Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 19 de novembre de 2014
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Francesc Xavier López Andrés, president
Joan Guàrdia Olmos, vice-president
Guadalupe Gómez Melis, ex-presidenta
Sara Fontdecaba Rigat, secretaria
Susana Pérez Álvarez, tresorera
Montserrat Guillen Estany, vocal
Rosa Lamarca Casado, vocal
Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal

-

Elisenda Vila, delegada de difusió

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació ordre del dia Junta anterior
2. Admissió nous socis
3. Desembre:
- Activitat de Nadal. Turrons
- Assemblea general: eleccions, memòria
4. Traspassos càrrecs de Junta (signatures tresorer)
5. Revisió web
6. Difusió:
- blog
- xarxes socials
- eNews i alertes
- gestió del web (difusió activitats: concurs musical)
7. Activitats secundària (Núria Mancho)
8. Internacionalització: Congrés d’estadística de la Mediterrània, RSA
9. Revista SCE
10. Fuga2
11. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1.

Aprovació de les actes anteriors
La junta APROVA l’acta de la reunió celebrada el passat 16 de setembre de 2014.

2.

Admissió de nous socis
No hi ha hagut cap sol·licitud de nous socis.

3.

Activitats de Desembre
Es proposa el 18 de desembre com a data per a l’activitat de Nadal de 2014, la
qual ha d’incloure l’Assemblea General de Socis, eleccions per a la posició vacant
de la vocalia de la Societat, presentació de la pàgina web. L’horari establert és de
18:00h a 20:00h a la Sala d’Actes de la FME.
Seguint amb el format d’anys anteriors, es proposa realitzar una activitat amb 2-3
conferenciants joves escollits entre els socis de la llista.
En aquest punt, es proposa realitzar la memòria no en anys anuals de calendari (de
gener a desembre) sinó de juny a juny, en cas de celebrar l’Assemblea el mes de
setembre. Això donaria peu a realitzar un acte de primavera amb la presentació de
la memòria. En cas contrari, la memòria seria presentada a finals d’any.

4.

Traspassos càrrecs Junta
Derivat del canvi de govern la Junta de la SCE, la tresorera Susana Pérez, exposa
que cal procedir al canvi de nom per a realitzar el traspàs de documents bancaris.
El president Xavier López informa que només cal que firmin al compte bancari, les
noves altes. Així doncs es cita a la tresorera, Susana Pérez i el vici-president, Joan
Guàrdia, per a procedir a la firma a l’entitat bancària, juntament amb el president,
Xavier López.

5.

Revisió Web
Es pretén presentar als socis a la propera Assemblea General de Socis. El
president, Xavier López, demana voluntaris de la Junta per fer una revisió crítica
del contingut presentat. S’ofereixen el vice-president Joan Guàrdia, la secretaria
Sara Fontdecaba, la tresorera Susana Pérez i la vocal Rosa Lamarca.

6.

Difusió
La Delegada de difusió, Elisenda Vila, informa que llençarà el següent eNews de la
SCE.
Tanmateix, recorda la revisió per part d’algun membre de la Junta de la primera
traducció del Data Manifiesto de la Royal Statistical Society. Recorda que el
contacte és Executive Director Hetan Shah (h.shah@rss.org.uk) i que el Sr. Frederic
Udina, director de l’Idescat es va comprometre a que es podrien encarregar de
corregir-ne la traducció.
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7.

Activitats Secundària
La Secretaria, Sara Fontdecaba, exposa que el soci Pau Agulló va delegar per a
més endavant la creació d’un pòster amb contingut estadístic. Tanmateix, la Junta
creu que cal fer alguna cosa al respecte amb aquest material itinerant.
La vocal, Montserrat Guillén, proposa la possibilitat de parlar amb el Museu de
Matemàtiques per a veure si podrien acollir el material en una de les seves sales.
La Montserrat Guillén, s’encarrega del contacte amb el Museu.

8.

Internacionalització: Congrés d’estadística de la Mediterrània, RSA
El vice-president, Joan Guàrdia proposa crear una xarxa de societats estadístiques
de la Mediterrània amb el mirament cap a Barcelona. Pretén arribar als nous
països emergents.
Tanmateix, creu la necessitat de tenir determinats patrocinadors que poguessin
suportar un potencial congrés a finals d’estiu de 2014.
Joan Guàrdia, treballarà en aquesta línia i prepararà un document per als
membres de la Junta.

9.

Revista SCE
El president, Xavier López, proposa la creació d’una Revista de la SCE amb la
difusió de material que no té cabuda a revistes de “1a divisió”. Es pensa amb dos,
o tres números anuals i que anés destinada especialment a un públic jove.
Es proposa la pàgina web com a lloc de difusió de la idea per tal que els socis
puguin valorar la idea. Cal treballar més en la proposta.
El vocal, Xavier Tort-Martorell, manifesta la complicació per a mantenir
publicacions escrites amb una determinada periodicitat.
La vocal Montse Guillén manifesta la facilitat per a l’edició de revistes
electròniques i proposa aquesta opció per a una possible revista de la SCE.

10. Fuga2
El president, Xavier López, i el vice-president, Joan Guàrdia, parlen dels contactes
Michele Catanzaro, Elisa Vives i Fran Moia com a capdavanters del projecte Fuga2.
Els tres contactes estan a la corrent del periodisme de dades i col·laboren en la
quantificació d’investigadors que han hagut d’abandonar el país.
Es planteja la possible col·laboració de la SCE amb el grup de treball Fuga2 qui té
en ment un seguit de publicacions sobre el tema, amb El Periódico. El vice-
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president, d’acord amb els altres membres de la Junta, enviarà un correu de
contacte a Michele Catanzaro.
11. Prec i Preguntes
No s’exposen més precs i preguntes referents als punts tractats en l’ordre del dia.
A les 20.45h, aproximadament, es dóna per finalitzada la Junta.
ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
ACCIÓ

ASSIGNAT A

SITUACIÓ

Activitat de desembre

Xavier López
Joan Guàrdia
Sara Fontdecaba
Joan Guària
Susana Pérez
Joan Guàrdia
Sara Fontdecaba
Rosa Lamarca
Susana Pérez
?
Xavier López
Joan Guàrdia
Joan Guàrdia
Elisenda Vila
Montserrat Guillén

En procés

Firma traspàs càrrecs bancaris
Revisió Web SCE

Data Manifesto
Fuga2
Internacionalització: Congrés Mediterrània
eNews
Museu Matemàtiques – pòsters

La Secretaria
Sara Fontdecaba Rigat

En procés
En procés

En procés
En procés
En procés
En procés
En procés

El President
Francesc Xavier López Andrés
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