Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 14 de Març 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
Rosa Lamarca Casado, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Daniel Baena Mirabete, vocal
- Ernest Pons Fanals, vocal
- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal

ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Admissió de nous socis
- Frederic Villamayor Forcada
3.- Informacions de la Secretaria
4.- Informacions de la Presidenta
5.- Article El Periódico "2+2=4 (potser)"
6.- Activitats Any Internacional
7.- Conveni amb SORT
8.- Bloc SCE-Idescat (?)
9.- Informacions del Tresorer - Quotes SCE
10.- Dia de l'estadística 2013
11.- Pàgina web de la SCE
12.- Qüestionari als socis (Ernest + grup de treball)
13.- Propostes que ens han fet arribar
14.- 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 4 de Febrer de 2013.

2.

Admissió de nous socis
La sol·licitud d'ingrés a la SCE és APROVADA per la junta, donat que el sol·licitant compleix
els criteris per a la seva acceptació com a membre de la Societat.

3.

Informacions de la Secretaria
 Segell any internacional: S’ha enviat una carta demanant l’edició del segell i s’ha rebut
contestació. En aquesta carta de resposta s’informa que aquesta mateixa petició
també havia sigut formulada per una altra entitat i que ambdues peticions s'avaluaran
de forma conjunta més endavant.
 Bossa d'ajuts per a cursos 2013: La Junta APROVA l’edició d’aquest 2013, incloent
l’actualització de les bases i el cartell proposades per la Secretaria.
 Concurs anàlisi estadística: L'empresa TheDataRepublic ha manifestat la seva voluntat
de col·laborar en l'organització del concurs aportant les dades i participant al jurat. La
secretaria demana permís per tirar endavant aquesta col·laboració. La Junta APROVA
tirar endavant la proposta, incloent les bases enviades per e-mail junt amb l'ordre del
dia.

4.

Informacions de la Presidenta
 Planter de Sondeigs: A la pàgina web del concurs i ja hi apareix el premi especial
proposat. S'havia proposar fer l'entrega de premis al CosmoCaixa, pero no és possible
degut a la manca d'espais disponibles, l'entrega es farà doncs a l'edifici Vertex de la
UPC. Sembla que, per ara i a falta de l'entrega dels treballs, hi ha poc moviment en
treballs relacionats amb el bloc (el premi especial creta va en aquesta línia), però
caldrà esperar a veure els treballs que finalment es presenten.
 Setmana de la Ciència: Durant el mes de Gener es van intercanviar e-mails
intencionals entre la presidenta, el director de l'Idescat i els responsables de la
Setmana de la Ciència. Restem a l'espera.
 Societat Catalana de Matemàtiques: La presidenta ha mantingut una trobada amb el
president de la SCM i han parlat de possibles col·laboracions. La Junta de la SCE mostra
un obertura total a la idea de fer coses plegades. Més concretament:
1. Establir un conveni de col·laboració de manera que un soci pugui fer-se membre
de l'altra societat amb algun descompte a la quota
 En aquest punt, podem mirar la web de la SCM donat que tenen aquest
tipus de convenis amb varies societat.
2. Linkar les webs mútuament.
3. Informació enviada mútuament: per exemple. enviar l'e-news de la SCE a
l'encarregat de comunicació de la SCM per si hi ha informació del seu interès, i
viceversa.
4. Organitzar un congrés de forma conjunta a la tardor del 2014 semblant al
RESME.
5. Jornada de joves investigadors en aplicacions
6. Convidar a la SCM i als seus membres al dia de l'estadística
La presidenta contactarà de nou el president de la SCM per comentar la resposta de la
Junta.
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 Premi Student del SEA: El Servei d'Estadística Aplicada de la UAB ha contactat la
presidenta per valorar la participació de la SCE a 11a edició del premi student. S'exposa
la proposta del SEA de possibles premis i la Junta acorda fer la següent proposta de
premis i participació de la SCE:
 1r Premi atorgat per l'IDESCAT (600€)
 Premi al millor treball de bioestadístca atorgat per Almirall (500€)
 Premi al millor treball de màter atorgat per la SCE (300€)
 Premi al millor treball de grau atorgat pel SEA (300€)
A més a més, la Junta acorda proposar que també es regali l'afiliació a la Societat
incloent la quota de l'any següent, 2014, als premiats en totes 4 categories.
 Concurs periodistes: Es comenta l'edició del 2013 d'aquest concurs, obert a tots els
articles d'estadística durant l'any. Donada la gran quantitat de premis que apareixen al
col·legi de periodistes, es valora repensar la idea del concurs. Donat que va ser una
idea del Sr. Pere Puig i que no ha pogut assistir a aquesta reunió, es posposa cap
decisió a l'espera de la seva opinió.

5.

Resposta a l'article El Periódico "2+2=4 (potser)"
La Junta APROVA l'article sobre l'estadística escrit pel Sr. Xavier López i la Sra. Lupe Gómez
per a ser enviat a El Periódico de Catalunya motivat per l'article titulat "2+2=4(potser)"
escrit pel Sr. Manel Esteller. La presidenta enviarà l'article al director del diari exposant la
nostra ofensa i que, en lloc d'escriure una carta, ens ha semblat més constructiu fer un
escrit amb les bonances de l'estadística que es mereix tanta repercussió com l'article del
Sr. Esteller. A més a més, aprofitant una trobada amb el Sr. Josep Maria Ureta, la
presidenta li comentarà l'enviament d'aquest article. Per últim, la presidenta ho
comentarà al director de l'Idescat, el Sr. Frederic Udina. Pel que fa a la signatura de
l'article, s'acorda que sigui signat per "La Junta de la SCE" i en cas que sigui necessari el
nom de només una persona, el Sr. Xavier López demana, tot i la renúncia d'aquesta, que
sigui el nom de la presidenta com a cap visible de la SCE.

6.

Activitats Any Internacional
 MouTV: El Sr. Daniel Baena informa que l'aparició de l'any internacional de l'estadística
a MouTV està pendent de ser valorat per la productora Lavinia que és l'encarregada
dels continguts del canal.
 Activitat amb Almirall: La Sra. Rosa Lamarca comenta que està fent gestions per tal de
duar a terme l'activitat proposada, però que han sorgit alguns entrebancs que està
intentant solucionar, principalment encarats al finançament de l'acte.
 Exposició pòsters Aplicació de l'Estadística: El Sr. Ernest Pons informa que està
recopilant idees i/o pòsters. De moment ho he fet "un a un" perquè no estava clar com
delimitar el tipus de pòster i això fa difícil fer una crida massiva. Però manifesta que en
breu voldria fer aquesta crida i fer l'exposició després de l'estiu (al començament del
proper curs).

* En aquest moment el Sr. Josep Maria Vegara i la Sra. Lupe Gómez abandonen la reunió.
 Web SEIO castellà-català: Respecte la proposta de fer una pàgina web específica
encarada a la comunicació amb la SEIO, la junta acorda no fer cap acció al respecte.
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 CosmoCaixa: El Sr. Xavier López explica a la Junta la reunió mantinguda al CosmoCaixa
el passat 7 de Març amb la Sra. Maria Esther Arderiu, de l'àrea de Ciència i Recerca,
amb l'assistència també de la Sra. Lupe Gómez i la Sra. Susana Pérez amb l'objectiu de
realitzar activitats conjuntament. Els punts principals són els següents:
 L'organització de les activitats enfocades a les escoles es programen en calendari
d'anys escolars: de setembre a juny. El curs 2012-2013 evidentment ja està
tancat, de manera que si es vol fer una activitat a l'octubre-novembre, aquesta
s'emmarcaria dins del curs 2013-2014. L'inconvenient aquí és que l'agenda per al
curs següent l'estant tancant, i si volguéssim fer quelcom, s'hauria de decidir i
comunicar-ho en 7dies com a màxim. L'activitat que es podria portar a terme
com a SCE aquí s'emmarcaria dins dels anomenats "Matins de Recerca" i seria
una xerrada divulgativa encarada a joves de 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat per
difondre la professió d'estadístic i que sàpiguen de la seva existència. Desde
CosmoCaixa ens suggereixen que això ho ha de fer una persona jove i que
engresqui al jovent.
 Una altra activitat seria participar a la "Festa de la Ciència" que es fa al parc de la
Ciutadella durant un cap de setmana de Juny. Durant aquest cap de setmana,
s'organitza una agenda de varies activitats que es fan al parc: pot ser una
xerrada, un experiment, etc. Es tractaria d'organitzar una activitat lúdica amb
una durada de 40-50minuts per fer-la allà i engrescar al màxim número de
participants. Si es volgués participar, caldria decidir-ho en un màxim de 15dies.
 Després hi ha la "Setmana de la Ciència", que es fa, generalment, al Novembre.
Aquí es podria fer una xerrada o conferència oberta al públic general. I si ens
decidim a fer-ho, cal comunicar-ho al CC a l'Abril com a tard.
 Una altra acció que no té un període de temps determinat, seria la realització de
"Píndoles educatives" que s'emmarquen dins del programa "EduCaixa". Es tracta
de material didàctic que pot ser en qualsevol format (unes guies, un vídeo,
material multimèdia, etc.) encarat als estudiants d'un cert nivell (que pot anar
des de primària fins a batxillerat) explicant un tema. Aquí hi podria anar des de
"passos a seguir quan vols fer un projecte que conté estadística" fina coes més
concretes tipus "com triar la teva mostra" o "com recollir dades".
 També hi ha "Mostres", que són accions que duren un cap de setmana
aproximadament. Es podria fer, per exemple, una mostra sobre la paradoxa de
Monty Holt (portes que oculten cotxes i cabres, on cal selecciona la porta que
amaga el cotxe)
 Ja per últim, seria fer una "Exposició". En aquest punt des de CosmoCaixa van
comentar que això va per una altra via diferent a les activitats que hem
comentat fins aquí i que una exposició es prepara amb molt de temps, anys
abans. En tot cas, si estiguéssim interessats, caldria fer un document
desenvolupant
la
idea
i
fer
una
declaració
d'intencions.
La Junta ACORDA organitzar un "Matí de Recerca" i es proposa que sigui la Sra.
Sara Fontdecaba qui faci la xerrada. La Secretaria la contactarà a tal efecte.
Es comenta que pot ser interessant elaborar alguna "Píndola" i que es podria fer
participar als socis per que fessin les seves pròpies propostes.

7.

Informacions del Tresorer - Quotes SCE
La Junta APROVA el pagament de les quotes de SORT d'acord amb el conveni que hi ha.
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Del llistat de socis pendents de pagament de quotes, cap d'ells ha fet el pagament i tan
sols 3 han manifestat que siguin donats de baixa. Així doncs, es procedirà a donar de baixa
els 29 socis, que són els següents:
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.

Maria Encarnación André Romero
Laura Pareja Fernández
Elena Rodríguez Gonzalez
Sergi Civit Vives
Albert Dalmau Bueno
Albert Espelt Hernàndez
Begonya Fortuny Clares
Antoni Pérez Salich
Anna Díez Villanueva
Marcella Marinelli
Marc Pinar Bertran
Mònica Rech Fontana
Miguel Ángel Rodríguez Martínez
Imma Salla
Ana Belén Santos Hompanera
Noemí Santos Hompanera
David Solà Rota
Jordi Escayola Mansilla
Miquel Puigví Soldevila
Enric Vidal Rius
Albert Gabarrús Barri
Jesús Serrano Bas
Marc Aparici Roqué
Enric Azlor Celma
Andrés Giménez Mendoza
Laura Serra Corominas
Joan Ramon Regolf Queralt
Sara González Villafranca
Víctor Peña Pizarro

Dels últims socis en ser admesos a la SCE, Joan Fernàndez i Àngels Llorens, només ha
donat senyals de vida el Joan Fernàndez.
Per manca de temps, es posposen el punts 8 i següents 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

