Societat Catalana d'Estadística
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIA: 28 de gener de 2015
LLOC: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - UPC
HORA: 18:00h
ASSISTENTS
-

Francesc Xavier López Andrés, president
Guadalupe Gómez Melis, ex-presidenta
Sara Fontdecaba Rigat, secretaria
Susana Pusana tariat, tresorera
Rosa Lamarca Casado, vocal

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
- Joan Guàrdia Olmos, vice-president
- Montserrat Guillen Estany, vocal
- Xavier Tort-Martorell Llabrés, vocal

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de l’anterior Junta
2. Admissió nous socis
3. Activitats immediates:
 Assemblea General de Socis
 Memòria
 Eleccions
4. Fuga2 (Michele Catanzaro, Eli Vivas, 3 de gener)
5. Internacionalització
 Projecte Mediterrània (per delegació de Joan Guardia)
 Xavier Núñez
6. Museu Matemàtiques (Montse Guillén)
7. Secundaria (Núria Mancho):
 Rosa Sensat (Irene Balaguer)
 Col·laboració FME
8. Proposta JM Vegara (gener)
9. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT I ACORDS ADOPTATS:
1.

Lectura i aprovació de les actes anteriors
No tenint finalitzada l’acta del passat 19 de novembre de 2014, s’aplaça la seva
aprovació a la propera junta.

2.

Admissió de nous socis
S’aprova l’admissió de la Sra. Mercè Farré Cervelló com a membre de la SCE.
També s’aprova l’admissió del Sr. Joan Valls Marsal com a membre de la SCE,
després de que la seva sol·licitud realitzada el dia 29 de setembre de 2014 no
fos resposta coincidint amb el canvi de govern de la SCE.
La secretaria, Sara Fontdecaba, exposa la necessitat de seguir treballant per tal
que persones del propi camp i properes a l’estadística i, en especial, gent jove,
vegin un interès en formar part de la Societat.
L’ex-presidenta, Lupe Gómez, proposa repassar l’enquesta “Algunes dades
sobre els nostres socis” per veure quins són alguns dels temes d’interès en socis
similars i així poder donar resposta a la pregunta: “per què m’he de fer soci/a?”

3.

Activitats immediates:
i) Donat que el passat 18 de desembre, data prevista per a la realització de
l’Assemblea General de Socis dins la celebració de l’Acte de Nadal 2014,
quedà diferida, aquesta pren un caràcter immediat.


Assemblea General de Socis: Es proposen dues dates, dimecres 11 de
març de 2015 i dijous 12 de març de 2015. El president, Xavier López,
serà l’encarregat d’escollir la data entre els membres de la Junta, en
funció de la seva disponibilitat.
 Eleccions Junta: Pel què fa el procés electoral, queda encara per
cobrir una vocalia de la Junta de la SCE. Durant aquesta
Assemblea es realitzaran les votacions amb el ben entès que
s’haurà realitzat el procediment electoral corresponent entre els
socis de la SCE.
 Memòria 2014: Cal iniciar el redactat de la Memòria 2014.
Com de costum, es proposa iniciar aquesta diada amb una conferencia.
La Rosa Lamarca proposa a en Francesc Peris (Dr. en Biologia en els que
els seus contactes amb la genètica van fer que dediqués la seva carrera
professional a l’estadística. De la docència universitària va passar va
passar a la Industria on va ser cap de Biometria durant mes de 15 anys al
Laboratoris Almirall). La Rosa el contactarà i li farà la proposta. Com a
segona opció, es proposa, Michele Catanzaro.

ii) La tresorera, Susana Pérez, recorda que per a ser inicis d’any cal comunicar
als socis del cobrament de la quota com associat que es passarà al llarg del
mes de febrer. La secretaria, Sara Fontdecaba, realitzarà l’avís corresponent
per correu electrònic.
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4.

Fuga2
El passat 3 de gener de 2015, el president Xavier López i el vice-president, Joan
Guàrdia, es reuniren amb Michele Catanzaro i Eli Vivas per entomar la possible
col·laboració amb el Projecte Fuga2.
El Projecte Fuga2 (http://data.elperiodico.com/) és un espai liderat pel
periodista Michele Catanzaro qui manté un blog dinàmic per a comptabilitzar
els investigadors espanyols a l’estranger. Actualment no hi ha registre oficial
d’aquesta dada i mitjançant formularis Fuga2 manté una base de dades per a la
creació d’un mapa col·laboratiu.
Actualment mantenen dues línies d’acció:
1) Una sèrie d’articles a El Periódico, on Michele hi col·labora com a
periodista
2) Generalització del projecte en diferents països de la unió.
La SCE es vol unir a aquesta iniciativa, pel possible assessorament de l’anàlisi de
les dades –que actualment té una dimensió de n=250? Vol entrar la SCE en
aquest tipus de projectes d’emprenedoria de registre de dades?
La ex-presidenta, Lupe Gómez, exposa la necessitat d’especificar per escrit què
volen fer, què han fet i que esperen de la SCE i així prendre una decisió sobre
una potencial participació. El president, Xavier López, parlarà de nou amb
Michele Catanzaro.

5.

Internacionalització
i) Projecte de la Mediterrània: Per delegació del vice-president, Joan Guàrdia,
el president Xavier López presenta a la Junta un primer llistat de possibles
societats d’Estadística, properes a la SCE, potencials a formar part d’aquest
procés d’Internacionalització, on es pretén crear una “Societat de
Societats”, i tenir una primera trobada al juny-juliol amb un representant de
cadascuna d’aquestes.
L’ex-presidenta, Lupe Gómez, exposa la necessitat de tenir prèviament clars
els objectius d’aquesta unió així com també l’àrea geogràfica que abarca.
No creu que sigui necessari passar per la fundació d’una altra estructura i
proposa contactar amb altres associacions que han fet projectes similars,
per exemple, “Eastern Mediterraneanegion of the International Biometric
Society” per veure els passos a seguir.
La vocal, Rosa Lamarca, i la tresorera, Susana Pérez, estant d’acord amb la
necessitat de primer parlar amb les associacions més properes; com ara la
SEIO o regionals com la gallega.
El president, Xavier López, remarca que la feina feta fins a dia d’avui
pretenia una primera exploració i que el doble objectiu d’aquesta
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internacionalització podria ser saber qui som i la creació d’una xarxa de
relació entre professionals.
ii) Royal Statistical Society: El passat 8 d’octubre, el soci Xavier Núñez Costa

(Senior Statistician, Global Biometric Representative a TFS Develop) es va
oferir com a punt de contacte amb la Royal Statistical Society (RSS) per
avançar en la internacionalització de la Societat. Cal contactar de nou amb
ell.
Es parla de la possibilitat que els socis de la SCE puguin rebre a un preu
reduït la revista Significance –de caràcter més aviat divulgatiu.
6.

Museu Matemàtiques
A l’anterior Junta, la vocal, Montserrat Guillén, es va oferir a tenir contacte amb el
Museu de Matemàtiques, per explorar la possibilitat que l’actual exposició de
pòsters de la SCE pogués estar permanentment exposada en una de les seves
sales. Al Museu de Matemàtiques els ha semblat interessant la idea. Caldrà
treballar més en aquesta línia.
La Lupe Gómez, opina que si aquest ha de ser el seu destí, el material en el seu
estat actual no és adient i s’hauria de revisar/completar. També cal plantejar si el
format pòster és el més adient per aquest tipus de Museu. Proposa que la Junta
mantingui una reunió amb els membres del Museu de les Matemàtiques així com
també la possibilitat de realitzar una Junta al mateix Museu per valorar quin
materia d’estadística hi ha exposat actualment.
La secretaria, Sara Fontdecaba, aporta que actualment el Museu ja té un apartat
d’estadística amb un format molt interactiu i que abarca temes com el de
probabilitat i atzar.

7.

Secundària
i)

Rosa Sensat: La secretaria i ex-delegada de formació, Sara Fontdecaba,
exposa el contacte que Rosa Sensat proposa a la SCE la possibilitat de
participar en “la 50 edició de l’Escola d’Estiu” en la participació dels cursos
destinats a professors de primària. Els cursos estan programats pels dies 6,
7 i 8 de juliol amb formats de 2h, 4h o 6h, en total.
La secretaria Sara Fontdecaba, confirmarà a Rosa Sensat, la col·laboració
per part de la SCE i proposa l’ús del material Aprèn Estadística de l’IDESCAT
per a la formació.

ii) Col·laboració FME: La secretaria, Sara Fontdecaba, confirma la bona relació

amb la iniciativa que la FME manté amb els centres de Secundària i els
esforços que l’Equip Directiu hi està posant per treballar en aquesta línia. El
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passat dimarts 20 de gener, Sara Fontdecaba, va oferir una Jornada de
divulgació estadística a 80 estudiants d’un Institut de Cardedeu a la FME.
En aquesta línia, Sara Fontdecaba explica als membres de la Junta, la idea de les
Hackathons, portades a terme en altres disciplines amb l’objectiu de tirar
endavant projectes d’una temàtica i la unió entre professionals durant la creació
d’equips de treball.
L’ex-presidenta, Lupe Gómez, proposa que podrien ser una bona iniciativa per tal
de tenir com a partícips diferents socis de la SCE. Pensa en la creació de dos grups
de treball per la tarda prèvia de l’Assemblea General de Socis. Un destinat a la
idea del material que es podria exposar al Museu de les Matemàtiques i l’altra a la
programació de les activitats de secundària.

La secretaria, Sara Fontdecaba treballarà més en aquesta línia.
8.

Proposta AIS
El president, Xavier López, exposa als membres de la Junta una proposta per part
de l’ex membre de la Junta Josep Maria Vegara, en la qual vol iniciar el contacte
amb el grup AIS.
Es demana la necessitat de treballar més en aquesta línia. El president, Xavier
López, ho liderarà.

9.

Precs i Preguntes
La secretaria, Sara Fontdecaba, informa la recent informació rebuda per correu
electrònic durant la Junta, de la dimissió de la Delegada de Difusió, Elisenda Vila.
Es planteja la urgència de substituir aquest càrrec i es proposa la sòcia Alba
Navarro, com a substituta de la Delegada. La secretaria, Sara Fontdecaba, reenviarà al correu a tots els membres de la Junta.
En finalitzar, l’ex-presidenta Lupe Gómez, tanca la reunió expressant el seu
desacord amb l’actual mètode de treball de la Junta des del passat canvi de
govern. Tanmateix, anima als presents a que entre tots cal reprendre l’activitat de
la Societat i mantenir el compromís amb tots els socis.
Demana també, que s’entreguin les actes de les reunions de Junta per tal que els
membres excusats estiguin al corrent del treball de la Junta i d’una millor
planificació en les reunions mitjançant l’eina de treball Doodle, deixant 15 dies
d’antelació i informant dels dies tancats; per evitar deixar bloquejats tots els dies
proposats.
No s’exposen més precs i preguntes referents als punts tractats en l’ordre del dia.
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A les 21.00h, aproximadament, es dóna per finalitzada la Junta.
ACCIONS I TASQUES PENDENTS:
ACCIÓ

ASSIGNAT A

SITUACIÓ

Assemblea General de Socis

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

En procés

Xavier López
Sara Fontdecaba

En procés

Firma traspàs càrrec bancari
Revisió Web SCE

Contacte conferenciant Francesc Peris
Revisió Enquesta – Captura de Socis
Informació socis cobrament quotes
Rebut quotes cobrament quotes
Reunió Michele Fuga2, proposta per escrit
Internacionalització Mediterrània
Xavier Núñez RSS
Museu Matemàtiques
Participació 50ena Escola Estiu Rosa Sensat
Col·laboració Secundària FME
Reunió amb AIS
Planificació possibles Hackathons
Treballs finals de grau
Substitució càrrec Delegada Comunicació

La Secretaria
Sara Fontdecaba Rigat

Tancat
En Procés

En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés
En procés

El President
Francesc Xavier López Andrés
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