Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 30 de Maig de 2013
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Rosa Lamarca Casado, vocal
Daniel Baena Mirabete, vocal
Pere Puig Casado, tresorer
Ernest Pons Fanals, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal

ORDRE DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Admissió de nous socis
Informacions de la Secretaria
Informacions de la Presidenta
Activitats Any Internacional
 MouTV (Dani)
 Activitat amb Almirall(Rosa)
 Exposició pòsters Aplicació de l'Estadística (Ernest)
6. Twitter de la SCE
7. Bloc SCE-Idescat (?)
8. Dia de l'estadística 2013
9. Qüestionari als socis
10. 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 14 de Març de 2013.

2.

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

3.- Informacions de la Secretaria
. Baixa socis: S'han donat de baixa 29 socis. Ara mateix tenim
. CosmoCaixa: Matí de Recerca el dijous 7 de Novembre a les 10h, sota el títol
"Cercant respostes en un mar de dades. Per que serveix la estadística?" i a
càrrec de Sara Fontdecaba.
. Concurs anàlisi estadística: Confirmació de disponibilitat de dades de
TheDataRepublic. Pendent pagina web a la SCE per començar.
. Bossa d'ajuts: Pendents de tenir la web de la SCE. Des de la nostra web, posar
link a cursos.
. Premis Student: Nova proposta que ens han fet arribar des del SEA el 8 d'Abril.
Veure annex.
. Propostes que ens han fet arribar:
- Divendres 29 de Març fa morir George Box, estadístic molt rellevant:
incloure nota a l'e-news o a la web. (Xavier Tort, e-mail 2-Abril)
- Enviament e-news a no socis: link per convidar amics (J.Oliveres, email 27-feb)
4.- Informacions de la Presidenta
. Parlament
. Filmoteca: Erik Cobo ens proposa fer una activitat amb la Filmoteca de
Catalunya. Voluntaris per portar-ho? (veure annex per més informació)
. Societat Catalana de Matemàtiques: ¿?¿ Novetats?
5.- Activitats Any Internacional
· MouTV (Dani)
. Activitat amb Almirall(Rosa)
· Exposició pòsters Aplicació de l'Estadística (Ernest)
6.- Twitter de la SCE
Evaluació del compte de twitter i valoració d'incloure algú més com a
col·laborador. (Daniel Baena)
7.- Conveni amb SORT
- Designació membre de la SCE per incorporar-se al Comitè de Gestió de
SORT
- Enllaç a la web (Xavier)
- Article Convidat (estem a l'espera de SORT)
8.- Bloc SCE-Idescat (?)
Tema mes de Juliol (?) i Blocaires no membres de la SCE
9.- Dia de l'estadística 2013
No es va comentar a la reunió amb CosmoCaixa. Caldria dir-ho si volem.
9.- Qüestionari als socis
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(Ernest + grup de treball) Per definir el seu perfil i per saber si voldrien que
fos públic o no. Es podria passar també quan algú es fes soci.
11.- Precs i preguntes
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 22h.
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ACCIONS I TASQUES OBERTES:
ACCIONS JUNTA ANTERIOR (ABRIL)
ASSIGNAT A...
Actualitzar bases del concurs d'anàlisi. Notificar canvi als
Susana
participants ja inscrits. Enviar e-mail per fer difusió .
Xavier
Actualitzar a la web les bases, el poster, etc. del concurs
Susana
E-mail als socis per concurs cartells Setmana de la Ciència
E-mail als estudiants de grau i màster de la UAB, UPC, UB
Pere i Lupe
informant de la bossa d'ajuts.
E-mail als socis informant del cobrament de la quota 2013
Pere
per motius contables
Xavier
Linkar web SCE - SCMatematiques
Susana
Contactar el secretari de la SCM per rebre notícies
Xavier
E-mail als socis sobre el bon funcionament del blog
Tots
Pensar en el dia de l'estadística: activitats, convidats, etc.
Enviar qüestionari perfil professió estadística a la junta per
Susana
valorar-lo conjuntament
Contactar l'IEC per la cessió d'espais i averiguar si hi
Lupe
podriem allotjar la nostra web.
Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web amb el
sistema de disseny de wordpress a un servidor X i despres
Xavier
migrar-la a un nou servidor?
Averiguar com funcionen les activitats curriculars dels
profes de secundària associades a la SCM per col·laborarVladimir
hi o organitzar-ne conjuntament
Buscar info de cursos d'estadística que puguin associar-se
a la bossa d'ajuts i passar la info al Xavier per que ho posi a
Daniel
la web, i demanar als organtizadors dels cursos que possin
link a la SCE
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
Susana
resposta
Fer averiguacions per saber procediment per convidar A.
Xavier
Mas-colell al dia de l'estadistica
Susana
Passar info dels dies de l'estadística passats a en Xavier
Fer web sobre dia de l'estadistica i incloure info d'edicions
Xavier
passades
Enviar nova missiva als de MouTV amb info del Parlament i
Dani
la celebració al setembre del dia de l'estadistica
Xavier
Preparar proposta de l'opúscle per a la propera junta
Susana
Reservar sala al Cosmo Caixa per al dia de l'estadistica
Xavier
Reservar sala a l'IEC per al dia de l'estadística
Indicar a l'Enric Ripoll que el membre de la SCE que
s'incorporarà a SORT serà en Xavier López i dir-li que
Lupe
estem pendents del tresorer per fer el pagament de la
factura, que sí que ha estat aprovada per la junta
Xavier
Fer pestanya a la web per al concurs d'analisi estadistica
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SITUACIÓ
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
PENDENT
PENDENT

PENDENT

PENDENT

PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
EN PROCES
EN PROCÈS
EN PROCÈS
TANCAT

Fer web per a la bossa d'ajuts a "socesdadistica.org/ajuts"
Contestar e-mail Jordi Ocaña dient que farem difusió de la
summer school i demanar-li que posi link a la SCE a la web
de la summer school de la upc
Parlar amb en Llorenç Badiella del SEA per fer-li nova
proposta de premis per al concurs student, i proposar en
Vladirmir com a membre del jurat
Parlar amb Erik Cobo sobre proposta a la Filmoteca:
encantats de participar però no tenim temps per
organitzar.
Enviar email a en Solà-Morales per tirar endavant
col·laboració
Parlar amb en Carles Barceló (UDG) per demanar si els
sembla bé que aquest any el dia de l'estadística l'organtizi
la SCE
Parlar amb l'Elisenda Vila per demanar-li que col·labori al
Twitter de la SCE
Pensar propostes de cara a l'activitat de la SCE del mes de
Juny
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Xavier

TANCAT

Lupe

TANCAT

Lupe

TANCAT

Lupe i Susana

TANCAT

Lupe

TANCAT

Lupe

TANCAT

Dani

TANCAT

tots

ANUL·LAT

ACTUALITZACIÓ TASQUES ANTERIORS
ACCIÓ

ASSIGNAT A

SITUACIÓ

Renovació pàgina web de la SCE

Tota la Junta

Posposat

Comunicar als socis termini quota 2013

Pere Puig
Susana Pérez
Xavier López

Posposat
(Maig 2013)
Pendent

Rosa Lamarca

Pendent

Rosa Lamarca
Susana Pérez
Guadalupe Gómez
Susana Pérez

Pendent

Guadalupe Gómez
Susana Pérez
Xavier López

En Progrés

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

En Progrés
En Progrés
En Progrés
En Progrés

Susana Pérez

Tancat

Susana Pérez

Tancat

Susana Pérez

Tancat

Comprovar viabilitat per publicar la bossa d'ajuts
web a "socestadistica.com/ajuts"
Passar carta escrita per a 8tv amb en Xavier a la
secretaria
E-mail amb fotomuntatge
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
Carta per demanar segell any internacional
Carta-resum activitats any internacional
Organització activitat Lab. Almirall
Carta a 8tv per 'publicitar' l'any internacional
Proposta concurs anàlisi estadística
Activitat al 4t Planter de Sondeigs i Experiments
MouTV
Activitat IYStat CosmoCaixa
Activitats de l'IYStat-2013
Bloc d'estadística amb l'Idescat
Modificar bases del concurs d'anàlisi estadística
segons comentaris fets
Contactar "The Data Republic" per tirar endavant
el concurs d'anàlisi estadística
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

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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En Progrés

En Progrés

En Progrés
En Progrés
En Progrés
En Progrés
En progrés
En progrés
Tancat

