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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DIA: 30d’Octubrede 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 

- Joan Guàrdia Olmos, vocal 

- Francesc Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal 

 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 

- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president 

- Ernest Pons Fanals, vocal  

 

ORDRE DEL DÍA 

ORDRE DEL DÍA 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
2. Admissions i baixes de socis 

 Maribel Ortego Martínez (Professora col.laboradora permanent - UPC) 

 John Aponte (AssociateResearch Professor - CRESIB) 

 Marià SustHíjar (Responsable Bioestadística. Investigació Clínica - Laboratoris Dr. Esteve) 

 Francesc Peris Balaguer (Pre-jubilat) 

 Daniel Baena (7 - Octubre)  

3. Jornada Parlament 
 Reflexions - Valoració 
 Notícia web 
 Agraïment 

4. Grups de treball i integració de responsables com adjunts a la Junta 
 e-news i twitter 
 Secundària 

5. Exhibició de pòsters a la Setmana de la Ciència 
6. Properes activitats any internacional 

 Seminari Dr. Alvaro Muñoz 
 Activitat de Nadal - concurs d'anàlisi 
 Filmoteca 
 Revisió calendari 

7. Bloc SCE-Idescat: Desembre 
 Dades Agost-Setembre-Octubre 

8. Qüestionari als socis  
9. Precs i preguntes  
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS: 

A les 18.30h, comença la reunió de la Junta. 

La Junta vol fer constar en acta l’agraïment al Sr. Daniel Banea i al Sr. Vladimir Zaiats 
per la seva participació a la Junta de la Societat Catalana d’Estadística, fins el passat 4 
d’Octubre. Alhora, els membres de la Junta volen fer constar també la benvinguda al 
Sr. Joan Guàrdia i al Sr. Xavier Tort-Martorell com a nous membres d’aquesta. 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
S’aproven les actes de les 2 sessions anteriors, corresponents al Juliol i al Setembre 
de 2013. 
 

2. Admissions i baixes de socis 
S’aprova l’admissió dels  4 nous membres. Tanmateix, donat que estem a finals 
d’any, aquests nous socis no hauran d’abonar la quota del 2013 i passaran a abonar 
directament la quota del 2014. 
En aquest punt, es recorda fer la factura com a soci patrocinador a l’Idescat amb un 
import de 500euros. Donat que la Societat no està subjecta a l’IVA, aquest no s’ha 
de pagar. 
La baixa del Sr. Daniel Baena es posposa donat que la quota li dona qualitat de 
membre durant tot el 2013. La presidenta li enviarà un correu electrònic agraint-li 
la seva participació i indicant-li aquesta qualitat de soci, si volgués donar-se de 
baixa al 2014, hauria de comunicar-ho aleshores. 
 

3. Jornada Parlament 
 Reflexions:  la valoració és positiva. Arriben missatges d’agraïment i s’ha assolit 

l’objectiu de demostrar que existeix la professió d’estadística, que hi ha 
consens entre els professionals i fer-ho veure a personalitats com la presidenta 
del Parlament, el conseller o el president de l’IEC.  

 Notícia web: s’actualitzarà la pàgina web amb la publicació de fotografies i 
diapositives de la jornada. 
 

4. Dia de l’estadística 
La secretaria comenta les dades generals de la jornada. S'hi van inscriure 
prèviament més de 120 persones i hi van assistir unes 150 aproximadament. Els 
assistents van ser majoritàriament membres de la SCE, però també un gran 
nombre de persones  no associades. A l'assemblea general celebrada per la tarda, 
hi va haver unes 30 persones. 
El comentaris respecte a la celebració van ser molt positius, l’única crítica va ser la 
manca de pausa a mig matí. 
La secretària dipositarà les fotografies de l’acte al Dropbox de la societat i es 
compartiran amb els membres de la societat. 
 

5. Grups de treball i integració de responsables com adjunts a la Junta 
La junta aprova la creació de 2 posicions de col·laboradors adjunts a la Junta per 
ajudar en les tasques de difusió i relacions amb ensenyament pre-universitàri. 
Per a les tasques de difusió, es proposarà a la Sr. Elisenda Vila la seva participació. 
Actualment ja col·labora al Twitter de la SCE. 
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Per a les tasques d’ensenyament, es proposarà a la Sra. Sara Fontdecaba la seva 
participació. Ja ha col·laborat amb la SCE amb la realització d’una xerrada al 
CosmoCaixa dins del cicle “Matins de Recerca”. 
Es proposa que el títol d’aquests càrrecs siguin, respectivament: “Delegada de la 
Junta de la SCE per a Difusió i Xarxes Socials” i “Delegada de la Junta de la SCE per a 
Formació Preuniversitària”. 
 
Dins de les relacions amb l’ensenyament a primària, en Josep Maria Vegara ha 
parlat amb la Sra. Irene Balaguer, directora de l’Escola de Mestres Rosa Sensat , 
que ha mostrat interès en col·laborar en aquest àmbit. 

 
6. Exhibició de pòsters a la Setmana de la Ciència 

 Ubicació: A una de les parets del claustre de l’IEC. En Xavier López visitarà 
l’espai per decidir quina és la millor disposició. Tanmateix, aprofitarà la visita 
per re-activar el conveni d’ús d’espais. 

 Plantilla: Es dóna per aprovada la plantilla que na Lupe Gómez ha fet circular. 
Es proposen canvis menors: els logotips de la SCE i de l’any internacional es 
posaran a la part superior; el nom dels autors a la part inferior. 

 Participació: La Sra. Lupe Gómez enviarà un correu als participants explicant la 
filosofia de l’exposició i facilitant la plantilla. Es demanarà l’enviament d’un 
arxiu en format PDF i amb mida DIN-A0 

 Impressió-Publicació: En Joan Guàrdia s’encarregarà de gestionar la impressió 
dels pòsters en format tèxtil. Comunicarà a la junta el cost econòmic i 
temporal. 

 Inscripció a la web de la Setmana de la Ciència: Na Susana Pérez inscriurà 
l’activitat sota el títol “L’estadística ens envolta”. 
 

7. Properes activitats any internacional 
 Seminari Dr. Alvaro Muñoz: S’enviarà un correu als membres (Sra. Susana 

Pérez) així com a membres de la comunitat científica que treballen en l’àmbit 
(Sra. Rosa Lamarca). A continuació del Seminari, es farà un sopar amb els 
membres de la Junta que hi puguin assistir. 

 Activitat de Nadal: Es posposa a la propera junta. 
 Filmoteca: L’activitat serà el proper 29 de Novembre a les 20h. 

 
8. Bloc SCE-Idescat 

 Dades Agost-Setembre-Octubre: Els mes d’Agost va ser el més baix pel que fa a 
nombre de visitants, al Setembre es va recuperar lleugerament, sense assolir la 
mitjana de visites d’altres mesos. Però aquest mes d’Octubre el bloc està 
rebent moltes visites i està a punt de superar el màxim fins ara assolit. 

 Temàtica Novembre: El proper més de Novembre el bloc tractarà l’estadística 
industrial i els participants seran contactats per en Xavier Tort-Martorell, que 
treballa en aquest àmbit. 
 

9. Qüestionari als socis  
El qüestionari te l’aprovació de la junta i ja pot ser implementat electrònicament 
per a ser distribuït als socis.  
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10. Precs i preguntes 

No n’hi ha. 

 

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

ACCIONS I TASQUES: 

 

ACCIONS ASSIGNAT A... SITUACIÓ 

Factura amb import de 500euros en concepte de soci 
patrocinador a nom de l’IDESCAT 

Pere OBERT 

E-mail ex-membre de la Junta agraint participació Lupe OBERT 

Trucar Daniel Baena Xavier L. OBERT 

Actualitzar web amb jornada del parlament Xavier L. OBERT 

Fotos dia de l’estadística al Dropbox Susana OBERT 
Participació 2 persones externes en tasques de difusió i 
relacions amb ensenyament pre-universitari 

Tots OBERT 

Correu participants exposició de pòsters a la Setmana de 
la Ciència amb indicacions 

Lupe OBERT 

Gestió impressió pòsters exposició  Joan OBERT 

Gestió espai IEC per exposició de pòsters Xavier L. OBERT 
Introduir l’exposició de pòsters a la web de la Setmana de 
la Ciència 

Susana OBERT 

Correu als socis amb informació Seminari Álvaro Muñoz Susana OBERT 
Correu persones de l’àmbit amb informació del Seminari 
del prof. Álvaro Muñoz 

Rosa OBERT 

Reserva sopar posterior al seminari del prof. Alvaro Muñoz Lupe OBERT 

Edició web qüestionari perfil socis Ernest OBERT 

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 

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

Dani PENDENT 

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

Xavier 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 

Enviar correu a la junta amb propostes de temes per al 
bloc els mesos de Novembre i Desembre per tal que la 
Junta ho decideixi via e-mail. 

Xavier PENDENT 

Fer web sobre dia de l'estadística i incloure informació de 
les edicions passades 

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

Pere PENDENT 

Reactivar el conveni d'ús d'espais amb l'IEC. Xavier EN PROCÈS 
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant 
resposta 

Susana 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 - Pere EN PROCÈS 

Preparar proposta de l'opuscle per a la propera junta Xavier TANCAT 
Crear dropbox de la SCE per dipositar-hi documentació i 
poder compartir els pòsters de la Setmana de la Ciència. 

Susana TANCAT 

Posar al dropbox propostes de pòsters d'Almirall. Rosa TANCAT 

Posar al dropbox el pòster que ha pogut recollir fins ara. Ernest TANCAT 
Ampliar el dead-line del concurs d'Anàlisi al 30 d'Octubre. 
Notificar-ho als inscrits, modificar els cartells i fer-ne 
difusió novament. 

Susana TANCAT 

Passar info dels dies de l'estadística passats a en Xavier Susana TANCAT 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria     La Presidenta 
Susana Pérez Álvarez    Guadalupe Gómez Melis 


