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

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
Pere Puig Casado, tresorer
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Rosa Lamarca Casado, vocal
Vladimir Zaiats Protchenko, vocal

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
- Daniel Baena Mirabete, vocal
- Ernest Pons Fanals, vocal
ORDRE DEL DÍA
ORDRE DEL DÍA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Punts virtuals
 Admissió de nous socis
 Josep Lluís Carrasco Jordan (Prof. Titular Bioestadística - Fac.Medicina - UB)

 Baixes de socis:
 Eduard Molins (2 - Setembre)
 Patricia Tencaliec (10 – Setembre)
 Carmen Ruiz Viñals (13 - Setembre)

 Cobrament quotes 2013: E-mail cobrament quotes
 Bloc SCE-Idescat
 Dades Juliol-Agost-Setembre

3. Dia de l'estadística 2013
 Contacte i indicacions per David Rosell
 Contacte i indicacions participants Taula Rodona
 Invitació de personalitats
4. Acte al Parlament
5. Assemblea General membres SCE
 Eleccions junta SCE
 Acta assemblea anterior (Desembre 2012)
 Memòria 2012
6. Activitats Any Internacional
 Revisió Calendari
 10ena Jornada d'Ensenyament

 II Jornades de Consultoria del SEA
 Setmana de la Ciència
 Altres
7. Qüestionari als socis
8. Precs i preguntes
 Actualització web SCE (escrit president)
DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
Es posposa aquest punt per a la propera junta.
2. Punts virtuals
La junta dona per aprovats els diferents punts virtuals: Admissió de nous socis,
baixes de socis, cobrament quotes 2013 i l'actualització de dades del bloc SCEIdescat.
3. Dia de l'estadística 2013
 Dinar: En Xavier López demanarà pressupostos als serveis de càtering que
cobreixen l'IEC i decidirem quant pot aportar al SCE. Cal demanar confirmació
respecte l'assistència al dinar, la Susana Pérez s'encarregarà de fer un formulari
web per facilitar el registre.
 Programa i Participació del Conseller Mas-Colell: En Xavier López farà una
proposta de programa i la farà arribar al cap de protocol del conseller, el Sr.
Andreu Sagarra.
 Invitació de personalitats: La Lupe Gómez farà arribar invitacions al president
de la SCM, al president de l'IEC, al director de l'IDESCAT, a la presidenta del
Consell Català d'Estadística, als degans de les titulacions d'estadística (amb prec
de difusió entre els alumnes) i al Sr. Josep Maria Ureta.
 Fotògraf: Caldria una persona que s'encarregués de fotografiar l'acte. La Susana
Pérez demanarà al grup de voluntaris de la part lúdica si algú voldria fer-se'n
càrrec.
 Calendari d'activitats: Per tal de promocionar i fer difusió de les activitats que
s'organitzen, es proposar fer una presentació de diapositives que es projectarà
a l'arribada a l'acte, així com un petit calendari imprès que els assistents puguin
recollir. La Susana Pérez s'ocuparà d'aquests punts.
 Recepció dels assistents: Calen 2 persones per rebre els assistents a la jornada i
confirmar i cobrar el dinar. La Susana Pérez li demanarà a la Núria Pérez i algú
més la seva participació.
 Contacte i indicacions per David Rosell: El Sr. David Rosell s'encarregarà de la
compra del seu bitllet d'avió, tot i que, junt amb el dinar, serà cobert per la SCE.
Encara estem pendents del títol de la seva xerrada.
 Contacte i indicacions participants Taula Rodona: Tots 4 convidats han acceptat
participar a la taula rodona. La Lupe Gómez els enviarà un e-mail per posar-los
en contacte, junt amb en Pere Puig que serà el moderador, per consensuar el
desenvolupament d'aquesta. Pel que fa a l'existència de targetons per fer
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arribar preguntes del públic als ponents, en Xavier López s'encarregarà de fer
unes targetes.
 Premi Student: Es recorda a la Junta que en Vladimir Zaiats exerceix en nom de
la SCE com a membre del jurat. El premi que atorgarà la SCE és la gratuïtat de la
quota del proper any (2014). S'ha demanat que els guanyadors facin una petita
presentació del seu treball.
 Anunci al butlletí de l'any internacional: En Vladimir Zaiats farà arribar un
anunci i un petit resum de la jornada als encarregats del butlletí per tal de
donar-li difusió.
4. Assemblea General membres SCE
 Eleccions junta SCE: Pel que fa al procés electoral, el calendari ja estava aprovat
per la Junta des del passat mes de Juliol i ja s'ha iniciat. Per poder fer les
votacions, caldrà demanar les urnes a l'IEC i fer les butlletes. En Xavier López es
farà càrrec d'això.
 Acta assemblea anterior (Desembre 2012): La secretaria comenta que ja està
feta i es passarà als socis juntament amb l'ordre del dia.
 Memòria 2012: A falta d'actualitzar la memòria econòmica, la memòria del
2012 ja està enllestida. Un cop actualitzada completament, es procedirà a
dipositar-la a la web de manera pública per tal que estigui disponible abans de
l'assemblea general.
5. Bloc
 Continguts: El més d'Octubre estarà principalment a càrrec del Sr. Carles Serrat
i versarà sobre l'estadística aplicada a l'edificació; l'objectiu és 2 entrades per
setmana. Es comenten les temàtiques per a Novembre i Desembre, proposant
enginyeria industrial per al mes de Novembre. En Xavier López contactarà el Sr.
Xavier Tort-Martorell per demanar-li la seva participació al bloc.
 Es comenta l'opció de publicar totes les entrades que s'han fet al bloc en un
llibre que es podria publicar amb la Fundació Catalana de Recerca.
6. Acte al Parlament
La presidenta informa que donada la disponibilitat de la Hble. Núria de Gispert,
presidenta del parlament, i del Sr. Andreu Mas-Colell, l'acte de celebració de l'any
internacional de l'estadística es farà de les 9.30h a les 13h, aproximadament.
L'espai on es farà serà l'Auditori, que té una capacitat per a 300 persones, però
caldrà fer-se càrrec de les despeses del muntatge d'àudio i vídeo.
Hi assistiran personalitats convidades per la pròpia presidenta i/o el conseller, i
també es farà la invitació extensiva des de la SCE i l'Idescat.
Des de la SCE s'acorda convidar a tots els membre de la societat, als autors que han
participat al bloc, a la SCM i als òrgans de govern i a qui estimin oportú.
Les despeses seran cobertes per la SCE conjuntament amb l'Idescat.
El professor Molenberghs, que va acceptar la invitació a fer la ponència central de
l'acte, tindrà les despeses d'avió, taxi i dinar, cobertes.
7. Activitats Any Internacional
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 Setmana de la Ciència: Es continua amb la proposta de fer una exposició de
pòsters partint de la idea de l'Ernest Pons. La Rosa Lamarca farà arribar un
parell de pòsters que van elaborar amb un objectiu similar a Almirall. Per tal de
facilitar la visualització dels pòsters, s'aprova la creació d'un compte de
Dropbox de la SCE per dipositar-hi aquesta i altra informació d'interès per a la
Junta. La Lupe Gómez contactarà amb el Sr. Enric Garrell per comunicar-li els
avanços fets en aquesta proposta.
 Concurs d'anàlisi estadística: S'aprova estendre el termini d'entrega de treballs
al 30 d'Octubre i fer l'entrega de premis a l'acte de Nadal de la SCE, que serà el
proper 11-12-13.
8. Qüestionari als socis
El qüestionari encara està en procés de revisió i no serà possible que estigui
disponible per a ser enviat els socis i tenir una descripció de la societat per al dia de
l'estadística.
9. Precs i preguntes
 Reactivació conveni d'ús d'espais de l'IEC: En Xavier López comenta que va
engegar aquest tema a l'estiu i que hi havia molt bones intencions per part de
l'IEC, però degut a les vacances, la proposta es va estancar. S'intentarà reactivar.
A les 20.30h es dona per finalitzada la reunió de la Junta.

ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
ASSIGNAT A...
Fer arribar pressupost de pins i tasses per que la Junta
Joves part
pugui aprovar-ho.
lúdica
Passar el vídeo del dia de l'estadística per que algú de la
Joves part
Junta li doni el vist-i-plau.
lúdica
Correu sobre el dia de l'estadística demanant confirmació
Susana
pel dinar (correu obert a tothom)
Correu convidant al dia de l'estadística al president de la
SCM, el president de l'IEC, el director de l'Idescat, l'Anna
Lupe
Cabré i en Josep Maria Ureta.
Correu convidant als degans de les titulacions d'estadística
Lupe
i demanant que facin difusió entre els alumnes.
Demanar als joves de la part lúdica si algú pot fer de
Susana
fotògraf.
Correu als components de la taula rodona i al moderador
Lupe
(Pere Puig) per consensuar el desenvolupament.
Targetons de colors per que els assistents puguin fer
Xavier
preguntes als participants de la taula rodona.
Vladimir
Representar la SCE com a jurat del premi Student.
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SITUACIÓ
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT

Butlletes per a les eleccions i demanar a l'IEC si tenen
Xavier
urnes per fer la votació.
Xavier
Reactivar el conveni d'ús d'espais amb l'IEC.
Enviar correu a la junta amb propostes de temes per al
bloc els mesos de Novembre i Desembre per tal que la
Xavier
Junta ho decideixi via e-mail.
Crear dropbox de la SCE per dipositar-hi documentació i
Susana
poder compartir els pòsters de la Setmana de la Ciència.
Rosa
Posar al dropbox propostes de pòsters d'Almirall.
Ernest
Posar al dropbox el pòster que ha pogut recollir fins ara.
Ampliar el dead-line del concurs d'Anàlisi al 30 d'Octubre.
Notificar-ho als inscrits, modificar els cartells i fer-ne
Susana
difusió novament.
Anunciar als de l'any internacional que celebrarem el dia
de l'estadística per que ho posin a l'agenda
Vladimir
d'esdeveniments.
Contactar al Sr. Segarra per demanar consell sobre el
protocol del dia de l'estadística i la presidència del
Xavier
Conseller
Contactar el president de l'IEC per convidar-lo al Dia de
Lupe - Xavier
l'Estadística
E-mail als socis informant del cobrament de la quota 2013
Pere
per motius contables
Contactar l'IEC per la cessió d'espais i esbrinar si hi
Lupe
podríem allotjar la nostra web.
Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web amb el
sistema de disseny de wordpress a un servidor X i desprès
Xavier
migrar-la a un nou servidor?
Esbrinar com funcionen les activitats curriculars dels
profes de secundària associades a la SCM per col·laborarVladimir
hi o organitzar-ne conjuntament
Buscar informació de cursos d'estadística que puguin
associar-se a la bossa d'ajuts i passar-ho al Xavier per que
Daniel
ho posi a la web, i demanar als organitzadors dels cursos
que posin link a la SCE
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
Susana
resposta
Susana
Passar info dels dies de l'estadística passats a en Xavier
Fer web sobre dia de l'estadística 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'estadística
Convocar als voluntaris per a la part lúdica del dia de
Susana
l'Estadística
Contactar els participants a la taula rodona del Dia de
Lupe
l'Estadística
Ernest - Xavier
Buscar preus per al càtering a l'IEC
E-mail als socis demanant voluntaris per col·laborar en la
Susana
preparació del dia de l'estadística
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OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT

OBERT

PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT

PENDENT

PENDENT

PENDENT
PENDENT
PENDENT
PENDENT
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS

Pressupost càtering dia de l'estadística
Creació del qüestionari per als socis via Google
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
l'exposició
Demanar a la UVic més informació sobre l'acte de la
setmana de la ciència
Iniciar tràmits elaboració conveni de reciprocitat amb la
SCM
Preparar proposta de l'opuscle per a la propera junta
Actualitzar bases del concurs d'anàlisi. Notificar canvi als
participants ja inscrits. Enviar e-mail per fer difusió .
Enviar qüestionari al membres de la Junta i al grup de
treball
Contactar al SEA per demanar mini-presentació als
guanyadors del premi Student
Contactar al prof. Molenberghs per convidar-lo a la
jornada al parlament
Signar acord amb la SCM

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Xavier
Ernest

EN PROCÈS
EN PROCÈS

Ernest

EN PROCÈS

Lupe

EN PROCÈS

Susana - Lupe

EN PROCÈS

Xavier

EN PROCÈS

Susana

EN PROCÈS

Ernest

TANCAT

Lupe

TANCAT

Lupe

TANCAT

Lupe

TANCAT

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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