genètica de malalties: Quines malalties son hereditàries? Com ho
sabem?
- Marcadors genètics: Identificació de gens que protegeixen o afavoreixen una
malaltia hereditària
- Determinar quin és el millor fàrmac per a una persona. El camí de la medicina
personalitzada.
- Bioinformàtica o buscar una agulla en un paller: obtenir la informació important
eliminant tot el soroll que l'envolta
- Pèsols, Mendel i l'estadística: els fonaments de la genètica moderna
- Metodologia estadística aplicada al crim i la justícia: l'evidència forense de l'ADN
AUTORS: Álex Sánchez Pla, David Rossell, Victor Urrea
ALTRES AUTORS: Jan Graffelman, Evarist Planet,Malu Calle Rosingana, Albert
Sorribas Tello i Victor Moreno.
- Sra. Guadalupe Gómez:
TÍTOL: Estadística i edificació
DESCRIPTORS: Supervivència dels edificis i façanes, etc.
AUTORS: Carles Serrat
 Tema per al mes de Març: La junta ACORDA que la temàtica del mes de Març sigui la
proposada per la Sra. Susana Pérez i així tocar la bioestadística. El 20 de
febrer,aproximadament, s'hauria de fer la programació del mes de Març: autors, títols
dels articles, etc. La Sra. Susana Pérez contactarà els possibles autors.
Per manca de temps, es posposen el punts 7 i 8 per a la propera reunió de la Junta i aquesta es
dóna per finalitzada a les 21:00h.

ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
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ACCIÓ

ASSIGNAT A

SITUACIÓ

Enviar e-mail Montserrat Guillén
Comunicar als socis conveni amb SORT
Activitat al 4t Planter de Sondeigs i Experiments

Guadalupe Gómez
Susana Pérez
Guadalupe Gómez
Ernest Pons
Pere Puig
Susana Pérez
Pere Puig
Susana Pérez
Vladimir Zaiats
Rosa Lamarca
Susana Pérez
Daniel Baena
Pendents
d'assignació
Susana Pérez

Obert
Obert
Obert

All
Xavier López

Tancat
Tancat

Daniel Baena

Tancat

Susana Pérez

Tancat

Vladimir Zaiats
Guadalupe Gómez

Tancat
Tancat

Josep Maria Vegara

Tancat

All

Tancat

Susana Pérez
Susana Pérez

Tancat
Tancat

Susana Pérez
All
All
Xavier López
All

Tancat
En progrés
En progrés

Comunicar als socis termini quota 2013
Cobrament de quotes pendents a diversos socis
Activitat IYStat CosmoCaixa
E-mail amb fotomuntatge
MouTV
Altres Activitats IYStat
Contactar autors Bloc e2013 - Març
ACTUALITZACIÓ TASQUES ANTERIORS:
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
Menció de la SCE al llistat de societats de l'ISI
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
Activitats de l'IYStat-2013
Bloc d'estadística amb l'Idescat
Renovació pàgina web de la SCE

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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Posposat
(Maig 2013)
Obert
En Progrés
Obert
En Progrés
Obert
Obert

Posposat

ANNEX 01. Socis que no han pagat mai la quota de la SCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NOM
Maria Encarnación
Laura
Sergi
Elena
Sergi
Albert
Albert
Begonya
Marc
Antoni
Anna
Marcella
Marc
Mònica
Miguel Ángel
Imma
Ana Belén
Noemí
David
Jordi
Miquel
Enric
Albert
Maribel
Jesús
Marc
Emma
Enric
Andrés
Laura
Júlia
Olga
Joan Ramon
Ares
Raquel
Eduard
Alba
Sara
Víctor
Josep Maria

COGNOMS
André
Pareja
Mosteiro
Rodríguez
Civit
Dalmau
Espelt
Fortuny
Marí
Pérez
Díez
Marinelli
Pinar
Rech
Rodríguez
Salla
Santos
Santos
Solà
Escayola
Puigví
Vidal
Gabarrús
García
Serrano
Aparici
Albacar
Azlor
Giménez
Serra
Viladomat
Ivina
Regolf
Rocañin
García
Molins
Navarro
González
Peña
Puigvert
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Romero
Fernández
Molina
Gonzalez
Vives
Bueno
Hernàndez
Clares
De ll'Olmo
Salich
Villanueva
Bertran
Fontana
Martínez
Hompanera
Hompanera
Rota
Mansilla
Soldevila
Rius
Barri
Gil
Bas
Roqué
Morales
Celma
Mendoza
Corominas
Comerma
Queralt
Arjó
Esteban
Lleonart
Bartrolí
Villafranca
Pizarro
Gutiérrez

DATA INGRÉS
04/02/2010
02/11/2010
18/11/2010
18/11/2010
14/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
15/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
24/05/2011
28/06/2011
19/07/2011
11/09/2011
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
24/01/2012
14/02/2012
06/03/2012
06/03/2012
24/04/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012

