Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dijous, 29 de Maig 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
Rosa Lamarca Casado, vocal
Francesc Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
- Josep Maria Vegara Carrió, ex-president
- Joan Guàrdia Olmos, vocal
- Ernest Pons Fanals, vocal
ORDRE DEL DÍA
ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Admissió de nous membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesús Serrano Bas (Estadístic a l'ICO Hospitalet)
Sara Tous Belmonte (Tècnic mig a l'ICO Hospitalet)
Claudia Milena Rodríguez Ruiz (Optimización Marketing Online a Atrapalo.com)
Guillermo Montero Arias (BBVA i estudiant del MESIO UPC-UB)
Francesc Martori Adrian (Professor Contractat Doctor a l'IQS)
Joan Carles Agustí i Mas (Senior Consultant a Oracle)

7. Iñaki Puigdollers Sabin (Analista de dades a Schibsted Classified Media)

3.- Dia de l’Estadística 2014
4.- Activitat CCCB – Big Data
5.- Temes legals
a. Protecció de dades
b. Canvi d’estatuts i actualització composició de la Junta

6.- Activitats a Secundària
 Informe Delegada

7.- Activitats de difusió
 Pressupost nova web SCE
 Informe Delegada

8.- Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
A les 18.00h, comença la reunió de la Junta.
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’acta de la darrera sessió, celebrada el 3 de Març de 2014.
2. Admissió de nous socis
Aquest punt va ser resolt via e-mail i totes les sol·licituds van ser aprovades per
tots els membres de la Junta.
3. Dia de l’Estadística 2014
La junta comenta la proposta feta per l’organització del dia de l’estadística
d’aquest 2014 que correspon a la Universitat de Girona.
La proposta temàtica per aquest any seria la recerca en estadística. Al respecte, la
junta comenta que caldria orientar-ho d’una forma oberta per tal de no excloure
qui no fa recerca o no pertany a l’àrea acadèmica.
Respecte al programa previst, la junta troba a faltar una part lúdica.
L’organització de la UdG presenta un pressupost en el que es demana a la SCE una
aportació de 500euros per a fer possible la jornada. La junta aprova fer aquesta
aportació per unanimitat d’acord amb el pressupost que s’ha presentat.
La presidenta parlarà amb els organitzadors per fer arribar els punts comentats.
4. Activitat CCCB – Big Data
En Xavier López comenta les converses que ha mantingut amb Teresa Roig, del
CCCB respecte la participació de la SCE a l’exposició “Big Ban Data” que organitzen
fins a l’Octubre d’aquest any.
Des del CCCB demanen que fem difusió de l’exposició i ens ofereixen entrades
“2x1” per als nostres socis.
Proposen mantenir una reunió per tal d’intentar concretar alguna activitat
conjunta entorn l’exposició.
En Xavier Lopez parlarà amb la Sra. Teresa Roig per concretar un trobada amb el
màxim nombre de membres de la Junta.
5. Temes legals
Respecte als dos punts indicats, en Xavier López comenta que ho gestionarà abans
de l’estiu bé sigui via l’IEC o amb la oficina responsable de la Generalitat.
6. Activitats a Secundària
La secretària fa lectura de l’informe que ha fet arribar la delegada per activitats a
secundària. La junta comenta en particular els punts següents:
 Exposició de pòsters: donat que s'ha acabat aquest 1r curs de 'prova', la
junta es planteja si es poden treure algunes conclusions de com ha
funcionat l'exposició de cara a fer previsions i/o millores de cara al proper
curs. D’altra banda, es comenta que s’hauria de revisar el contingut dels
pòsters - i valorar si cal refer-ne algun amb un enfoc més adient o demanarne de nous per cobrir alguna temàtica que no hi sigui representada – i
també revisar-ne el seu estat físic per si calgués tornar a imprimir-ne algun.
Per últim, es planteja afegir cada any 1 pòster nou en l'àrea de treball de la
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SCE de l'any en curs: p.ex. aquest any, un pòster sobre Big Data (que es
podria demanar als participants de la Jornada que la SCE va organitzar).
 Concurs VideoMat: La junta comenta que es podria fer difusió de qui ha
guanyat i potser posar un enllaç als vídeos a la web de la SCE, així li
donaríem visibilitat.
Respecte als altres punts, la junta dóna l’enhorabona per totes les tasques que la
delegada està portant i agraeix la seva participació.
La secretària farà arribar aquests comentaris a la delegada.
7. Activitats de difusió


Pressupost nova web SCE

En Xavier López presenta un pressupost per a la renovació de la pàgina web de
la SCE, que haurà d’estar allotjada al servidor de l’IEC. A la Junta li sembla bé el
pressupost presentat però acorda demanar altres pressupostos per poder
decidir quin s’aprova. L’objectiu però és poder presentar la nova pàgina web el
Dia de l’Estadística d’enguany. En Xavier Lòpez comentarà aquest punt amb la
delegada de difusió.


Informe Delegada

La secretària fa lectura de l’informe que ha fet arribar la delegada de difusió. La
junta comenta en particular els punts següents:
1. Llistat de Socis: la secretària manifesta que el llistat de la delegada correspon
a la versió totalment actualitzada de membres de la SCE.
2. Acord amb la SCM: Per garantir que els membres de la SCE estan al corrent
d’aquest acord, se’n farà difusió via el butlletí mensual (si és que no se’n havia
fet fins ara) i s’incorporarà aquesta informació a la web de la SCE.
3. Curs de periodistes: es comenta que aquest curs finalment es va cancel·lar i
potser es farà més endavant.
8. Precs i preguntes


En Xavier Tort-Martorell comenta que la xarxa ENBIS farà el seu “Spring Meeting” a
Barcelona el proper 2015. Aquesta trobada inclou una jornada amb activitats
divulgatives amb participació oberta a no membres de la xarxa. Des de la SCE es podria
organitzar quelcom de forma conjunta o participar-hi.



Na Guadalupe Gómez demana a la Junta el suport institucional de la SCE a la xarxa
“Biostatnet” mitjançant una carta. En Xavier López, en qualitat de vicepresident de la
SCE, farà arribar aquesta carta als responsables de la xarxa.



La xarxa “Biostatnet” té previst organitzar un workshop a la Universitat de Vic el
proper gener-febrer sobre Big Data i Medicina. Potser la SCE hi podria donar suport i/o
participar-hi amb alguna activitat amb una vesant més divulgativa.



Es comenta demanar a Ernest Pons algun tipus de dossier del qüestionari fet per ell als
membres de la SCE per tal de fer-lo arribar als socis. Donat que l’Ernest Pons no ha
pogut assistir a aquesta junta, la secretària li comentarà i es proposa comentar-ho a la
propera reunió de la junta.
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Es comenta que, dins l’acord amb l’IEC, cal fer algunes publicacions. Cal tornar a
debatre aquest punt.

A les 20.30h es dóna per finalitzada la reunió de la Junta.
ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
Comentar organització Dia Estadístia amb UdG
Organitzar trobada amb Teresa Roig (CCCB)
Actualitzar estatus i membre de la Junta de la SCE
Fer arribar comentaris a la Delegada de Formació
Fer arribar comentaris a la Delegada de Difusió
Demanar altres pressupostos renovació web
Carta de suport a la xarxa “biostatnet”
Dossier del qüestionari als membres de la SCE

ASSIGNAT A... SITUACIÓ
Lupe Gómez
OBERT
OBERT
Xavier López
OBERT
Xavier López
OBERT
Susana Pérez
OBERT
Susana Pérez
OBERT
Tots
OBERT
Xavier López
Susana Pérez
OBERT
Ernest Pons

Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web
amb el sistema de disseny de wordpress a un servidor
Xavier
X i desprès migrar-la a un nou servidor?
Elisenda
Creació grup de la SCE a LinkedIn
Comunicar el grau de participació de la SCE al concurs
Lupe Gómez
del Planter
Susana Pérez
Convocar la bossa d’ajuts 2014
Elisenda Vila
Pressupostos per a una nova web de la SCE
+ Xavier L.
Comunicar la col·laboració amb el concurs Planter de
Lupe Gómez
Sondeigs i Experiments
Consultar temes legals (protecció de dades,
Xavier López
modificació d'estatus i actualització membres Junta)
Ernest Pons
Anàlisi del Qüestionari als socis
Lupe Gómez
Contactar ponents per la jornada de Big Data
Josep Maria +
Iniciar contactes amb Sra. Irene Balaguer
Sara
Xavier L. +
Explicació del funcionament de la Web
Elisenda
Susana +
Explicació funcionament bulletí e-NEWS
Elisenda
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
Susana Pérez
resposta
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
Ernest
l'exposició
Susana Pérez
Finalitzar memòria 2013 i enviar-la als socis
Joan Guardia
Elaborar pòster i targetes de la Jornada de Big Data
-4-

PENDENT
PENDENT
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
TANCAT
TANCAT

Formulari per inscripcions de la Jornada de Big Data
Reservar dinar posterior a la Jornada de Big Data

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Susana Pérez
Lupe Gómez

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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TANCAT
TANCAT

