Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dimarts, 22 de Juliol de 2014
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Guadalupe Gómez Melis, presidenta
Francesc Xavier López Andrés, vicepresident
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
- Pere Puig Casado, tresorer
- Ernest Pons Fanals, vocal
ORDRE DEL DÍA
ORDRE DEL DÍA
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.- Admissió de nous membres
1. Lluís Marco Almagro (Professor UPC)
2. Núria Mancho Fora (estudiant Màster Estadística UPC)
3. Zaida Vicente (aturada)

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

7.- Assemblea General Octubre 2014
8.- Activitats a Secundària
 Informe Delegada

9.- Activitats de difusió
 Informe Delegada

10.- 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 29 de Maig de 2014.
2. Admissió de nous socis
Totes les sol·licituds són aprovades per tots els membres de la Junta.
Fent un total de 172 socis actualment.
3. Actualització Web SCE
D’acord amb el pressupost presentat a la Junta del passat mes de Maig, la creació
de la nova pàgina web, així com el trasllat de l’actual, s’ha contractat a l’empresa
“GdD”.
En Xavier López informa que estan en contactes amb l’IEC per tal de poder allotjar
la pàgina al servidor de l’institut.
4. Dia de l’Estadística 2014
La presidenta informa que l’organització avança a bon ritme i ja s’ha creat una
pàgina web on s’anunciarà el programa i també un formulari per inscriure’s,
incloent el dinar i l’assemblea general de la SCE.
També es comenta la petició de l’organització de suport per contactar als
estudiants de grau d’estadística de Catalunya.
5. Activitat CCCB –Big Data
5.1. Visita a l’exposició “Big Bang Data”
Després de la visita al CCCB, s’ha decidit que la visita guiada per membres de la
SCE a l’exposició “Big Bang Data” sigui el proper 27 de Setembre. Els guies
seran 6 membres de la SCE:
1. Anabel Blasco
2. Elisenda Vila
3. Núria Mancho
4. Núria Pérez
5. Sara Fontdecaba
6. Xavier López
La secretària enviarà un correu als guies per tal que puguin estar en contacte i
es puguin organitzar. Tanmateix, se’ls demanaran 2 línies per resumir el valor
afegit que els seus coneixements en estadística aportaran a la visita.
5.2. 2a Jornada d’Estadística i Big Data
La SCE vol organitzar una 2a jornada d’Estadística i Big Data i es proposa fer-ho
conjuntament amb el CCCB en el marc de l’exposició “Estadística i Big Data”.
La jornada tindria lloc a un espai del CCCB i es faria molt probablement a finals
d’Octubre.
Es proposen els següents ponents
1. Antonio Barbadilla: de l’àmbit Bio i que serà contactat per en Xavier
Tort.
2. Karma Peiró: periodista de dades que serà contactada per na Lupe
Gómez
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3. Jordi Cunillera: de l’àmbit de la meteorologia, serà contactat per en
Xavier López
4. Malu Calle: de l’àmbit bio i que farà de moderadora de l’acte, serà
contactada per na Lupe Gómez.
6. Temes legals
Respecte als punts indicats, en Xavier López comenta que encara no ho ha pogut
gestionar i que intentarà fer-ho el més aviat possible.
7. Assemblea General Octubre 2014
La junta dóna la seva aprovació al document del procés electoral presentat per la
secretària, incloent petites esmenes que s’han de corregir.
8. 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:
8.1. Exposició de pòsters: Al setembre caldrà revisar la possibilitat d’ampliar la
col·lecció de pòsters. Els nous pòsters es podrien presentar a l’acte de Nadal
de la SCE.
8.2. Tallers a secundària: La delegada comenta la necessitat que hi hagi més
persones implicades en l’organització de tallers d’estadística per secundària a
la FME. Des de la junta es proposa que la delegada li proposi a la Núria
Mancho, membre de la SCE i que ja ha col·laborat amb nosaltres en diverses
ocasions.
La secretària farà arribar aquests comentaris a la delegada.
9. Activitats de difusió
9.1. Nova web SCE
En Xavier López comenta que s’han començat els tràmits per l’elaboració de la
nova. El primer punt que s’està abordant és l’accés als servidors de l’IEC per tal
de allotjar-hi la web.
A continuació 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:
9.2. Informe Delegada
La secretària fa lectura de l’informe que ha fet arribar la delegada de difusió. La
junta comenta en particular que voldria tenir més informació respecte
l’aplicació de l’Idescat mencionada via Twitter.
Pel que fa a l’e-news i la dificultat de mantenir la periodicitat mensual, es
proposa fer-ne una publicació bimensual i es proposa que la delegada faci
arribar un calendari a la junta. D’altra banda, la junta proposa crear un altre
tipus de material que pugui fer-se arribar als socis via e-mail quan hi hagi
notícies del seu interès per mantenir-los informats.
10. Precs i preguntes
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En Xavier Tort-Martorell comenta que la xarxa ENBIS farà el seu “Spring Meeting” a
Barcelona els dies 3 a 5 de Juny de 2015. En aquest marc, des de la SCE es podria
organitzar una activitat el dimecres de forma conjunta o participar-hi.



Na Guadalupe Gómez comenta que la xarxa “Biostatnet” té previst organitzar un
workshop a la Universitat de Vic el proper Març (dates encara per confirmar) sobre Big
Data i Medicina.

A les 20.15h es dóna per finalitzada la reunió de la Junta.
ACCIONS I TASQUES:
ACCIONS
Contactar ponents per la jornada de Big Data
Contactar guies visita exposició Big Bang Data
Revisió pòsters exposició
Proposta calendari e-news
Actualitzar estatus i membre de la Junta de la SCE
Dossier del qüestionari als membres de la SCE

ASSIGNAT A... SITUACIÓ
Lupe Gómez
Xavier Tort
OBERT
Xavier López
Susana Pérez
OBERT
Sara
OBERT
Fontdecaba
Elisenda Vila
OBERT
Xavier López
PENDENT
Susana Pérez
PENDENT
Ernest Pons

Consulta informàtica: es podria re-elaborar la web
amb el sistema de disseny de wordpress a un servidor Xavier López
X i desprès migrar-la a un nou servidor?
Creació grup de la SCE a LinkedIn
Elisenda Vila
Comentar organització Dia Estadística amb UdG
Lupe Gómez
Comunicar el grau de participació de la SCE al concurs
Lupe Gómez
del Planter
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
Josep Maria +
Iniciar contactes amb Sra. Irene Balaguer
Sara
Xavier L. +
Explicació del funcionament de la Web
Elisenda
Contestar e-mails a les propostes dels socis donant
Susana Pérez
resposta
Sumari dels pòster d'estadística disponibles per a
Ernest
l'exposició
Fer arribar comentaris a la Delegada de Formació
Susana Pérez
Fer arribar comentaris a la Delegada de Difusió
Susana Pérez
Convocar la bossa d’ajuts 2014
Susana Pérez
Susana +
Explicació funcionament butlletí e-NEWS
Elisenda
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PENDENT
PENDENT
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
EN PROCÈS
TANCAT
TANCAT

Anàlisi del Qüestionari als socis
Organitzar trobada amb Teresa Roig (CCCB)
Demanar altres pressupostos renovació web
Carta de suport a la xarxa “biostatnet”

La Secretaria
Susana Pérez Álvarez

Ernest Pons
Xavier López
Tots
Xavier López

La Presidenta
Guadalupe Gómez Melis
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TANCAT
TANCAT
TANCAT
TANCAT

ANNEX 1: INFORME DE FORMACIÓ A SECUNDÀRIA
1.- Exposició "L'Estadística ens envolta"
El setembre enviarem l'exposició a l'IES Vallès (el de la Lucía Bayo) i a partir d'aquí no tenim
cap destí més assignat. Potser caldria pensar en una estratègia a seguir (renovem pòsters,
ampliem exposició...). A la última reunió es va parlar de fer un pòster del Big Data, tirem
endavant la idea de demanar-ho als participants de la I jornada que va tenir enlloc a l'ETSEIB?
2.- Estat del pòsters
Justament avui he anat a la FME on juntament amb la Mireia Ribera hem obert els paquets
que l'IES Sta. Eulàlia varen fer. Els pòsters estant bé. Sí que és cert que algun d'ells tenen les
puntes una mica escantonades o arrugades, però res exagerat per no poder-los exposar en un
Institut.
3.- Premi Planter
Informar que el Joan Manel García-Reyero estudiant d'ESO que va guanyar el Planter amb el
treball de les cançons, també ha estat el guanyador del "Concurs Incubadora" de la SEIO. Ha
obtingut el 1r- premi ex aequo.
El seu tutor ha informat que estaven molt contents i del gran nivell que hi ha en tots el
concurs. Si bé ha destacat que ell com a professor havia gaudit molt de dirigir el treball i havia
ajudat a l'estudiant, s'ha adonat que hi ha altres centres -presentats a la SEIO que només van a
buscar el premi amb nivells molt molt alts, inassolibles per part del estudiants d'ESO.
4.- CREAMAT
Ens han comentat remar conjuntament al Curs 2014-2015 i, per tant, tenim bona relació amb
ells.
5.- Carlés Barceló (i Pepus)
Els hi faig un correu per mantenir la xispa viva del què ja havíem parlat per revifar secundària.
6.- Tallers Estadística Secundària a la FME
Si bé la Lupe m'havia comentat comptar amb l'Alba Navarro pels "tallers" que fèiem a la FME
per Secundària, ella no pot donat els seus horaris. Jo de cara al curs 2014-2015, podré en
moments determinats, però no tinc tanta disponibilitat per a portar-ho a terme com havia
tingut fins ara. Per tant, estaria bé, que algú m'hi ajudés quan jo no pugui? Alguna proposta de
persona (potser algun estudiant del Màster....)?
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ANNEX 2: INFORME DE DIFUSIÓ
Llistat de temes a tractar:
 aquesta setmana envio proposta eNews estiu
 Seria interessant incorporar banner al nou web / campanya per twitter / facebook

recordant a als socis que actualitzin els seus correus si hi ha hagut algun canvi
 Quina és la intensitat de difusió que es vol donar a les accions del CCCB?
 A l'espera de que ens doni l'ok per poder difondre massivament i de manera detallada la

informació del dia de l'Estadística, en l'eNews només es farà menció a la data i els
organitzadors. Després de l'estiu té més sentit llançar la campanya més forta
 Es volen incloure nous apartats al web que ens ajudin a fer difusió? Per exemple, seria

interessant incloure l'experiència d'algún soci que hagi canviat de feina gràcies a les
ofertes de les que ens fem ressò
 Com es voldrà fer la difusió del nou web?
 Idescat demanava a través de twitter si l'SCE vol provar la seva APP. Caldria investigar

una mica sobre el tema
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