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Statistics is the grammar of science. 
Karl Pearson 

 

 

A knowledge of statistics is like a knowledge 

of foreign languages or of algebra; it may 

prove of use at any time under any 

circumstances. 
Arthur Lyon Bowley 

 

 

To call in the statistician after the experiment is 

done may be no more than asking him to 

perform a post-mortem examination: he may be 

able to say what the experiment died of. 
Sir Ronald Aylmer Fisher addressing to the First Indian 

Statistical Congress, 1938 

 

 

The best thing about being a statistician is 

that you get to play in everyone’s backyard. 
John Wilder Tukey 

 

 

Statistical thinking will one day be as necessary 

for efficient citizenship as the ability to read and 

write. 
Herbert George Wells, in Warren Weaver, Scientific 

American, January, 1952 
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Carta del president 

  

 

Benvolguts membres de la Societat Catalana d’Estadística, 

 

La nostra Societat es va constituir el 4 de febrer del 2010. Per tant, al 2015 

ha fet cinc anys. Més exactament, ha fet cinc anys ben aprofitats, gràcies a 

l’empenta, a la decisió i a la bona disposició de tots vosaltres. Enhorabona! 

No es tracta de repassar ara els cinc anys viscuts. Importa més destacar 

que tenim una base sòlida de creixement immediat i que l’entorn ens 

acompanya. L’estadística està en voga i les seves aplicacions interessen. Ara 

bé, a l’estadística no li ha faltat mai vocació d’aplicabilitat. Fins on arribo a 

veure és una disciplina gairebé del tot teleològica, d’aquelles que existeixen 

amb finalitats concretes com la medicina, per exemple, o l’enginyeria. El 

cas, però, és que avui les seves aplicacions desperten en el públic un interès 

franc i obert. Hi ajuda el fet que en molts sentits l’estadística s’ha convertit en 

font d’oportunitats de negoci, i que a hores d’ara és un veritable factor de 

producció en els processos de fabricació industrial i de generació de serveis, a 

més del seu paper tradicional de suport a l’activitat investigadora. Sigui com 

sigui, l’estadística es fa notar. 

Hi ha la coincidència, a més, que vàrem fundar la SoCE el mateix any 

que l’Assemblea General de les Nacions Unides va convocar el primer Dia 

Mundial de l’Estadística. Com que aquest Dia Mundial és quinquennal i sempre 

en data fixa (el 20 d’octubre), les Nacions Unides ens ajudaran a fer memòria 

del nostre aniversari cada cinc anys. Això és molt convenient perquè, com 

tothom sap, “5” és un nombre rodó, d’aquells que conviden a fer balanç i a 

albirar el futur. En tot cas, vet aquí un bon motiu per organitzar la nostra 

particular celebració del Dia Mundial i adherir-la a l’efemèride de Nacions 

Unides. 

Tenim la sort, a més, que en commemoració no vam estar sols: l’Idescat 

va impulsar la iniciativa del Manifest de les dades, consultable a la nova 

pàgina web de la Societat, http://soce.iec.cat. En síntesi, el Manifest destaca 

que les dades produïdes per l’estadística pública i oficial importen per millorar 

les polítiques econòmiques i socials. Ajuden a fer més útils les institucions i més 

agradable la vida de les persones. D’aquí que sigui oportuna qualsevol acció 

que reforci la confiança i la credibilitat comunament atorgada als resultats 

estadístics, sobretot en el context d’una societat complexa i descentralitzada. 

http://soce.iec.cat/
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No ens falten, doncs, ni raons ni circumstàncies per fomentar 

l’estadística, i per aquesta raó l’any 2015 la SoCE ha reforçat la pàgina web. La 

nova pàgina resultarà molt convenient. Modernitza els recursos de l’anterior, i 

amb el suport de twitter i l’e-news ens hauria de permetre una comunicació 

més incisiva. Em satisfà molt poder dir que està instal·lada en el servidor de 

l’Institut d’Estudis Catalans en virtut del conveni de vinculació que ens lliga i 

això, a més de tenir utilitat pràctica, també ens ancora institucionalment. 

Estem agraïts a l’IEC per la seva hospitalitat, que no és virtual sinó ben tangible. 

En un altre apartat, el divendres 2 d’octubre la seu vella de la Universitat 

de Barcelona va acollir el quinzè Dia de l’Estadística, organitzat per aquesta 

Universitat. Havent dinat es va celebrar l’Assemblea general de socis, en la 

qual va ser votades i escollides les candidatures a vocal de Junta de Ramon 

Cleries, Pepus Daunis i Alba Navarro. Van cedir el seu càrrec Montserrat Guillen 

i Xavier Tort-Martorell. Tots dos han dedicat a la Junta molts recursos personals, 

que ens han beneficiat moltíssim. Gràcies!  

La Junta, actual i anterior, ha estat auxiliada eficaçment per les 

Delegades per a Difusiói xarxes socials (Alba Navarro) i per a Formació 

Preuniversitària (Nuria Mancho). 

Una de les iniciatives noves d’aquest any 2015 ha estat, des del passat 

mes de juny, el cicle de tertúlies amb convidat. Fins avui hi ha hagut quatre 

tertúlies, dinamitzades per Joan Tugores Ques (“Es podia predir, la crisi?”), 

Jaume Garcia Villar (“Singularitats de l’Estadística Oficial”), Jordi Matas i Jordi 

Muñoz (“Demoscòpia i Tecnopolítica”) i Fèlix Monclús (“Estadística i esport”). 

Les tertúlies tenen un format lleuger i són d’organització senzilla, raó per la qual 

poden ser sostingudes en el temps. Permeten parlar de forma distesa de les 

relacions entre estadística i temes d’interès general. 

En canvi, la Jornada convocada el 7 de maig Estadística i Smart 

Data va tenir tot un altre abast, més complicat però també més ambiciós. 

Va comptar amb la presència de Jaume Barceló (UPC-Barcelona), Albert Díaz-

Guilera (Complex Lab Barcelona) i Albert Isern (Bismart). Allà es va dir que 

probablement l’eclosió de les dades massives no ha canviat el paradigma de 

la ciència, encara que les noves tècniques n’amplien l’aplicabilitat (Barceló). 

D’això vam veure dos exemples concrets, dos camps en què l’estadística ha 

tingut una entrada relativament recent, com són l’estudi de sistemes 

complexos (Díaz-Guilera), o l’ús per a finalitats empresarials (Isern).  

En altres àmbits, la SoCE ha continuat activitats que ja venien d’abans, 

com ara l’exposició de pòsters “L’Estadística ens envolta”. També ha 

col·laborat en activitats que, de fet, es produeixen per iniciativa de tercers. 

Aquí destaquen el 6è concurs Planter de Sondeigs i Experiments, la Jornada 

“Statistics in Action”a St. Peters School, o les Jornades de Secundària a la 

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). 
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D’utilitat concreta per als nostres socis són les convocatòries periòdiques 

de la Bossa d’Ajuts a l’Estudi, de la qual enguany hi ha hagut dues crides, una 

per semestre. 

Els detalls de totes aquestes activitats, dutes a terme l’any que ara 

acaba, les trobareu explicats en les pagines que segueixen de la Memòria 

2015. Això inclou, naturalment, la Memòria econòmica recollida al final. Allà 

podreu llegir quina ha estat la quantitat de recursos disponibles i l’assignació 

que la Junta els ha donat per tal d’orientar-los a la consecució dels objectius 

fundacionals de la nostra Societat. 

 

Quant al futur immediat, hi ha la doble tasca de consolidar la feina feta 

aquests anys, i d’augmentar-la. No ens l’acabarem pas, la feina! 

 

Cordialment, 

 

     

Barcelona, 15 de desembre de 2015 

 

 

 

Xavier López Andrés 

President de la Societat Catalana d'Estadística 
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La Societat Catalana 

d'Estadística 
 

 

La Societat Catalana d'Estadística (SoCE) és una associació constituïda 

amb la finalitat de contribuir al desenvolupament, aplicació i difusió de 

l’estadística, en els seus aspectes acadèmics, científics, socials, professionals, 

de recerca i d’innovació, i també per a fomentar l’intercanvi i la difusió de 

coneixements. 

D’acord amb els Estatuts de la Societat Catalana d’Estadística (article 

2.1), són objectius d’aquesta associació, entre d’altres: 

 Promoure la recerca en estadística teòrica i aplicada, i fomentar el 

desenvolupament, aplicació i difusió de l’estadística tant en els seus 

aspectes acadèmics i d’investigació com en els seus aspectes 

socials i professionals. 

 Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de 

totes les persones i institucions que tenen una activitat professional o 

acadèmica vinculada amb l’estadística. 

 Actuar com a ens de referència, debat i consulta dels aspectes 

científics i professionals referits a l’estadística. 

 Col·laborar en la difusió d’aquelles notícies d’interès per als 

professionals i acadèmics relacionats amb el món de l’estadística. 

 Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals 

que fan ús de l’estadística, promovent, coordinant i estimulant totes 

aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions. 

Per aconseguir aquests objectius l’Associació pot organitzar reunions 

científiques i congressos, editar butlletins d’informació, potenciar intercanvis 

nacionals i internacionals, fomentar la relació entre les universitats catalanes i 

els sectors públic i privat, estimular la investigació i difondre-la i, en general, pot 

realitzar qualsevol altra activitat que contribueixi a posar l’estadística al servei 

de la ciència i la societat. 
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Junta Directiva 

 

Els òrgans de govern de la SoCE són l’Assemblea General de Socis i la 

Junta Directiva. Els càrrecs de la Junta Directiva tenen una durada prevista de 

dos anys i la seva renovació es fa mitjançant votació a les assembles generals.  

L’Assemblea General de socis del 2 d’octubre de 2015 va renovar tres 

vocals de la Junta, en escollir per votació la candidatura a Junta de Pepus 

Daunis, Ramón Clèries i Alba Navarro. La Societat agraeix molt especialment la 

feina feta pels membres de la Junta que van deixar els seus càrrecs en aquella 

data: Montserrat Guillén i Xavier Tort-Martorell. 

Per tant, des del 2 d'octubre de 2015 la Junta està constituïda de la 

forma següent: 

President: Xavier LÓPEZ ANDRÉS 

Presidenta sortint: Guadalupe GÓMEZ MELIS 

Vicepresident: Joan GUÀRDIA OLMOS 

Secretària: Sara FONTDECABA RIGAT 

Tresorera: Susana PÉREZ ÁLVAREZ 

Vocals: 

Ramón CLÈRIES SOLER 

Pepus DAUNIS i ESTADELLA 

Rosa LAMARCA CASADO 

Alba NAVARRO BARTROLÍ 

 

Durant el 2015, la Junta directiva de la SoCE s’ha reunit de forma 

ordinària en 10 ocasions. Les actes de les Juntes són públiques i estan 

disponibles per a qualsevol soci que les sol·liciti, per tal que els membres de la 

SoCE que les vulguin consultar ho puguin fer. 

 

Delegades de la Junta 

 

Com a conseqüència de les diferents activitats dutes a termes durant 

l’any 2014, s’han continuat les tasques de difusió i divulgació de l’Estadística 

pròpies de la nostra Societat. Com en anys anteriors, ens han interessat en 

particular els àmbits dels estudis de secundària i Batxillerat i la disseminació de 

la societat a les xarxes socials. 

Aquestes dues tasques són la finalitat essencial dels Delegats o 

delegades de la Junta per a Formació preuniversitària i per a Difusió i xarxes 

socials. 
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L’any 2015, els càrrecs els han seguit ocupant les senyores: 

 

- Núria MANCHO, com a Delegada per a formació preuniversitària, 

i 

- Alba NAVARRO, com a Delegada per a Difusió i Xarxes Socials. 

 

Els membres de la SoCE 

 

En el moment de la fundació de la SoCE, al febrer de 2010, el nombre 

de socis va ser de 67 persones. Durant aquests cinc anys, el nombre de socis ha 

tingut tendència majoritàriament creixent. Es tanca l’any 2015 amb un nombre 

total de 162 socis.  

Durant el 2015 s’ha actualitzat el cens de socis amb pagament de 

quotes anuals al corrent. Amb aquesta revisió s’han perdut una quinzena de 

membres, aquells que no havien mantingut la seva quota al dia.  

 

Evolució del número de socis de la Societat Catalana  

d’Estadística fins a desembre de 2015 

 

Socis institucionals 

Des de l’any 2013, la Societat compta també amb un soci institucional: 

l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
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Activitats 

 

Tertúlies 

La Societat va començar el mes de juny un cicle de tertúlies amb 

convidat. En l’època dels WhatsApps i dels xats, la SoCE s’abona a fer tertúlia. 

Conversem amb convidats que tenen una relació o altra amb l’estadística i 

entretenim el temps en una reunió d’amics, mentre trobem els matisos a un 

assumpte del gust del convidat.  

 

 

Tertúlia 1:  “Es podia predir, la crisi?” – Sr. Joan Tugores Ques 

8 de juny de 2015 

 

El primer convidat va ser el Sr. Joan 

Tugores Ques, catedràtic de ciències 

econòmiques i rector de la Universitat 

de Barcelona durant el període 2001-

2005. El convidat va mantenir una 

posició clara: la crisi no només es 

podia predir, sinó que en efecte es va 

predir. El Fons Monetari Internacional 

n’estava al corrent. 
 

 Tertúlia núm. 1, amb el Sr. Joan 

Tugores Ques 

 

 

Tertúlia 2:  “Singularitats de l’Estadística Oficial” – Sr. Jaume García Villar 

22 de juliolde 2015 

 

 

A càrrec del Sr. Jaume García Villar, 

catedràtic d'economia aplicada i 

president de l’INE durant el període 

2008-2012. Es va centrar en dos blocs 

distints d’interès: (a) el dataísme en els 

esports i (b) la necessitat permanent 

de reforçar el conjunt de pràctiques 

que tendeixen a donar credibilitat a 

l’estadística oficial i confiança als seus 

resultats.  

 Tertúlia núm.2, amb el Sr. Jaume 

García Villar 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/2001
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/wiki/2005
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_aplicada&action=edit&redlink=1


 

 
10 

 

Tertúlia 3: “Demoscòpia i Tecnopolítica” – Sr. Jordi Matas i Sr. Jordi Muñoz 

9 de setembre de 2015 

 

Ens van visitar els senyors Jordi Matas i 

Jordi Muñoz, professors d’universitat i 

experts en tecnopolítica i demos-

còpia. Van repassar els problemes  

que hi ha en les diverses fases 

d’elaboració de les enquestes 

electorals, i les dificultats de projectar 

en nombre d’escons l’estimació de 

vot, tan essencial per a la comuni-

cació, l’organització i l’acció política.  

 Tertúlia núm. 3, amb el Sr. Jordi 

Matas i el Sr. Jordi Muñoz 

 

 

 

Tertúlia 4: “Estadística i esport” – Sr. Fèlix Monclús 

18 de novembre de 2015 

 

 

El Sr. Fèlix Monclús, conegut 

periodista de Radio Marca, es va 

manifestar més partidari d’una 

estadística dels factors que deter-

minen els resultats que no pas dels 

resultats mateixos. Alhora, va refle-

xionar sobre l’ús de l’estadística en 

esports que generen expectatives 

de guany elevada, o que mantenen 

un mercat substantiu d’apostes.  

 Tertúlia núm. 4, amb el Sr. Fèlix 

Monclús 
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Jornada Estadística i Smart Data 

 

 El 7 de maig es va celebrar a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis 

Catalans la primera jornada d’Estadística i Smart Data.  La jornada va comptar 

amb la presència de tres ponents:  

─ Jaume BARCELÓ. Professor Emèrit. Departament d’Estadística i 

Investigació Operativa. UPC-Barcelona Tech. A partir del problema 

de Kepler i de la verificació de l’existència del bosó de Higgs justificà 

que el paradigma de la ciència no ha canviat, però que les noves 

tècniques i eines han obert horitzons insospitats. Si n’hi ha, d’smartness 

a les dades, no és per accident, sinó per com s’han recollit i, sobretot, 

analitzat. 

 

─ Albert DÍAZ-GUILERA. Membre del Complex LAB Barcelona 

(http://clabb.eu). President de l’Associació Catalana per l’Estudi dels 

Sistemes Complexos (http://complexitat.cat). En els darrers 15 anys ha 

treballat en xarxes complexes, tant des del punt de vista topològic 

com de difusió de fenòmens físics i com queden afectats per patrons 

de connectivitat. 

 

─ Albert ISERN. Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (UPC). Fundador 

de Bismart al 2009. Ha guanyat premis com el Barcelona Capital 

Emprenedora i el Premi mundial al Partner de l’any de Microsoft en 

Business Intelligence i Big Data. Les solucions de Bismart són el vaixell 

insígnia de CityNext, la iniciativa mundial de Microsoft per a la 

transformació cap a SmartCities: ciutats orientades als ciutadans, 

sostenibles, pròsperes i competitives.  

 

 

El programa de la Jornada va ser següent:  

09:30 - 09:45 Benvinguda 

09:45 - 10:30 Jaume BARCELÓ. Data (Smart or not), Statistics and Models  

10:30 - 11:15 Albert DÍAZ-GUILERA. Big Data  Big Networks 

11:15 - 11:45 Pausa i cafè 

11:45 - 12:30 Albert ISERN. De Smart Data a Smart Cities 

12:30 - 13:30 Taula rodona – moderadora: Susana PÉREZ 

 

http://clabb.eu/
http://complexitat.cat/
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Jornada Estadística i Smart Data 

 

Dia de l’Estadística 

 

El dia 2 d’octubre es va celebrar a l’Aula Magna de la Universitat de 

Barcelona el Dia de l’Estadística d’enguany. Com és habitual, la Societat 

Catalana d’Estadística va col·laborar en l’organització, però el gruix de 

l’esforç va anar a càrrec de la UB, que va oferir la seva hospitalitat a tots els 

socis i interessats. Hi va haver prop de 140 assistents. El resultat va ser un matí 

d’activitats estadístics. 

Les activitats es van iniciar a primera hora del mati i van finalitzar amb 

un dinar col·lectiu, ofert per la pròpia Universitat de Barcelona com a suport 

especial al dia festiu. 

En concret, les activitats foren les següents: 

 

Visita guiada a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona 

Presentació i inauguració de la jornada. 

Dr. Dídac Ramírez. Rector de la Universitat de Barcelona 

Sr. Xavier López. President Societat Catalana d’Estadística 

Dr. Frederic Udina. Director Idescat 

Dr. Joandomènech Ros. IEC 
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Dr. Ernest Pons. Universitat de Barcelona 

Conferència: Estadística i eleccions 

Dr. Jose Manuel Pavia. Universitat de València 

Acte d'entrega dels premis del Concurs Student. Presentació dels treballs 

Taula Rodona: La cerca de feina. Reptes i oportunitats pels graduats i 

graduades en Estadística: 

─ Tomás Mato. Màster en Estadística i Investigació Operativa UPC-

UB. Actualment AnalyticsAnalyst a Accenture 

─ Josep Compte. Data Performand Panels Director a TNS Spain 

─ Manel Pons. Estadístic a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 

de Barcelona (IERMB) 

─ Nerea Bielsa. Graduada en Estadística UB-UPC. 

Espai lúdic per divertir-nos parlant de ciència i de números amb  

The Big Van Theory. 

 

 

  

 

Imatges de la Jornada del Dia de l’Estadística 
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Els membres del Jurat del XII Concurs STUDENT d'Estadística Aplicada 

varen atorgar el premi Idescat al millor treball de màster a l'alumne 

Joaquin Martínez, 

pel treball titulat:  “Factores climáticos y espaciales asociados con la enfer-

medad «Citrus Black Spot». Análisis Bayesiano de la dispersión de la 

enfermedad en Sudáfrica”. 

El premi Almirall al millor treball de bioestadística va correspondre a 

Manuel Múñoz, 

pel treball titulat: “Medical history phenotype prediction with gene expression 

data from GTEx project”. 

I, per últim, es va atorgar el premi SEA al millor treball de grau a 

Miriam Mota, 

pel treball titulat “Búsqueda de nuevas terapias en que favorezcan la 

neurogeneración en la esclerosis múltiple”. 

Com és habitual també, la sessió de tarda es va reservar per a 

l’Assemblea general de socis, celebrada a la Sala de Juntes del Rectorat de la 

UB per cortesia de la Universitat. En aquella assemblea es va produir la 

substitució de tres membres vocals de la Junta. Ramon Clèries, Pepus Daunis i 

Alba Navarro van ser els candidats que aconsegueixen per votació la 

responsabilitat dels nou càrrecs, en substitució de Montserrat Guillen i Xavier 

Tort-Martorell.  

 

Dia Mundial de l’Estadística 

 

Ara fa cinc anys, el 20 d’octubre del 2010, l’Organització de les Nacions 

Unides va convocar el Dia Mundial de l’Estadística. Atès que la celebració és 

quinquennal, enguany es va convocar per segona vegada. El lema general 

de l’efemèride era “Dades millors, vides millors”. 

Juntament amb l’Idescat, la SoCE va distribuir el Manifest de les Dades, 

consultable a la pàgina web de la Societat (http://soce.iec.cat). El seu 

contingut està organitzat en tres grans apartats: 

 

https://worldstatisticsday.org/
https://worldstatisticsday.org/
http://soce.iec.cat/
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─ Dades per a la transparència i la confiança: per a la democràcia 

─ Dades per millorar les polítiques publiques 

─ Dades per al desenvolupament econòmic i social 

 

L’objectiu del manifest és “conscienciar les administracions i la societat 

que una correcta utilització de les dades pot fer aparèixer moltes oportunitats 

de la vida social i econòmica del nostre país”. 

El Manifestha rebut el suport de catorze institucions. L’acte va ser acollit 

pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Hi van ser 

presentsrepresentants de les diferents institucions adherides. 

 

 

 

 
 

Imatges del Manifest de les Dades i de l’eslogan del Dia Mundial de l’Estadística 
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Activitats organitzades per la SoCE 

 

Exposició de Pòsters “L’Estadística ens envolta” 

L’any 2013 es va crear un conjunt de 12 pòsters amb l’objectiu de 

difondre l’estadística en el nostre entorn. El títol genèric del material era 

“L'Estadística ens envolta”. Durant l’any 2015 ha estat exposat a l’Institut del 

Vallès, de la localitat de Sant Quirze del Vallès.  

 

Activitats amb col·laboració 

 

6è concurs Planter de Sondeigs i Experiments 

L’any 2015 es va celebrar la 6a edició del concurs Planter de Sondeigs i 

Experiments, patrocinat per la SoCE i altres institucions i organitzat per la 

Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la 

Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

En aquesta 6a edició es va consolidar un elevat èxit de participació. Les 

xifres són les següents:  

Treballs Inscrits  Treballs Presentats 

Treballs Inscrits 282  Treballs Presentats 171 

Estudiants  929  Estudiants  549 

Tutors  52  Tutors 39 

Centres 47  Centres 33 

 

L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el divendres 5 de juny de 

2015 a la Sala de Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una 

nombrosa assistència.  
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Imatges de l’entrega de premis del concurs del Planter i Sondeigs d’Experiments 

 

La Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) ha 

convocat la 5a Fase Nacional dels concursos tipus "Planter de Sondeigs i 

Experiments". Aquesta Fase Nacional és una trobada dels millors treballs de les 

fases locals existents a Andalusia (amb Ceuta i Melilla), Aragó, Astúries, 

Castella-Lleó, Castilla-La Mancha,Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, i 

Navarra. 

En el cas de Catalunya, el jurat ha decidit que en la categoria d’ESO i 

batxillerat ens representaran els treballs que porten per títol: 

─ “Reconeixem el gust dels productes de les marques comercials més 

conegudes?”, de 2n. d’ESO i 

─ “Addictes a perdre”, de 2n. de batxillerat. 
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Jornada “Statistics in Action”  

 

La setmana del 24 al 28 de febrer, l’escola St. Peter’s School de 

Barcelona va celebrar la jornada “Personal Development for University 

Programme”. La Secretaria de la SoCE, Sara Fontdecaba, es va encarregar per 

quart any consecutiu de la part d’estadística. Aquesta secció porta per nom 

“Statistics in Action”.  

Al taller hi van participar un total de 50 alumnes de 4t. d’ESO. Els fils 

conductors van ser “El problema de Monty Hall” i “El nostre cos: l’home de 

Vitruvi”.  

 

Jornada ‘Statistics in Action’ a St. Peter’s School 

 

 

Jornades de Secundària a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 

 

Al llarg de tot l’any 2015, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la 

Universitat Politècnica de Catalunya ha convocat diferents tallers destinats a 

secundària. La Secretària de la SoCE, Sara Fontdecaba, ha estat la 

responsable de l’espai “L’estadística, alguna cosa més que estadístiques”.  

Enguany s’han portat a terme 4 sessions, en les quals s’han divulgat eines 

i tècniques estadístiques a més de 150 estudiants dels cursos de 1r i 2n de 

Batxillerat.  
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Bossa d’Ajuts 

 

Un any més, la Societat ha convocat la bossa d’ajuts per a cursos 

d’estadística impartits a Catalunya entre gener i juliol de 2015. Aquest ajut 

cobreix l’import del curs fins a un màxim de 100€. 

Les condicions per sol·licitar l’ajut són ser membre de la SoCE i presentar 

el programa, la durada, l'entitat organitzadora i el preu del curs mitjançant un 

correu electrònic alasecretaria de la SoCE. 

Finalitzat el termini per sol·licitar l’ajut, la Junta Directiva va resoldre la 

convocatòria atorgant l'ajut als quatre socis que l’havien demanat: 

 

1. Gerard Castellà 

2. Moisès Gómez  

3. Martí Casals 

4. Joan Valls 

 

A finals del mes de setembre es va oferir una segona convocatòria de 

la bossa d’ajuts per a cobrir l’oferta de cursos realitzats entre els mesos de 

juliol i desembre. La convocatòria permetia que sis socis addicionals 

gaudissin d’un ajut màxim de 100 euros. Van ser atorgats a:  

 

1. Marta Bofill 

2. Manel Pons  
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Cinc anys de la SoCE 

 

La SoCE es va fundar en una assemblea convocada la tarda del 4 de 

febrer de 2010 a la sala d’actes de l’Idescat. Aquest any, doncs, ha fet cinc 

anys. 

Amb motiu d’aquest aniversari es va fer arribar una postal de felicitació 

a tots els membres de la societat.  

 

 

 

 

 

Postal felicitació cinc anys de la SoCE 
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Comunicació 

 

Nova pàgina web de la SoCE 

La Societat Catalana d’Estadística disposa des del passat setembre 

d’una nova web que permet a l’usuari l’accés a la informació sobre la 

societat, a notícies d’aquesta i als serveis que ofereix. L’adreça de la pàgina 

és: http://soce.iec.cat/ 

La pàgina està estructurada en els apartats «La SoCE», «Notícies», 

«Publicacions», «Serveis», «Butlleta d’associació» i també la situació i com 

contactar-hi. La web, en la qual estem treballant per acabar de donar-li 

forma, compta amb un disseny actual que proporciona continguts més útils i 

propers. La web ha estat dissenyada i programada en un entorn WordPress. 

 

 

 

També compta amb l’apartat «Socis», que permetrà als usuaris 

identificats accedir a continguts com ara el llistat dels associats, les actes de les 

juntes i de les assemblees, ofertes de feina... i un espai d’informació personal 

autogestionat. 

 

http://soce.iec.cat/
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Entre d’altres continguts, hi ha també l’accés al Twitter@socestadistica i 

enllaços a altres pàgines web.  

Esperem que si teniu qualsevol suggeriment, opinió o novetat ens ho feu 

saber, amb l’objectiu d’arrodonir l’eina i donar un millor servei. La web de la 

Societat és un espai per compartir! 

 

 

Articles a mitjans de comunicació 

 

 

Aquest 2015 hi hagut presència de la SoCE en diferents mitjans de 

premsa escrita, sobretot en relació amb la celebració del Dia Mundial de 

l’Estadística, el passat 20 d’octubre. 

 

Quant als mitjans digitals, cal destacar l’entrevista que el diari 

Naciódigital va fer el 20 d’octubre al president de la SoCE, Xavier Lopez 

Andrés.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/socestadistica


 

 
23 

Xarxes socials i e-news 

 

Aquest 2015 hem seguit presents a twitter. El dia 13/12/2015 la Societat 

Catalana d’Estadísticatenia 335 seguidors, xifra que representa un augment de 

53 respecte al nombre de seguidors existents al 2014.  

 

També ha esta el quart any de vida del butlletí de la societat, l’e-news. 

Durant aquest anys’han publicat quatre e-news, els mesos de març, abril, 

setembre i novembre. 

 

En general, els e-news, es divideixen en les següents seccions: 

 

 

─ Noticies,on es recullen novetats d’interès per als membres i/o on es fa 

un resum de les activitats que s’han realitzat a la societat. L’any 2015, 

trobem aquest apartat en els e-news d’abril i novembre. En tots dos 

casos hi havia dues notícies destacades.  

 

─ Activitats, en aquest cas de dos tipus: 

 

 Activitats realitzades per la mateixa Societat Catalana 

d’Estadística.  

 Activitats organitzades per altres institucions, però que poden ser 

d’interès per als socis.  

 

En conjunt, l’any s’han informat de vuit activitats.  

 

─ Bossa de treball, per destacar notícies relacionades amb la recerca 

de feina. S’ofereix un llistat d’ofertes de treball, pràctiques i beques 

pre-doc i post-doc. Aquest apartat és el de més pes en els e-news, 

amb un total de 32 ofertes. 
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Memòria econòmica 
 

INGRESSOS       

Saldo del compte bancari a 31/12/2014                                            6.255,56 

Quota Idescat                                        500,00 

Quotes 2015 domiciliades     6.085,00 

Quotes 2015 transferències ─ Ordinàries 50,00 20 1.000,00 

Quotes 2015 transferències ─ Joves, estudiants i 

aturats 
20,00 4 80,00 

TOTAL     13.920,56 

 

DESPESES       

Despeses 2a Jornada d'Estadística i Big Data 2014 (†)     165,95 

Despeses Jornada Estadística i Smart Data     447,33 

Despeses Dia Mundial de l’Estadística     392,70 

Despeses Tertúlies ─ Bar Velòdrom 150,00 3 450,00 

Aportació Planter de Sondeigs i Experiments 2015     500,00 

Aportació Dia de l'Estadística 2015     500,00 

Bosses d’estudis   100,00 6 600,00 

Contribució a revista Sort     83,99 

Manteniment pàgina web (12 mesos) 61,71 11 678,81 

Desenvolupament nova pàgina web     1.815,00 

Comissions per manteniment                                                                                                   36,00 

Comissions per tramesa de rebuts     31,58 

Comissions per devolució rebuts     20,02 

Comissions per rebuts rebutjats     120,00 

Comissions per transferències     14,18 

TOTAL     5.855,56 

 

TOTAL INGRESSOS ― DESPESES (‡)     8.065,00 

  
  (†) En el moment de redactar la Memòria econòmica de l’any 2014 hi havia pendent de 

pagament una part de les despeses de la 2a Jornada d'Estadística i Big Data d’aquell any. 
Va ser efectivament pagada en començar l’any 2015. 

(‡) Saldo a 14/12/2015 
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