Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 29 de Gener de 2014
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
Joan Guàrdia Olmos, vocal
Rosa Lamarca Casado, 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
 Ignasi Puig de Dou(Administrador a Datancia)

3. Activitats a Secundària
 Informe Delegada
 Planificació activitats 2014

4. Jornada d’estadística i big data
 Ponents
 Data i Sala

5. Planter de Sondeigs i Experiments2014
 Correu Pedro Delicado (9-Gener-2014)
 Premi especial de la SCE  creació d’un pòster? Afegir-lo a l’exposició?
 Possibilitats de que en el futur sigui la SCE qui organitzi el concurs

6. Activitats de difusió
 Informe Delegada

7. Conveni IEC
8. Memòria 2013
9. Assemblea general socis
10. Qüestionari als socis
11. Bossa d’estudis – Convocatòria ajusts 2014
12. 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".
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aproven les actes de les 2 sessions anteriors, corresponents al mes d'Octubre i al
mes de Novembre de 2013.
2. Admissió de socis
S’aprova l’admissió del Sr. Ignasi Puig de Dou com a membre de la SCE.
3. Jornada d’estadística i big data
Es concreten el ponents per a la jornada del 3 d'Abril:
- Pepe Almagro de Bayes Forecast
- Pau Agulló de Kernel Analytics
Falta un 3r ponent. La presidenta i el vicepresident comentaran varies propostes i
les faran arribar a la junta per decidir el 3r ponent.
Es comenta que a la tardor es podria fer una 2a edició de les jornades on fer un
taller o altres xerrades.
Es proposa el següent programa:
10h Inici de la Jornada
10.15h 1a Xerrada
11h 2a Xerrada
11.45h Pausa - Café
12h 3a Xerrada
12.45h Taula Rodona - Debat
13.30h Clausura de la Jornada
Com a ponents de la taula rodona es proposa en Pedro Delicado, l'Eduard Martínez
i algún dels autors del bloc e2013.
Es reservarà la sala gran de l'IEC.
4. Activitats a Secundària
Dins de l'informe Delegada, es comenten varis punts.
Respecte l'exposició de pòsters:
- Fins el 20 de Febrer està a la UB. Del 25-Febrer i fins el 24-Març, estarà a la
UdG. Després, passarà a l'Institut Sta. Eulàlia de l'Hospitalet. Al maig, la tindrà
l'institut de Sant Quirze.
- Qui vulgui acollir l'exposició s'haurà de fer càrrec del trasllat.
- Qui aculli l'exposició també s'haurà de fer càrrec dels possibles desperfectes
que s'hi puguin ocasionar.
- Es planteja l'opció de tenir un qüestionari per tal que els alumnes puguin
donar la seva opinió respecte l'exposició
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- Caldria pensar alguna activitat relacionada amb els pòsters per tal que els
alumnes la puguin treballar a classe.
Pel que fa a altres activitats o contactes, la delegada informa a la Junta de:
- activitat ja feta a l'institut de Manresa
- jornada de portes obertes a la FME i contacte amb el seu vice-degà per fer alguna
activitat conjunta amb la SCM
- contacte amb la Sra. Irene Balaguer, a proposta del Sr. Josep Maria Vegara
- creació d'un compendi de material d'estadística per a secundària elaborat en base
al que ja hi ha disponible
5. Planter de Sondeigs i Experiments2014
En Pedro Delicado ha fet arribar a la presidenta una carta per tal de conèixer quina
serà la participació de la SCE a l'edició d'enguany del concurs. La junta aprova fer la
mateixa col·laboració econòmica que altres anys (500euros)
Respecte la idea de crear un premi especial de la SCE, es deixa en mans de
l'organització valorar aquesta opció.
S'ha comentat la possibilitat de que en el futur sigui la SCE qui organitzi el concurs,
i la junta ho valora positivament aquesta opció, tot i que de moment no hi ha cap
proposta en ferm.
6. Activitats de difusió
La delegada de difusió, serà el contacte per al nou "World of Statistics", que és
l'hereu de l'any internacional de l'estadística.
També caldrà canviar els logos corresponents.
Pel que fa a la web de la SCE, s'han mantingut varies reunions amb en Xavier M.
Badosa, de l'Idescat. Es proposa disposar de 3 o 4 pressupostos per crear la pàgina
web inicial i lligar-hi les adreces de correu electrònic disponibles actualment.
7. Conveni IEC
El Xavier López comenta l'estat actual del conveni amb l'IEC. La proposta actual
conté accés a 1 sala gran i 3 sales petites per any, possibilitat d'allotjar la pàgina
web de la SCE (pendent de confirmar amb l'informàtic de l'IEC), intercanvi de
notícies per a la publicació del butlletí, entre altres punts.
La intenció és tancar-lo al mes de Febrer.
La situació actual és que se farà un nou redactat i s'enviarà als respectius
presidents per tal que sigui signat.
8. Memòria 2013
La Susana Pérez enviarà als membres de la Junta l'esborrany de la memòria
indicant les parts que cada membre ha de fer.
9. Assemblea general socis
L'assemblea general es farà dijous 13 de Març a les 18h a una sala "petita" de l'IEC
o bé a la FME, en funció de les disponibilitats d'espais.
L'ordre del dia inclourà la presentació de la memòria 2013, el qüestionari als socis i
els seus resultats, així con el conveni amb l'IEC i altres activitats programades per al
2014.
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10. Qüestionari als socis
Es proposa ampliar el termini per omplir el qüestionari. S'enviarà un correu als
socis indicant-ho.
Cal determinar quin tipus de protecció requereixen aquestes dades. En Xavier
López consultarà aquest aspecte.
L'Ernest Pons s'encarregarà de determinar qui pot fer les anàlisis per tal de
disposar dels resultats per al 13 de Març.
11. Bossa d’estudis – Convocatòria ajusts 2014
La secretària prepararà la nova convocatòria, mantenint les bases de l'edició
passada, per tal que sigui aprovada per la junta i oberta als socis.
12. Precs i preguntes
Dins de les possibles activitats aquest any, la Rosa Lamarca proposa que donat que
cap al Novembre es farà la trobada de la "Associació d'Estadística a la Indústria" a
Barcelona, potser algun dels conferenciants podria fer una xerrada a la SCE.
Es comenta la possibilitat de publicar els articles del bloc en un llibre potser en
format e-book. La publicació es faria amb l'idescat i el pròleg podria ser a càrrec del
Xavier López.
A les 20.30h es dóna per finalitzada la reunió de la Junta.
ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
ASSIGNAT A... SITUACIÓ
Xavier López
OBERT
Reservar sales a l'IEC per l'Assemblea i la jornada
OBERT
Lupe Gómez
Contactar ponents per la jornada de Big Data
Enviar la memòria amb la distribució d'apartats a la
OBERT
Susana Pérez
Junta
OBERT
Susana Pérez
Actualitzar les bases de la bossa d'ajuts per al 2014
OBERT
Ernest Pons
Anàlisi del Qüestionari als socis
Consultar temes legals (protecció de dades,
OBERT
Xavier López
modificació d'estatus i actualització membres Junta)
Comunicar la col.laboració amb el concurs Planter de
OBERT
Lupe Gómez
Sondeigs i Experiments
Elisenda Vila
OBERT
Pressupostos per a una nova web de la SCE
+ ????
Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web
amb el sistema de disseny de wordpress a un servidor
Xavier
PENDENT
X i desprès migrar-la a un nou servidor?
E-mail als socis informant del cobrament de la quota
Pere
PENDENT
2013 per motius contables
Elisenda
PENDENT
Creació grup de la SCE a LinkedIn
Josep Maria +
EN PROCÈS
Iniciar contactes amb Sra. Irene Balaguer
Sara
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Explicació del funcionament de la Web
Explicació funcionament bulletí e-NEWS
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
resposta
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
l'exposició
Recollir pòsters de l'exposició de l'IEC
Gestionar recollida de pòsters a la FME
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
Edició web qüestionari perfil socis
Creació del qüestionari per als socis via Google
Demanar a la UVic més informació sobre l'acte de la
setmana de la ciència

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Xavier L. +
Elisenda
Susana +
Elisenda

EN PROCÈS

Susana

EN PROCÈS

Ernest

EN PROCÈS

Joan
Lupe
Susana

TANCAT
TANCAT
TANCAT

Susana

TANCAT

Xavier +
Susana
Lupe
Ernest
Ernest
Lupe - Pere

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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EN PROCÈS

TANCAT
TANCAT
TANCAT
TANCAT
TANCAT

