
Societat Catalana d'Estadística 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DIA: 25 de Juliol 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 

- Pere Puig Casado, tresorer 

- Susana Pérez Álvarez, secretaria 

- Daniel Baena Mirabete, vocal 

- Rosa Lamarca Casado, vocal 

- Ernest Pons Fanals, vocal  

 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 

- Vladimir Zaiats Protchenko, vocal 

 

ORDRE DEL DÍA 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
2. Admissió de nous socis 

 Marcella Marinelli 
3. Dia de l'estadística 2013 

 Revisió programa 
 Invitació de personalitats 
 Composició taula rodona 
 Assemblea General membres SCE 
 Eleccions junta SCE: renovació 2 vocals (Daniel Baena i Vladimir Zaiats) 

4. Qüestionari als socis  
5. Activitats Any Internacional 

 Alguna novetat?? 
 MouTV (Dani); Activitat amb Almirall(Rosa); Exposició pòsters Aplicació de 

l'Estadística (Ernest);  Setmana de la Ciència 
 Opúscle del Parlament 

6. Bloc SCE-Idescat 
7. Informacions de la Presidenta 

 10a Jornada d'Ensenyament 
 Relacions amb la SCM 
 Setmana de la Ciència a Vic 
 Acte al Parlament 

8. Informacions de la Secretaria 
 Bossa d'ajuts 
 Cobrament quotes 2013 

9. Precs i preguntes  
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS: 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 

S'aprova l'acta de la reunió de la Junta del passat 20 de Juny. 

2. Admissió de nous socis 

La junta aprova l'admissió de la sol·licitant. 

3. Dia de l'estadística 2013 
 Presidència de l'acte: 

La presidenta informa que el Conseller Mas-Colell accepta la presidència 
d'honor del dia de l'estadística, però no podrà assistir a la jornada, i delega la 
seva representació al director de l'Idescat, el Sr. Frederic Udina. 

La Junta planteja dubtes sobre com indicar al programa la presidència d'honor 
del Conseller Mas-Colell. Es proposa demanar-ho al responsable de protocol 
del Sr. Mas-Colell, el Sr. Segarra. 

La junta proposa que el conseller exerceixi la presidència d'honor i que el seu 
representant dirigeixi unes paraules en el seu nom. 

 Taula de benvinguda: 
Es proposa que la taula de benvinguda estigui composada per un representant 
de l'IEC, donat que l'acte es farà als seus espais, el Conseller Mas-Colell o el seu 
representat, i la presidenta de la SCE. 

Caldrà fer arribar una carta a l'IEC per convidar al president i demanar la seva 
participació. 

 Joc i presentació històrica dels dies de l'estadística: 
Després de la convocatòria de la secretaria, un grup d'entre 5-6 persones s'han 
presentat voluntàries per participar en l'organització d'aquestes activitats. 

Es proposar convocar-los a una reunió la propera setmana on també hi 
assistirà el Sr. Pere Puig per explicar-los la idea i que es pugui començar a 
elaborar. 

 Taula rodona "Què pot fer l'estadística per la salut?": 
Un cop aprovat el títol, s'acorden els participants a la mateixa: Dra. Montse 
Guillén, Dr. Christian Brander, Dr. Ferran Torres i Dr. Miquel Porta. La 
presidenta els contactarà per convidar-los a participar. 

La taula rodona serà moderada pel Sr. Pere Puig. Es proposa que el públic 
pugui fer preguntes de manera anònima mitjançant paperetes on escriure la 
pregunta. Una persona s'encarregarà de recollir les preguntes i fer-les arribar a 
moderador. 

 Premis Student:  
Es proposa que els treballs guanyadors facin una petita presentació de 2-3 
diapositives del seu treball. La presidenta ho comentarà als organitzadors del 
concurs per tal de donar les indicacions als guanyadors. 
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 Dinar: 
Es proposa i s'aprova que la SCE pagui parcialment l'àpat del dia de 
l'estadística. Es proposa indicar-ho al programa com "els membres de la SCE i 
el seus convidats". 

Es contactaran els serveis de càtering disponibles a l'IEC i s'avaluarà quina part 
pot posar la SCE per co-finançar l'àpat. 

 Assemblea general de membres: 
En vista del programa, es proposa que l'assemblea ordinària de membres 
comenci a les 15h deixant una hora per dinar. 

 Eleccions als càrrecs de vocals: 
S'aprova, amb petites esmenes, el document presentat per la secretària. 
(Veure document final a l'annex d'aquesta acta) 

 Invitacions: 
Aquest punt es posposa per a la propera junta al mes de Setembre. Tot i així, 
es proposa convidar a degans de facultats on s'imparteixen titulacions 
d'estadística, la Sra. Anna Cabré, el Sr. Josep Maria Ureta, presidents de 
societats com la SCM, la SEB, l'ENBIS, la SEIO (?) o la SGAPEIO, etc. 

4. Qüestionari als socis  

Ernest Pons informa que no s'ha pogut avançar en l'elaboració dels qüestionaris. De tota 
manera, s'intentarà que estigui preparat per al dia de l'Estadística. 

El Sr. Pons farà arribar el qüestionari a la Junta i als components del grup de treball que 
l'estan elaborant. 

5. Activitats Any Internacional 
 MouTV (Dani): 

No hi ha novetats 

 Activitat amb Almirall(Rosa): 
Tot està en ordre. El seminari del Dr. Álvaro Muñoz serà el proper 5 de 
Novembre a una sala de l'IEC que ja està reservada. 

 Exposició pòsters Aplicació de l'Estadística (Ernest):  
Aquesta activitat es portarà a terme dins de les activitats de la Setmana de la 
Ciència. Es tractarà de pòsters de caire divulgatiu per al públic general. Es 
comenta que potser a la web de l'any internacional es poden trobar idees. Es 
pot contactar i demanar pòsters a en Xavier Bardina, que ha portat una 
exposició de ciències a la UAB. 

 Opuscle del Parlament (Xavier): 
Per tal de tirar endavant l'edició d'un opuscle per la jornada de l'any 
internacional caldria parlar amb el Parlament. D'altra banda, els terminis 
demanen 1 mes d'edició, 1 mes per a l'elaboració dels textos, 1 setmana per la 
revisió del text final i 1 mes més per a l'inici dels tràmits. En vista d'aquests 
terminis de temps, la junta acorda desestimar la iniciativa de realitzar un 
opuscle d'estadística per a la jornada al Parlament de Catalunya a l'Octubre. 

 Activitat a la UOC (Ernest):  
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La UOC realitzarà una jornada sobre estadística i informàtica el proper 28 de 
Novembre. Entre altres, es tractarà de dades, del tractament que se'n fa a 
l'entorn TIC, tant a nivell de mètodes com de software, i de la difusió de 
resultats. S'anomenarà "Jornada EstadísTICa" i la SCE  hi col·laborarà. 

6. Bloc SCE-Idescat 

S'estableixen les temàtiques per als mesos de Setembre ("Tast Estadístic" - Anàlisi 
Sensorial) i d'Octubre ("L'estadística edificant" - Aplicacions a enginyeria i l'arquitectura). A 
la propera junta es decidiran el mesos següents. 

Xavier López informa que el bloc apareixerà al programa de televisió de Tv3 "Espai 
Internet" el proper 4 d'Agost després de les notícies del migdia. 

7. Informacions de la Presidenta 
 10a Jornada d'Ensenyament: 

La presidenta comenta a la junta que el proper 28 de Setembre ha estat 
convidada a participar com a moderadora de la taula rodona "L'alfabetització 
Estadística, quin paper ha de jugar des d'infantil a la universitat" dins de la 10a 
jornada d'ensenyament que organitza la "feemcat" a l'IEC. 

 Relacions amb la SCM: 
L'acord de reciprocitat amb la Societat Catalana de Matemàtiques està en vies 
de ser signat. El president a la SCM ja l'ha signat i l'ha fet arribar a la presidenta 
de la SCE. En breu, la Sra. Guadalupe Gómez el farà arribar de tornada a la SCM 
signat. 

 Setmana de la Ciència a Vic: 
La UVic ha convidat a la presidenta de la SCE ha participar a les activitats de la 
Setmana de la Ciència que portaran a terme per celebrar l'any internacional de 
l'estadística. La presidenta ha acceptat en nom de la SCE, però resta a l'espera 
de concretar l'agenda de la Setmana de la Ciència per tal de poder maximitzar 
les activitats de la SCE. 

 Acte al Parlament: 
La presidenta informa a la junta que s'ha fixat la data per a l'acte de celebració 
de l'any internacional de l'estadística al Parlament de Catalunya. Serà el proper 
18 d'Octubre. 

Es proposa que l'acte tingui una conferència plenària sobre "L'estadística al 
segle XXI" i es proposa que el ponent sigui el Prof. Geert Molenberghs de 
Bèlgica. La presidenta de la SCE el contactarà per convidar-lo a participar a 
l'acte. En cas que el professor Molenberghs no poguès participar, es proposen 
com alternatives el president de l'EuroStat, el Sr. Hal Varian, el Prof. Efron o el 
Prof. Cox. 

Es proposa que l'activitat intenti lligar-se a la realització d'una entrevista per La 
Contra de La Vanguardia. 

8. Precs i preguntes 
 Termini per la contestació de correus: A proposta de la presidenta, la Junta 

acorda establir un termini d'1 setmana per contestar els correus electrònics on 
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es demani l'aprovació de la junta. Si un membre de la Junta envia un correu i 
cap altre membre d'aquesta no manifesta la seva opinió, es donarà la qüestió 
per 'aprovada' i la persona promotora tindrà el vist-i-plau de la Junta. Si es 
tractés d'un tema urgent o important, s'especificarà a l'assumpte del correu. 

 

A les 20.30h es dona per finalitzada la reunió de la Junta. 

 
 
ACCIONS I TASQUES: 

 

ACCIONS ASSIGNAT A... SITUACIÓ 

Enviar qüestionari al membres de la Junta i al grup de 
treball 

Ernest OBERT 

Contactar al Sr. Segarra per demanar consell sobre el 
protocol del dia de l'estadística i la presidència del 
Conseller 

Xavier OBERT 

Contactar el president de l'IEC per convidar-lo al Dia de 
l'Estadística 

Lupe - Xavier OBERT 

Convocar als voluntaris per a la part lúdica del dia de 
l'Estadística 

Susana OBERT 

Contactar els participants a la taula rodona del Dia de 
l'Estadística 

Lupe OBERT 

Contactar al SEA per demanar mini-presentació als 
guanyadors del premi Student 

Lupe OBERT 

Buscar preus per al càtering a l'IEC Ernest - Xavier OBERT 
Contactar al prof. Molenberghs per convidar-lo a la 
jornada al parlament 

Lupe OBERT 

Signar acord amb la SCM Lupe OBERT 

E-mail als socis informant del cobrament de la quota 2013 
per motius contables 

Pere PENDENT 

Contactar l'IEC per la cessió d'espais i esbrinar si hi 
podríem allotjar la nostra web. 

Lupe PENDENT 

Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web amb el 
sistema de disseny de wordpress a un servidor X i desprès 
migrar-la a un nou servidor? 

Xavier PENDENT 

Esbrinar com funcionen les activitats curriculars dels 
profes de secundària associades a la SCM per col·laborar-
hi o organitzar-ne conjuntament 

Vladimir PENDENT 

Buscar informació de cursos d'estadística que puguin 
associar-se a la bossa d'ajuts i passar-ho al Xavier per que 
ho posi a la web, i demanar als organitzadors dels cursos 
que posin link a la SCE 

Daniel PENDENT 

Contestar e-mails a les propostes dels socis donant 
resposta 

Susana PENDENT 

Passar info dels dies de l'estadística passats a en Xavier Susana PENDENT 
Fer web sobre dia de l'estadística i incloure info d'edicions 
passades 

Xavier PENDENT 
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Enviar nova missiva als de MouTV amb info del Parlament i 
la celebració al setembre del dia de l'estadística 

Dani PENDENT 

E-mail als socis demanant voluntaris per col·laborar en la 
preparació del dia de l'estadística 

Susana EN PROCÈS 

Pressupost càtering dia de l'estadística Xavier EN PROCÈS 

Creació del qüestionari per als socis via Google Ernest EN PROCÈS 

Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a 
l'exposició 

Ernest EN PROCÈS 

Demanar a la UVic més informació sobre l'acte de la 
setmana de la ciència 

Lupe EN PROCÈS 

Iniciar tràmits elaboració conveni de reciprocitat amb la 
SCM 

Susana - Lupe EN PROCÈS 

Preparar proposta de l'opuscle per a la propera junta Xavier EN PROCÈS 
Actualitzar bases del concurs d'anàlisi. Notificar canvi als 
participants ja inscrits. Enviar e-mail per fer difusió . 

Susana EN PROCÈS 

Consular disponibilitat David Rossell per al dia de 
l'estadística 

Lupe TANCAT 

Acceptació del càrrec de moderador de la taula rodona del 
dia de l'estadística 

Pere TANCAT 

Opuscle per commemorar l'any internacional al parlament Xavier TANCAT 

Comunicar la concessió de les bosses d'ajuts Susana TANCAT 

E-mail als socis sobre el bon funcionament del blog Xavier TANCAT 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria     La Presidenta 
Susana Pérez Álvarez    Guadalupe Gómez Melis 
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ANNEX 01: Proposta opuscle commemoració de l’Any Internacional de l’Estadística 

Sessió celebrada al Palau del Parlament de Catalunya el dia 10 d’abril de 2013 

 
Total: un opuscle d’unes 77.000 paraules, ve a ser el 60% d’una novel·la de butxaca, de les de 
quiosc (260 pàgines x 500 paraules/pp = 130.000 paraules). 
 
 

Contingut 
Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística 

Presentació 
MH Sra Núria de Gispert. 
Dra Guadalupe Gómez Melis 

L’Estadística a Catalunya avui 
Dr X (3500 paraules, unes 3 o 4 pàgines, o 7 cares de paper) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 

La professió d’estadístic 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 

L’Estadística la Universitat 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 

Els usos de l’estadística 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 
Dr X (3500 paraules) 

Cloenda 
Dr Frederic Udina Abelló (3500 paraules) 
H Sr (un segon representant del Parlament) (3500 paraules) 
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ANNEX 02: Document explicatiu del procès electoral 

 

 

ELECCIONS a la JUNTA de la  
SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA 

4 d'Octubre de 2013, 15.00h 
Institut d'Estudis Catalans, c/del Carme 47, Barcelona 

 
El proper 4 d'Octubre de 2013 celebrem eleccions per a la renovació parcial de la 

junta de la Societat Catalana d'Estadística: s’informa que tots els socis hi tenen dret al 
vot i a presentar-se com a candidats. 

Enguany, segons estableix l'article 15.2.c dels estatuts de la Societat, es renovaran 
els càrrecs de dos Vocals. 

 
PRIMER - Calendari electoral 

12 - Setembre - 2013: - Convocatòria oficial de la Junta de l'Assemblea General 
- Inici del període de presentació de candidatures individuals per a 
la renovació del càrrec de 2 vocals. 
 

20 - Setembre - 2013: - Fi del període de presentació de candidatures individuals per a la 
renovació del càrrec de 2 vocals. 
 

23 - Setembre - 2013: - Publicació de la relació de candidatures presentades 
- Inici de la campanya electoral 
 

  2 - Octubre - 2013: - Fi de la campanya electoral 
- Fi del període per comunicar el vot delegat 

  4 - Octubre - 2013: - Assemblea general incloent la votació i designació dels 2 nous 
vocals 

 
SEGON - Presentació de Candidatures 

La presentació de les candidatures es podrà realitzar fins el dia  20 de setembre de 
2013 a les 15 h. 

Els candidats han de tenir la consideració de soci (article 14.2 dels Estatuts) i hauran 
de presentar la seva candidatura per escrit, via correu electrònic, a la secretaria de la 
societat (secretari@socestadistica.org) mitjançant una carta dirigida a la  junta, 
indicant explícitament el càrrec per al que es presenten. 
 
TERCER - Votació personal 

La votació personal es farà durant l’Assemblea General Ordinària (divendres dia 4 
d'Octubre de 2013) . 

Amb caràcter general, té dret de vot qualsevol persona que tingui la consideració de 
membre de la Societat en el moment de la votació (articles 8 - 13 dels Estatuts). 
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Serà condició necessària la identificació del soci com elector mitjançant un 
document identificatiu (DNI). 

En cas que un soci/a no pugui assistir personalment a l’Assemblea, serà possible 
delegar el vot a un soci/a present. Per delegar el vot es necessari enviar el document 
que es troba a l'annex d'aquest escrit correctament omplert i signat a la Secretaria de 
la SCE mitjançant correu electrònic. El termini per delegar el vot finalitza el 2 d'Octubre 
del 2013.  

 
QUART - Proclamació de candidatures 

En data 23 de Setembre de 2013, es procedirà a donar informació pública per 
correu electrònic a tots els membres de la proclamació dels/de les candidats/tes 
presentats/des que compleixin amb els requisits sol·licitats. 

 
CINQUÈ - Campanya electoral 

Només podran rebre publicitat i material promocional de les diverses candidatures 
els socis que ho hagin admès expressament.  

L’article 13.4 dels Estatuts, estableix que les candidatures que es presenten 
formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i adreces de correu 
electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.  

Des del moment que es publiqui la relació de candidatures acceptades, la Junta els 
proporcionarà aquesta llista de noms i adreces. 

És decisió de cada candidatura determinar quins materials són adequats per a la 
promoció del seu projecte per als propers anys, així com suportar les despeses que 
eventualment se’n puguin derivar. 
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MODEL D' AUTORITZACIÓ DE VOT DELEGAT. 

 
 

Jo, ..................................................................................., soci/a 
de la Societat Catalana d'Estadística, amb DNI: ......................., 
delego el meu vot en motiu de la Renovació Parcial de la Junta de 
la SCE, que tindrà lloc el dia 4 d'Octubre de 2013, al soci / a la 
sòcia, ........................................................, amb DNI:...................... 

 
I per a donar fe, signo la present autorització. 
 
 
 
Signatura del soci/a que delega, 
 
 
Barcelona, ........ de .................................. de 2013 
 

 
 


