Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 04 de Febrer de 2013
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 17:00h
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
Vladimir Zaiats Protchenko, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Ernest Pons Fanals, vocal
ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Admissió de nous socis
- Àngels Llorens Garcia
- Joan Fernández Portero
3.- Quotes de la SCE
4.- Qüestionaris als socis
5.- Dia de l'estadística 2013
6.- Activitats Any Internacional de l'Estadística
7.- Bloc SCE-Idescat
8.- Pàgina web de la SCE
9.- Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1.

Lectura i aprovació de les actes anteriors
La junta APROVA l'acta de la reunió celebrada el passat 15 de Gener de 2013.

2.

Admissió de nous socis
Les 2 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.

3.

Quotes de la SCE

El tresorer informa sobre la llista de socis que no estaven al corrent del pagament de les
quotes.
 S'han donat de baixa el Sr. Ares Rocañín i el Sr. Marc Marí.
 Han pagat el Sr. Josep Maria Puigvert, la Sra. Alba Navarro, la Sra. Olga Ivina, la
Sra. Júlia Viladomat, la Sra. Emma Albacar i la Sra. Maribel García.
 Han donat senyals de vida, tot i que no han pagat les quotes, el Sr. Sergio
Mosteiro, el Sr. Miquel Puigví i la Sra. Marcela Marinelli.
La junta ACORDA que es doni un termini màxim fins al dia 1 de Març per pagar les quotes.
El tresorer enviarà un e-mail recordant les activitats que la SCE fa i que mantindrà.
El tresorer comenta que dels últims socis que s'han donat d'alta, només 1 no ha pagat, la
Sra. Mireia Farré.

4.

Qüestionari als socis
La presidenta llegeix e-mail del Sr. Ernest Pons actualitzant aquest punt: es vol elaborar un
qüestionari per determinar el perfil professional de l'estadístic.
Des de la junta potser es pot demanar la inclusió d'alguna pregunta específica.

5.

Dia de l'estadística
Aquest any, extraordinàriament, el pot organitzar la SCE en col·laboració amb una
universitat i/o amb tothom que es vulgui afegir.
Els temes que es podrien abordar:



"Futurs Joves Investigadors"
"Joves investigadors" (estudiants de doctorat)

El actes que es podrien portar a terme:






Exposició de pòsters proposada pel Sr. Ernest Pons
Entrega Premi Student
Presentació dels resultats del qüestionari del perfil professional
Una activitat lúdica
Pàgina web del dia de l'estadística

La data per a celebrar-ho és l'últim divendres de Setembre, és a dir, el dia 27.
S'hauria de tenir ja acordat qui organitzarà el dia de l'estadística del 2014, per no generar
confusions respecte a futures organitzacions.
No és necessari fer l'assemblea de socis de la SCE, donat que ja es van canviar els estatuts.
Respecte a l'espai on fer-ho es proposa l'IEC o bé el CosmoCaixa.

6.

Activitats Any Internacional de l'Estadística
 Activitats al CosmoCaixa: El Sr. Vladimir Zaiats comenta que hi ha hagut problemes amb
els e-mails enviats i que, per tant, encara no hi ha resposta. Es proposa enviar una carta
a la Sra. Anna Sanahuja i es proposa que la Sra. Susana Pérez intenti contactar el Sr.
Jorge Wagensberg a una jornada on ella participarà i el Sr. Wagensberg intervindrà.
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 MouTV: El Sr. Daniel Baena informa que encara no hi ha resposta a la carta enviada.
S'espera resposta en la setmana entrant.
 Concurs Planter de Sondeigs: S'elaborarà una proposta per tal de crear un premi
especial de la SCE. Cal pensar quin ha de ser l'objectiu del premi i que s'emmarqui en el
funcionament del concurs. Es proposa que sigui un premi a experiments basats en un
post del bloc e2013 dels mesos gener a març.
 Carta a altres institucions: Es proposa elaborar una carta adreçada a altres institucions
amb les que la SCE vulgui establir lligam explicant quines activitats es volen portar a
terme per aquest any i que comptin amb nosaltres.
 Activitat a Almirall: La Sra. Rosa Lamarca està treballant per fer una sessió estadística
als laboratoris Almirall. Es tractaria d'una xerrada de divulgació a finals d'any (Novembre
- Desembre) amb varis ponents: el Sr. Álvaro Muñoz, un altre ponent d'aquí i un 3r
ponent d'Almirall.
 Concurs d'anàlisi estadística: La Sra. Susana Pérez ha elaborat una proposta de bases
per al concurs que ha fet arribar a la Presidenta i al Vicepresident. S'enviaran aquestes
bases a la resta de la junta per a que puguin ser valorades. També proposa contactar
l'empresa catalana "The Data Republic" per tal que facilitin les dades a utilitzar. La Junta
dona el seu vist-i-plau a aquest darrer punt.
 Exposició de pòsters d'aplicacions de l'estadística: El Sr. Ernest Pons no ha pogut assistir
a la reunió de la junta d'avui.
 Altres activitats comentades: Es proposa contactar el Sr. Josep Cuní de 8tv per fer-hi
una aparició. La Sra. Rosa Lamarca i el Sr. Xavier López elaboraran una carta per fer la
proposta.

7.

Bloc SCE-Idescat
Es valoren les estadístiques del mes de Gener: aprox. s'han fet 35 visites per dia i hi ha 60
persones registrades per rebre notificacions en la publicació de nous posts.
Hi ha pocs comentaris dels membres de la SCE, per reactivar-ho, la secretària enviarà un email als socis recordant la temàtica del bloc del mes de Febrer i animant-los a fer-hi
aportacions.
El Sr. Xavier Lopez crearà una pestanya indicant els temes que es desenvolupen i una altra
amb un espai on fer arribar suggeriments.
Es dóna el vist-i-plau a la participació d'autors que no siguin membres de la SCE. En aquest
punt i donada la temàtica del mes de Febrer ("Enquestes electorals i d'opinió") el Sr. Xavier
López proposa contactar el Sr. Jordi Argelaguet (director del Centre d'Estudis d'Opinió)i el
Sr. Xavier Fernàndez Marí (politòleg) per demanar-los comptar amb la seva col·laboració al
bloc.
La junta ACORDA fer constar a l’acta de la reunió d’avui l’agraïment als autors que han
participat al Blog durant el mes de Gener.

Per manca de temps, es posposen el punts 8 i 9 per a la propera reunió de la Junta i aquesta es
dóna per finalitzada a les 20:30h.
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ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
ACCIÓ

ASSIGNAT A

SITUACIÓ

Comprovar viabilitat per publicar la bossa d'ajuts
web a "socestadistica.com/ajuts"
Modificar bases del concurs d'anàlisi estadística
segons comentaris fets
Contactar "The Data Republic" per tirar endavant
el concurs d'anàlisi estadística
Fer un escrit dirigit al president de la
SocCatMatematiques per començar a fer coses
plegats a partir de les seves propostes cometades
a la reunió
Fer arribar al SEA la proposta de premis per al
premi Student
Redactar carta per El Periódico per enviar-la junt
amb l'article d'estadística
Passar carta escrita per a 8tv amb en Xavier a la
secretaria
Incloure a l'acta de febrer i de març agraïment als
autors del bloc de Gener i Febrer respectivament.
Donar de baixa els 29 socis que no han actualitzat
les quotes

Xavier López

Obert

Susana Pérez

Obert

Susana Pérez

Obert

Guadalupe Gómez
Susana Pérez

Obert

Guadalupe Gómez
Susana Pérez
Xavier López

Obert

Rosa Lamarca

Obert

Susana Pérez

Obert

Susana Pérez

Obert
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Obert

ACTUALITZACIÓ TASQUES ANTERIORS:
Carta per demanar segell any internacional
Investigar col·laboració amb Loto Catalunya
Carta Anna Sanahuja a CosmoCaixa
Contacte CosmoCaixa via J. Wagensberg
Elaborar proposta premi especial Planter
Carta-resum activitats any internacional
Organització activitat Lab. Almirall
E-mail socis reactivació del bloc
Pestanya suggeriments al bloc
Contactar J. Argelaguet i X. Fernàndez Mari per
participar al bloc
Carta a 8tv per 'publicitar' l'any internacional
Proposta concurs anàlisi estadística
Activitat al 4t Planter de Sondeigs i Experiments
Comunicar als socis termini quota 2013
Cobrament de quotes pendents a diversos socis
E-mail amb fotomuntatge
MouTV
Activitat IYStat CosmoCaixa
Activitats de l'IYStat-2013
Bloc d'estadística amb l'Idescat
Renovació pàgina web de la SCE

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Guadalupe Gómez
Vladimir Zaiats
Varis
Susana Pérez
Guadalupe Gómez
Susana Pérez
Indeterminat
Rosa Lamarca
Susana Pérez
Xavier López
Xavier López
Guadalupe Gómez
Rosa Lamarca
Xavier López
Susana Pérez
Guadalupe Gómez
Ernest Pons
Pere Puig
Susana Pérez
Pere Puig
Susana Pérez
Rosa Lamarca
Susana Pérez
Daniel Baena
Vladimir Zaiats
Tota la Junta
Tota la Junta
Xavier López
Tota la Junta

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

