Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 28 de Novembre de 2013
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
Susana Pérez Álvarez, secretaria
Joan Guàrdia Olmos, vocal
Francesc Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
- Pere Puig Casado, tresorer
- Rosa Lamarca Casado, vocal
- Ernest Pons Fanals, vocal
ORDRE DEL DÍA
ORDRE DEL DÍA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Admissions i baixes de socis
 Aintzane Ayestaran Loinaz (Estudiant Màster - UPC)

3. Delegades de la Junta
 Per activitats a Secundària
 Activitats amb l'Escola de Mestes Rosa Sensat (Irene Balaguer)
 Exposició de pòsters itinerant

 Per difusió
 Twitter, Web
 e-News
 Compte de correu propi

4. Conferència de Nadal
 Data (proposta 11-12-13)
 Temàtica
 Assemblea de socis
 Memòria 2013
5. Qüestionari als socis
6. Properes activitats any internacional
 Exposició de pòsters itinerant (FME, UB, UdG, ...)
7. Bloc SCE-Idescat
 Temàtica Desembre
 Cloenda
8. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
A les 18.00h, comença la reunió de la Junta.
Assisteixen a la primera part de la junta la Sra. Elisenda Vila i la Sra. Sara Fontdecaba,
que han acceptat ocupar els càrrecs de "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". Per
aquest motiu, s'inicia la reunió de la Junta pel punt número 3, corresponent a les
activitats de les delegades.
La junta dona la benvinguda a les Delegades i se'ls agraeix acceptar els càrrecs.
3. Delegades de la Junta
 Per a formació preuniversitària (Sra. Sara Fontdecaba): Es proposen inicialment tres
eixos principals d'actuació:
 L'educació primària: Contactant la Sra. Irene Balaguer (Associació de Mestres Rosa
Sensat) via el Sr. Josep Maria Vegara.
 Les webs de divulgació: S'exploraran pàgines webs de divulgació de formació
estadística disponibles actualment per buscar accions possibles.
 L'exposició de pòsters d'estadística. Intentar que l'exposició de pòsters de la
Setmana de la Ciència es pugui fer a diferents centres, a més de les facultats que
ja han mostrat interès.
 Per a difusió i Xarxes Socials (Sra. Elisenda Vila): Pel que fa a potenciar la visibilitat de la
SCE i la difusió entre els membres, s'estableixen com a accions principals:
 Xarxa professional: La creació d'un grup a LinkedIn per als membres de la societat
per facilitar l'accés a la informació i la comunicació dins de la societat.
 Actualització de la pàgina web. Tot i que s'exploraran vies per actualitzar el format
de la web i el seu allotjament a un altre servidor, ara per ara es mantindrà l'actual.
El Sr. Xavier López indicarà a la Sra. Vila com actualitzar la web per tal que se'n
pugui fer càrrec.
 Butlletí mensual: La Sra. Vila assumirà l'edició i enviament del "e-NEWS" de la SCE.
La secretaria indicarà a la Sra. Vila com elaborar i enviar el butlletí, així com
gestionar la informació que hi ha d'aparèixer.
 Cadascuna de les delegades disposarà d'una adreça de correu electrònica pròpia que la
secretària s'encarregarà de facilitar mitjançant la petició a l'encarregat de l'allotjament
web. Les adreces a crear seran, respectivament: "formacio@socestadistica.org" i
"difusio@socestadistica.org".
 Un cop es disposi de l'adreça de correu electrònic, la secretària enviarà un correu a tots
els membres de la societat informant de la seva incorporació i les dades de contacte.

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
Es posposa aquest punt per a la propera reunió de la Junta.
2. Admissió de socis
S’aprova l’admissió de la Sra. Aintzane Ayestaran Loinaz com a membre de la SCE.
4. Conferència de Nadal
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 Temàtica:Es proposa i s'aprova fer un seminari amb un format similar al de
l'any passat: 3 persones joves membres de la SCE que exposin la seva
experiència i visió de la professió estadística.
 Ponents: Es convidarà a la Sra. Marta Casals (treballant a l'Idescat, serà
convidada pel Sr. Xavier López), a la Sra. Emma Albacar (treballant a la CRO
TFS, serà convidada per la Sra. Susana Pérez) i al Sr. Roger Roca (treballant a
l'Observatori de l'Ajuntament de Sabadell, serà convidat per la Sra. Susana
Pérez). La seva elecció es deguda a l'alt grau d'implicació i col·laboració amb la
SCE alhora que representen àmbits diferents entre si i diferents dels àmbits
dels 3 joves de la conferència de Nadal del 12-12-12.
 Data, hora i lloc: L'acte es farà a la sala d'Actes de la FME, per mantenir
l'històric d'aquesta activitat, a les 19h, degut a que la sala està reservada fins
les 18.30h, el dia 11-12-13 per la seva peculiaritat numèrica.
 Memòria i Assemblea general: Es posposa la realització de la memòria anual a
la finalització de l'any en curs. L'assemblea general es va fer el dia de
l'estadística (4 d'Octubre) i per tant no és necessari celebrar-la.
5. Properes activitats
 Exposició itinerant de pòsters: Una vegada acabada la Setmana de la Ciència,
cal recollir els pòsters, organitzar la seva custòdia i pensar en la logística de
futures exposicions.
 Recollida i custòdia dels pòsters: El Sr. Joan Guàrdia recollirà el proper dilluns els
pòsters a l'IEC i els portarà a la FME on seran custodiats.
 Futures exposicions: es proposa que les institucions que estiguin interessades en
allotjar l'exposició haurien de fer-se càrrec de les despeses de transport dels
pòsters d'anada i tornada a la FME (on estaran dipositats); així també es pot
comprovar, entre exposició i exposició, l'estat en que es troben els pòsters.
 Exposició a la web de la SCE: es proposa crear un apartat a la web de la SCE on
poder consultar els pòsters en format PDF.
 Proposta concurs del planter: un possible premi per al concurs del planter de
sondejos i experiments seria la realització d'un pòster i que el/s guanyadors
servissin per ampliar la col·lecció de pòsters.

 Big Data: Es proposa la realització d'una activitat durant el 2014 al voltant de
"Big Data and Statistics". Entre els ponents, hi podria estar en Pepe Almagro, ja
contactat. Més endavant és proposaran demés ponents així con el format i la
data concreta de l'activitat.
6. Bloc SCE-Idescat
El proper més de Desembre el bloc tractarà les TIC, la computació i el big data des
d'un punt de vista estadístic. Ara per ara ja hi ha 4 persones que han confirmat la
seva participació.
A la propera reunió de la Junta caldrà decidir quina serà l'evolució del bloc de cara
al 2014. Sigui quina sigui, es comenta que potser la presidenta de la SCE i el
director de l'Idescat haurien d'escriure una entrada a mode de cloenda.
7. Qüestionari als socis
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El qüestionari està en procés de ser implementat electrònicament per a ser
distribuït als socis. S'intentarà que estigui fet abans de l'acte de Nadal per poder-lo
enviar als socis aleshores i poder recordar la seva resposta aleshores.
8. Precs i preguntes
 Fundació Randi (Joan Guàrdia):Des de l'escola de psicologia s'està organtizant
un acte amb aquesta fundació educativa centrada en el pensament racional.
Potser es podria organitzar alguna activitat amb la SCE. Caldrà valorar-ho més
endavant quan es disposi de més informació.
 Opúscle (Xavier López): Ara que ja hi ha l'estructura de l'opúscle feta però que
no es va poder portar a terme per a la jornada al parlament, cal valorar si és
vol fer al 2014. Es proposa parlar-ho a la reunió de la Junta del Gener de 2014.
A les 21h es dóna per finalitzada la reunió de la Junta.
ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS

ASSIGNAT A...

Recollir pòsters de l'exposició de l'IEC
Gestionar recollida de pòsters a la FME

Joan
Lupe
Josep Maria +
Sara
Xavier L. +
Elisenda
Susana +
Elisenda
Elisenda
Susana

Iniciar contactes amb Sra. Irene Balaguer
Explicació del funcionament de la Web
Explicació funcionament bulletí e-NEWS
Creació grup de la SCE a LinkedIn
Creació adreces electròniques Delegades Junta
Enviar correu als membres explicant incorporació de
les Delegades
Convidar ponents Acte de Nadal
E-mail ex-membre de la Junta agraint participació
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?
E-mail als socis informant del cobrament de la quota 2013
per motius contables
Edició web qüestionari perfil socis
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
resposta
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
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SITUACIÓ
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT
OBERT

Susana

OBERT

Xavier +
Susana

OBERT

Lupe

PENDENT

Xavier

PENDENT

Pere

PENDENT

Ernest

EN PROCÈS

Susana

EN PROCÈS

Ernest

EN PROCÈS

Ernest

EN PROCÈS

Lupe - Pere

EN PROCÈS

Factura amb import de 500euros en concepte de soci
patrocinador a nom de l’IDESCAT
Contactar l'IEC per la cessió d'espais i esbrinar si hi
podríem allotjar la nostra web.
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.
Fer web sobre dia de l'estadística i incloure informació de
les edicions passades
Reactivar el conveni d'ús d'espais amb l'IEC.
Correu participants exposició de pòsters a la Setmana de
la Ciència amb indicacions
Actualitzar web amb jornada del parlament
Fotos dia de l’estadística al Dropbox
Participació 2 persones externes en tasques de difusió i
relacions amb ensenyament pre-universitari
Gestió impressió pòsters exposició
Gestió espai IEC per exposició de pòsters
Introduir l’exposició de pòsters a la web de la Setmana de
la Ciència
Correu als socis amb informació Seminari Álvaro Muñoz
Correu persones de l’àmbit amb informació del Seminari
del prof. Álvaro Muñoz
Reserva sopar posterior al seminari del prof. Alvaro Muñoz

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Pere

TANCAT

Xavier

TANCAT

Xavier

TANCAT

Xavier

TANCAT

Xavier

TANCAT

Lupe

TANCAT

Xavier L.
Susana

TANCAT
TANCAT

Tots

TANCAT

Joan
Xavier L.

TANCAT
TANCAT

Susana

TANCAT

Susana

TANCAT

Rosa

TANCAT

Lupe

TANCAT

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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