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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.
A. L. 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 Indian Statistical Congress (1938?)

The best thing about being a statistician is that you get to play in
everyone’s backyard.
John W. 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

Carta de la Presidenta
Benvolguts membres de la Societat Catalana d'Estadística (SCE), l’any
2013
ens ha brindat l’oportunitat de participar activament en un esdeveniment de
gran importància per a la promoció i difusió de la nostra professió. L’American
Statistical Association, l’Institute of Mathematical Statistics, l’International
Biometric Society, l’International Statistical Institute (inclosa la Bernoulli Society) i
la Royal Statistical Society,amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre
l’impacte que l’estadística té a tots els aspectes de la societat, de visibilitzar
l’estadística com una professió, especialment entre els joves, i de promoure la
creativitat i el desenvolupament de les ciències de la probabilitat i l’estadística,
organitzaren l’Any Internacional de l’Estadística. Aquest any s’ha dedicat a
promoure la importància de l’estadística per a la comunitat científica, per a les
empreses, pels usuaris de dades d’estadística pública, pels mitjans de
comunicació, polítics, empresaris, estudiants [...] i per milions de persones.
Durant aquest any la SCE i la comunitat estadística catalana han divulgat
l’interès i abast de l'estadística organitzant moltíssims actes i aconseguint, sens
dubte, haver posat l’estadística més a p rop de la societat civil i de la societat
científica.
Aquesta memòria de l’any 2013 recull de manera esquemàtica els objectius
de la SCE, les dades sobre la composició de la Junta i els socis actuals, les
activitats que hem realitzat al llarg d’aquest any i la memòria econòmica.
Dins de les activitats organitzades per la SCE cal destacar la Declaració de
suport a l’Any Internacional de l’Estadística llegida i sustentada el dia 10 d’abril
davant del Ple del Parlament de Catalunya i la j ornada de celebració de
l'Any Internacional de l'Estadística, el 18 d’octubre, inaugurada per la Molt
Honorable Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya i
clausurada per l’Honorable Sr. Andreu Mas-Colell. Aquestes dues activitats
organitzades conjuntament amb l’Idescat no haurien estat possibles sense
l’implicació i el lideratge del Sr. Frederic Udina, Director de l’Idescat. Serveixin
aquestes línies per agrair al Frederic la seva contribució i tota la feina
realitzada. A més d’aquestes dues efemèrides i d’altres activitats, la SCE,
juntament amb l’Idescat, ha impulsat i mantingut un blog durant tot l’any amb
l’objectiu de fomentar la manera estadística de mirar les coses de la vida
corrent. Aquest blog, del que dins de la memòria en donem detall, ha estat
possible gràcies a la dedicació constant del nostre Vicepresident, en Xavier
López. A ell un molt sincer agraïment.
El 4 d’octubre ens vàrem aplegar més de 100 persones a la Sala Prat de la Riba
de l’Institut d’Estudis Catalans per celebrar, per 13ena vegada, el Dia de
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l’Estadística. Després d’un dinar de germanor, va tenir lloc l’assemblea en la
que van esser el egits com a v ocals en Joan Guardia del Departament de
Metodologia de les Ciències del Comportament de la UB i en Xavier TortMartorell professor d el Departament d’Estadística i Investigació Operativa de
la UPC. Amb ells hem caminat ja plegats aquest darrers 6 mesos. Xavier i Joan,
benvinguts a l a Junta de la SCE i gràcies per dedicar part del vostre temps!!
Com és habitual, la incorporació dels dos membres nous a la junta ha implicat
que els nostres companys Vladimir Zaiats i en Daniel Baena la deixessin. En
Daniel i en Vladimir han format part de la Junta des del 4 de juny de 2010. Les
tasques que ells han endegat han sigut rellevants per la SCE. D’una banda, i
entre d’altres, el Vladimir ha sigut el nostre portaveu davant l’Any Internacional
de l’Estadística preocupant-se per que les noticies es publiquessin al newsletter
quinzenal. El Dani va posar en marxa facebook i twitter, ja amb més de 180
seguidors. A tots dos el nostre agraïment.
En el seu quart any de funcionament, la Societat Catalana d'Estadística
continua avançant i establint lligams. Hem signat un acord de reciprocitat
amb la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM),ﬁ lial de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), que serveix com a p unt d’inici per a dur a terme activitats
conjuntes, i per intercanviar informació i publicacions periòdiques. També
hem participat en la 10a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques,
dedicada aquesta any a l’Alfabetització en Estadística i el rol que juguen els
ensenyants i organitzada per la SCM, la Societat Balear de Matemàtiques, la
FEEMCAT i Al-Khwarizmi. Hem avançat en les converses amb l’IEC i ja tenim a
punt la signatura d’un conveni de vinculació entre l’IEC i la SCE. A més de les
ja esmentades accions, de l’organització del seminari a càrrec del Prof. Álvaro
Muñoz de l a John Hopkins University, d e la col·laboració amb la Universitat
Oberta de Catalunya en les "Jornades d’estadísTICa" i amb la Universitat
Politècnica de Catalunya en el Seminari "Trials and Truths" amb la presència del
Prof. Stephen Senn, Director del Competence Center in Methodology and
Statistics de Luxemburg,la SCE h a continuat donant su port al Planter de
Sondeigs i Experiments i convocant la borsa d’ajuts per a cursos. Amb
l’objectiu de difondre l’estadística entre els estudiants de secundària hem
iniciat una exposició itinerant de pòsters. L’exposició “l’Estadística ens envolta”
es va inaugurar el 15 de novembre al claustre de l’IEC dins de les activitats
emmarcades a l a Setmana de la Ciència i des d’aleshores ha iniciat el seu
recorregut itinerant.
La Junta de la SCE va creure important donar rellevància tant a les tasques de
difusió com a les accions per apropar l’estadística als estudiants preuniversitaris
i a tal efecte va demanar a d ues membres si es volien fer càrrec. Des del
novembre la Sara Fontdecaba i l’Elisenda Vila són les nostres delegades per a
Formació Preuniversitària i per a Difusió i Xarxes Socials, respectivament. Totes
dues han agafat la feina amb ganes i responsabilitat: l’Elisenda ja ha difós les
activitats de la SCE mitjançant múltiples twits i ens ha enviat els darrers dos
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butlletins mensuals. La Sara ha participat en diversos actes amb estudiants de
secundària, com per exemple, la seva conferència “Buscant respostes en un
mar de dades” el 7 de novembre dins dels matins de recerca al Cosmo Caixa.
Mantenint el nostre ferm propòsit de promoure i fer més visibles les activitats
professionals dels joves estadístics de la SCE, l a Conferència de Nadal ha
tornat a est ar a c àrrec de 3 joves professionals: l ' Emma Albacar, l' Anabel
Blasco, i el Roger Roca qui ens van explicar la seva visió de la professió
estadística.
Rellegint els objectius de l'Any Internacional d'Estadística t robem un alt grau
de concordança amb alguns dels objectius fundacionals de la Societat
Catalana d’Estadística: Promoure i estimular la recerca en l’estadística, tant
teòrica com aplicada, Fomentar el desenvolupament, les aplicacions,
docència i difusió de l’estadística tant en els seus aspectes acadèmics i
d’investigació com en els seus aspectes socials i professionals i aconseguir una
major sensibilització per part de la comunitat científica, l’Administració, les
empreses i la societat en general, respecte de la importància de l’estadística a
la societat actual. Aquesta concordança ens fa pensar, d’una banda, que la
SCE es mou al compàs de les altres societats acadèmiques i professionals
internacionals i, d’una altra, que per la Societat Catalana d’Estadística el 2013
no hauria de ser un any singular, sinó un any ordinari i que haurem de seguir
dedicant-nos, en anys venidors, a promoure i visibilitzar l’estadística a la nostra
societat amb la mateixa energia i il·lusió.

Barcelona, març de 2014

Guadalupe Gómez Melis
Presidenta de la Societat Catalana d'Estadística
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La Societat Catalana
d'Estadística
La Societat Catalana d'Estadística 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 p osar l’estadística al servei
de la ciència i la societat.

Junta Directiva
Els òrgans de govern de la SCE 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.
A l’Octubre del 2012, es van renovar tots els càrrecs de la junta a excepció de
la presidència i dues vocalies. Durant el 2013 es va procedir a la renovació de
les dues vocalies que calia actualitzar, d’acord amb els estatuts, de manera
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que en la sessió plenària de data 4 d’octubre es va procedir a les eleccions de
les quals es varen substituir els vocals Daniel Baena i Vladimir Zaiats pels nous
vocals Xavier Tort i Joan Guàrdia.
Des del 4 d'Octubre de 2013 la Junta està constituïda de la forma següent:
Presidenta: Guadalupe GÓMEZ MELIS
President sortint: Josep Maria VEGARA i CARRIÓ
Vicepresident: Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Secretària: Susana PÉREZ ÁLVAREZ
Tresorer: Pere PUIG CASADO
Vocals:
Joan GUÀRDIA OLMOS
Rosa LAMARCA CASADO
Ernest PONS FANALS
Xavier TORT-MARTORELL LLABRÉS
Durant del 2013, la Junta directiva de la SCE s’ha reunit de forma ordinària
mensualment en 10 ocasions. Les actes de les Juntes són públiques i estan
disponibles per aquells membres de la SCE que així ho sol·licitin.

Delegades de la Junta
Com a conseqüència de les diferents activitats dutes a t ermes durant
l’any 2013 es va creure important formalitzar les tasques de difusió i divulgació
de l’Estadística que la nostra Societat ja havia endegat tradicionalment en
l’àmbit dels estudis de secundària i Batxillerat i disseminació de la societat a les
xarxes socials. En conseqüència, a la reunió de la Junta Directiva de data 28
de novembre de 2013, s’acordà anomenar com a responsables de d’aquestes
dues àrees, en qualitat de Delegacions de la Junta, a:
- Sra. Sara FONTDECABA com a Delegada per a formació preuniversitària,
i a la
- Sra. Elisenda VILA com a Delegada per a Difusió i Xarxes Socials.

Els membres de la SCE
Durant el 2013es va fer l’actualització de l’estat de socis amb les quotes
al dia.
Amb aquesta revisió, es van perdre una trentena de membres que no tenien la
seva quota al dia, però gràcies a l a feina durant aquest any internacional, el
nombre de membres ha continuat creixent a u n ritme de 2 nous socis cada
mes aproximadament.
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Al gràfic podem veure més detalladament aquesta variació en el nombre de
membres de la societat:

Evolució del nombre de membres
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Socis institucionals
Des d'aquest any, la Societat compta també amb un soci institucional:
l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

8

Acords i convenis
Societat Catalana de Matemàtiques
S'ha signat un acord de reciprocitat entre la Societat Catalana
d’Estadística (SCE) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM),
ﬁlial de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El president de l’IEC, Salvador Giner de San
Julián, el president de la SCM, Joan Solà-Morales Rubió i la presidenta de la
SCE, Guadalupe Gómez I Melis signen un acord de reciprocitat al juliol de 2013,
que ha de servir com a p unt d’inici per dur a t erme activitats conjuntes que
s’avinguin a les ﬁnalitats descrites en els seus estatuts, així com per a l’intercanvi
d’informació i de publicacions periòdiques.
Els punts principals d'aquest acord són els següents:
1. La SCE reconeix a tots els socis ordinaris de la SCM que estiguin al corrent
del pagament de les seves quotes el dret a ser socis de reciprocitat i ﬁxa
la quota anual d’aquestes persones en el 50% de la quota corresponent
a la dels socis numeraris de la SCE.
2. La SCM reconeix a tots els socis ordinaris de la SCE que estiguin al corrent
del pagament de les seves quotes el dret a ser socis de reciprocitat i ﬁxa
la quota anual d’aquestes persones en el 50% de la quota corresponent
a la dels socis ordinaris de la SCM.
3. Ambdues societats es comprometen a facilitar-se mútuament la
veriﬁcació de les condicions de reciprocitat dels socis d’una societat
que demanin esdevenir socis de reciprocitat de l’altra. Per tal de fer
possible aquesta veriﬁcació amb una periodicita t suﬁcient, la SCE i la
SCM establiran un mecanisme que serà sotmès a l ’aprovació dels
òrgans de govern de totes dues societats.
4. Ambdues societats promouran l’organització conjunta d’activitats que
s'atinguin als seus objectius respectius.
5. Cada societat divulgarà entre els seus membres, pels mitjans que
consideri més adients, les informacions de caire cientíﬁc o educatiu que
li hagin estat trameses per l’altra institució amb aquesta ﬁnalitat.
6. Cada societat posarà a disposició de l’altra un exemplar de cadascuna
de les seves publicacions periòdiques.

Institut d'Estudis Catalans
S’inicien els contactes amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per la
signatura d’un conveni de vinculació e ntre l’IEC I la SCE. El futur conveni
estableix, entre d’altres les següents clàusules:
1. La SCE continuarà amb l’organització de seminaris, conferències,
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col·loquis, taules rodones i sessions de treball amb la mateixa solvència
acadèmica que ha demostrat fins ara.
2. La SCE organitzarà un nombre determinat d’activitats anuals, que es
portaran a terme de manera conjunta entre I’IEC i Ia SCE o bé avalades
per I’IEC.
3. La SCE farà constar a la pàgina web que és una entitat vinculada a l’IEC
i establirà un enllaç a la pàgina web de l’lEC.
4. L’IEC cedirà, de manera gratuïta u n nombre determinat de cops cada
curs l’ús de les sales i espais de la Casa de Convalescència per a l a
celebració de congressos, simposis, cursos, conferencies o altres
activitats culturals en les mateixes condicions que les Societats filials de
I’IEC,
5. L’IEC farà constar en la memòria d’activitats anual totes les activitats
portades a terme per Ia SCE.
6. L’IEC oferirà als socis de Ia SCE la possibilitat d’adquirir els llibres i les
publicacions de I’IEC i de les seves Societats filials amb les mateixes
condicions que tenen els socis de les Societats filials.
7. L’IEC farà arribar a tots els socis de Ia SCE el Butlletí de l’IEC i l’Agenda
d’activitats.
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Activitats
Dia de l’Estadística
L’any 2013 va ser l’any internacional de l’estadística, i celebrar el Dia de
l’Estadística va prendre més importància que cap altre any. Aquest cop la
celebració es fa ver a les dependències de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a
la sala “Prat de la Riba”.
Dins d’un programa ben divers, es v an tractar temes clau com l’estadística
bayesiana o quin paper pot jugar l’estadística dins l’àmbit de la salut, però
també hi va haver espai per la diversió. El programa va ser aquest:
10:00 Inscripció
10:30 Benvinguda,
Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat (per delegació de l'Hble. Sr.
Andreu Mas-Colell)
Sra. Guadalupe Gómez, presidenta de la SCE.
10:45 Celebrant els Dies de l’Estadística
11:00 Conferència
Dr. David Rossell. University of Warwick.
11:30 Taula Rodona:“Què pot fer l'Estadística per la Salut?”
Dr. Christian Brander. Professor investigador ICREA. Institut de Recerca de
la SIDA - IrsiCaixa. Director científic del programa HIVACAT.
Dra. Montserrat Guillén. Directora del Riskcenter, IREA-UB. Premi ICREA
Acadèmia 2011. Acadèmica de la Reial Acadèmia de Doctors.
Dr. Ferran Torres. Director Científic de la plataforma de Bioestadística de
l'IDIBAPS-Hospital Clínic Barcelona. Professor Associat a la UAB. Consultor
de l'Agencia Espanyola del Medicament (AEMPS) i de l'Agencia
Europea del Medicament (EMA).
Dr. Miquel Porta. Investigador a l'Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM) i catedràtic de salut pública Universitat Autònoma de
Barcelona.
Moderador: Dr. Pere Puig. Universitat Autònoma de Barcelona.
12:30 Trivialment estadístic
13:30 Entrega dels premis del XI Concurs Student d'Estadística Aplicada
14:00 Dinar de germanor
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Seguin aquest programa, la jornada va començar a les 10h del matí amb la
rebuda dels 126 inscrits a les jornades per part d’Aintzane Ayestaran i Núria
Pérez, membres de la SCE i que van col·laborar amb l’organització de la
jornada.
La presidenta de la Societat, la Sra. Guadalupe Gómez, ens va donar la
benvinguda, i el director de l’Idescat, el sr. Frederic Udina, va dirigir unes
paraules als presents per delegació de l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller
d’Economia i Coneixement de la Generalitat.

La presidenta de la Societat, la Sra. Guadalupe Gómez, i el director de
l’IDESCAT, el Sr. Frederic Udina a l’inici de la jornada.

Sota el títol “Celebrant el Dies de l’Estadística”, vam dedicar uns minuts a
recordar totes les celebracions del dia de l’estadística des de la seva primera
edició, al 2001, amb un vídeo molt animat elaborat per la Marta Casals i la
Marta Rams, membres de la Societat, i gràcies a l a col·laboració dels
organitzadors i assistents de les jornades anteriors.
A continuació, en David Rossell ens va guiar pel món de l’estadística
bayesiana en una petita conferència.
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En David Rossell durant un moment de la seva conferència
La taula rodona “Què pot fer l’estadística per la salut?” va completar la part
divulgativa de la jornada amb la presència d’importants estadístics i membres
de la comunitat científica que van donar la seva particular resposta a aquesta
qüestió sota la moderació del sr. Pere Puig.

Montserrat Guillén, Miguel Porta, Pere Puig, Christian Brander i Ferran Torres
durant la seva participació a la taula rodona
Finalment va arribar la part lúdica de la jornada, amb la participació de tots els
assistents al joc “Trivialment Estadístic”: el trivial en la seva versió més estadística
elaborat especialment per a n osaltres per un grup de joves membres de la
Societat: Emma Albacar, Marta Casals, Moisés Gómez, Sara Fontdecaba, Núria
Mancho, Alba Navarro, Marta Rams i Elisenda Vila.
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Quatre dels cinc equips que van participar al joc “Trivialment Estadístic”
Els membres de l’equip guanyador van rebre un petit obsequi i un diploma que
els acredita com a guanyadors d’aquesta primera edició del joc.

L’equip vermell, “exponencial”, va ser el guanyador del joc
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A continuació es van atorgar els premis del “XI Concurs Student” organitzat pel
Servei d’Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. En
aquesta edició, els guanyadors, que van exposar breument els treballs pels
quals van ser guardonats, van ser:
•

Premi Idescat al millor treball de màster, per Iosu Paradiñas Aranjuelo
amb el treball titulat “A Bayesian approach to identifying fish nurseries”

•

Premi Almirall al millor treball en bioestadística, per Natàlia Vilor Tejedor,
amb el treball titulat “Candidate Gene Case-Control Association
Analysis of Common Variants Influencing Asthma Response”

•

Premi SEA al millor treball de grau, per Robert Ortells Sesé amb el treball
“Estudi de la correlació entre la popularitat de diferents paraules al
buscador Google i l'evolució dels mercats financers globals”

Finalment, i abans de donar pas al dinar de germanor subvencionat
parcialment per la Societat, es van donar uns diplomes honorífics als membres
de la Societat que van ajudar en l’organització i desenvolupament de la
jornada.

Sara Fontdecaba, Núria Mancho, Alba Navarro, Elisenda Vila,
Moisés Gómez, Aintzane Ayestaran, Núria Pérez,
Marta Casals i Marta Rams,
col·laboradors del Dia de l’Estadística
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Commemoració Institucional de l’ Any Internacional
de l’Estadística
Declaració del Parlament
El dia 10 d’abril a l es 16 hores davant del Ple del Parlament de
Catalunya el Sr. Jordi Turull va l legir una Declaració d e suport a l ’Any
Internacional de l’Estadística.
La Declaració va ser proposada per la totalitat dels grups parlamentaris:
Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
socialista (SOC), Partit Popular de Catalunya (PPC), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Ciutadans (C's) i Mixt i va ser
anunciat en el punt 22 de l’ordre del dia del ple del Parlament.
Abans de la declaració vàrem tenir una breu reunió amb la Presidenta
del Parlament, M. H. Sra. Núria de Gispert, i amb el Conseller d’Economia i
Coneixement, H. Sr. Andreu Mas-Colell.

Assistents a la Declaració del Parlament de Catalunya
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El text llegit i substantat pel Parlament de Catalunya el podeu llegir a
continuació:
L’any 2013 ha estat declarat Any Internacional de l’Estadística per les principals
associacions acadèmiques, professionals i científiques internacionals amb la intenció de
promoure la consciència pública de l’impacte de l’estadística en tots els aspectes de la
vida i de la societat.
L’Any Internacional de l’Estadística és una ocasió excel·lent per a difondre les
contribucions d’aquesta ciència a la millora del coneixement humà en tots els camps de
la ciència, tant de les ciències naturals com de les socials o humanístiques. Des de la
recerca biomèdica, econòmica o social fins a les aplicacions industrials, des de la gestió
de les ciutats o les empreses fins als estudis electorals o criminològics, és difícil trobar
alguna activitat humana en què l’estadística no tingui incidència.
L’estadística oficial apareix ja a Catalunya en els fogatjaments del segle XIV, que eren
una relació de focs o llars, precedent dels censos moderns, i es concreta en les
institucions pròpies del segle XX, amb les intermitències característiques de la història
recent.
L’estadística com a disciplina científica neix a l’inici del segle XX amb els treballs de Karl
Pearson. Durant el segle XX es desenvolupa una teoria capaç d’extreure tota la
informació de les dades recollides i aplicar-la a la creació d’instruments per a la recerca
en agricultura, en salut pública, en el control de qualitat i en els avenços socials i
econòmics. A Catalunya l’obra pionera d’alguns acadèmics a partir dels anys cinquanta
ha fructificat en una activitat docent i investigadora de nivell internacional a les
universitats i als instituts de recerca. Hom pot comptar al voltant de tres centenars
d’investigadors directament relacionats amb l’estadística, agrupats en una vintena
d’equips de recerca, a banda dels grups que la utilitzen com a eina fonamental en llur
metodologia.
L’evolució de la societat actual, que atorga un paper cada vegada més rellevant a la
informació, fa que augmenti la quantitat i la disponibilitat de dades i la importància de
les tècniques que en fan ús i que les aprofiten. Tant des del punt de vista econòmic com
social, l’estadística té un rol central en l’anàlisi de la realitat per mitjà de les dades que
la reflecteixen i en l’ús de tècniques avançades per a extreure‘n informació, construir
coneixement i treure’n profit per a prendre les decisions científiques, socials, polítiques
i de gestió correctes.
Per tot això, el Parlament de Catalunya dóna ple suport a la celebració de l’Any
Internacional de l’Estadística i s’adhereix a l’objectiu de promoure el coneixement de la
importància que té en la vida quotidiana. Aquesta commemoració hauria de servir per
a encoratjar les institucions i les persones que en fan ús a aplicar-la per a millorar el
benestar dels ciutadans i del conjunt de la societat.
Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013
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Jornada al Parlament
El Parlament de Catalunya va acollir el 18 d’octubre u na jornada de
celebració de l'Any Internacional de l'Estadística.
La jornada va ésser inaugurada per la Molt Honorable Sra. Núria de
Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya. A la taula inaugural hi van ser
la Sra. Guadalupe Gómez, presidenta de la SCE i el Sr. Frederic Udina, director
de l'Idescat.
La sessió la val clausurar-la l’Honorable Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller
d'Economia i Coneixement, qui estava acompanyat per la Sra. Anna Cabré,
presidenta del Consell Català d'Estadística i pel S r. Joandomènec Ros,
president de l'Institut d'Estudis Catalans.

La presidenta del Parlament, M.H. Núria de Gispert, a la inauguració de la
jornada, amb Frederic Udina i Guadalupe Gómez
(Foto: Parlament de Catalunya)

La Jornada va comptar amb la presència de Geert Molenberghs,
catedràtic de bioestadística de la Universitat de Hasselt i de la Universitat
Catòlica de Lovaina (Bèlgica),
de Montse Guillén, catedràtica del
departament d'econometria, estadística i economia espanyola de la
Universitat de Barcelona, Rosa Lamarca, cap d'estadística clínica a Laboratoris
Almirall, i Pere Puig, catedràtic del departament de matemàtiques de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Programa:

09.30 h Acreditacions
10.00 h Inauguració
M. H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya
Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat i professor d'estadística de la
Barcelona Graduate School of Economics - UPF
Sra. Guadalupe Gómez, catedràtica del Departament d'Estadística i
Investigació Operativa de la UPC i presidenta de la Societat Catalana
d'Estadística (SCE)
10.30 h Conferència
«The Applied Statistical Scientist in a High-profile Professional and Societal
Environment», a càrrec del Sr. Geert Molenberghs, catedràtic de
bioestadística de la Universitat de Hasselt i de la Universitat Catòlica de
Lovaina (Bèlgica)
Presentació a c àrrec de la Sra. Guadalupe Gómez, catedràtica del
Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC i
presidenta de la SCE
Pausa cafè
11.30 h Taula rodona. «Quatre mirades a l'estadística»
Sra. Montse Guillén, catedràtica del Departament d'Econometria,
Estadística i Economia Espanyola de la UB
Sra. Rosa Lamarca, cap d'Estadística Clínica a Laboratoris Almirall
Sr. Pere Puig, catedràtic del Departament de Matemàtiques de la UAB
Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat i professor d'estadística de la
Barcelona Graduate School of Economics - UPF
12.30 h Cloenda de la jornada
H. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement
Sra. Anna Cabré, presidenta del Consell Català d'Estadística
13.00 h Final de l’acte
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Imatge de la sala del Parlament durant la inauguració de la jornada
(Foto: Parlament de Catalunya)

Bloc e2013
Durant els mesos de l’Any Internacional de l’Estadística 2013, la Societat
Catalana d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya, han patrocinat i
mantingut el blog "e2013".
Durant aquest període hi han col·laborat 81 autors distints, amb 107 apunts
organitzats en 12 temes generals ―un per mes. Aix
ò vol dir un ritme mitjà de
publicació d’un apunt cada tres o quatre dies o, de forma equivalent, un
parell d’apunts per setmana. Tot aquest material ha experimentat, en termes
agregats, més de 45 000 accessos, generats per uns 11 000 visitants.
Pel que fa als 81 autors, tots ells van respondre amb un interès sensacional, i
això és a l ’arrel del bon funcionament del blog. Només un 30% dels autors són
membres de la SCE. De fet, el blog ha augmentat el grau de visibilitat dels dos
patrocinadors, la SCE i l’Idescat.
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Mes

Nombre
d'entrades

Títol

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

Comptant Persones
Enquestes electorals i d'opinió
Ho portem a la sang!
Mesurar l'intangible
Estadístiques de la crisi
L'Estadística feta fàcil
Estadística a la fresca
Topodística: toponímia i estadística
Tast estadístic
L'estadística edificant
Estadística i gestió de qualitat
Estadística i TIC

Nombre
d'autors

12
8
6
9
12
10
10
10
4
8
6
9
104

5
8
3
5
11
7
7
7
6
13
6
9
87

Taula resum dels temes, entrades i autors del blog "e2013"

Si es considera l’activitat mensual, el nombre de visitants va oscil·lar a l’entorn
del miler, tret dels mesos d’estiu (de juliol a setembre), que va ser inferior per
raons estacionals. Tenen la consideració de mesos de màxima afluència maig i
octubre, ex-aequo, amb 1 150 visitants.

Estadístiques mensuals i globals de visites al blog "e2013"

En unitats de temps menor (diàries), l’estadística mostra augments molt
notables els dies posteriors a a ccions destacades de publicitat. El dia 4

21

d’agost, per exemple, el programa de TV3 Espai Internet va recomanar el
nostre blog just després de l’emissió del Telenotícies Migdia. Semblantment en
altres casos, com ara la participació en actes organitzats per centres
d’ensenyament secundari.

Activitats organitzades per la SCE
Seminari del Prof. Álvaro Muñoz
La Societat Catalana d'Estadística amb la col·laboració d’Almirall SA va
convidar al professor Álvaro Muñoz de la John Hopkins University dins de les
activitats organitzades per la Societat per commemorar l’Any Internacional de
l’Estadística.
El professor Muñoz és c onegut per les seves
contribucions en el camp de l'anàlisi d' estudis
longitudinals, anàlisi de supervivència, i la recerca en
el camp de la SIDA, entre d'altres.
En aquest seminari va ser presentat i discutit el seu
últim treball sobre l’aproximació als riscs competitius
en el marc del virus de la immunodeficiència
humana (“Cause-specific life expectancies after 35
years of age for human immunodeficiency
syndrome-infected and human immunodeficiency
syndrome-negative
individuals
followed
simultaneously in long-term cohort studies, 19842008”. Am J Epidemiol. 2013;177(2):116-25).
El seminari es va dur a terme en l’Institut d’Estudis
Catalans el 5 de novembre agrupant
professionals en diversos àmbits principalment
de la recerca en el camp de la salut.

El Professor Álvaro Muñoz

Exposició de Pòsters “L’Estadística ens envolta”
Amb l’objectiu de difondre l’estadística en el nostre entorn es va
generar una sèrie de 12 pòsters sota el títol “L'Estadística ens envolta” amb la
intenció que es vagi exposant de forma itinerant a diversos indrets.
Encara que la temàtica dels mateixos és diversa, es pretén que la col·lecció
creixi de manera que inclogui altres matèries d’interès.
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La primera exposició es va realitzar dins dels actes que englobava la Setmana
de la Ciència al Claustre de l'Institut d’Estudis Catalans del 15 al 24 de
novembre.
Posteriorment va ser exposada a l a UPC (Facultat de Matemàtiques i
Estadística) i la UB. En els propers mesos la col·lecció està prevista que s’exposi
a la UdG, a l'Institut Sta. Eulàlia de l'Hospitalet i a l'Institut de Sant Quirze.

Estudiants de la UB a l’exposició de pòsters
“L’estadística ens envolta”
La delegada de la Junta de la SCE per a Formació Preuniversitària gestiona les
sol·licituds per exposar la col·lecció i les peticions per crear nous pòsters.

Activitats amb la col·laboració de la SCE
Seminari “Trials and Truths” a la UPC
El departament d’Estadística i Investigació Operativa de la FME de la
UPC amb la col·laboració de la SCE va organitzar la Taula Rodona “Trials and
Truths” el 8 de març en la Sala d'Actes de la FME.
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L’acte va estar presidit pels professors Jan Graffelman i Lupe Gómez, i moderat
pel professor Erik Cobo. Els ponents van ser S tephen Senn, Director
del‘CompetenceCenter in MethodologyandStatistics’ de Luxemburg i Rosa
Lamarca, Cap d’Estadística als Laboratoris Almirall.
La taula rodona va versar sobre l’accessibilitat dels resultats de recerca per la
comunitat científica des de dues perspectives diferenciades: el paper de les
revistes científiques i la recerca de la indústria farmacèutica.
Rosa Lamarca amb la ponència ‘Time to change disclosing clinical trials’ va
presentar les diverses iniciatives que s’han dut a terme des del camp editorial i
regulatori per fer públics tant els resultats de la recerca com les bases de
dades generades. Entre d’altres temes, es van esmentar els registres d’assajos
clínics, la guia europea sobre les bases de dades clíniques i la transparència
així com la campanya ‘All trials’.
Stephen Senn amb ‘Bad JAMA? Are medical journal editors biased in favour of
positivestudies?’ va presentar una revisió sobre articles acceptats per
publicació en revistes científiques tenint en compte la qualitat del treball.
L’anàlisi suggereix l’existència d’un biaix en contra d’estudis amb resultats
negatius. El ponent va ressaltar la importància d’aquest tipus d’anàlisi que no
es basa en l’assumpció que els autors estan igualment disposats a enviar a
publicació estudis positius i negatius. L’acte va finalitzar amb el sorteig entre els
assistents d’un exemplar de ‘Dicing with death’ del Stephen Senn i v aris
exemplars de l’ ‘Estadística en còmic’.

Rosa Lamarca, Stephen Senn i Jan Graffelman a la finalització del
seminari “Trials and Truths”
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4t concurs Planter de Sondeigs i Experiments
Al llarg de l’any 2013 es va celebrar la 4a edició del concurs Planter de
Sondeigs i Experiments, patrocinat per la SCE entre altres, 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 4a edició es va consolidar un elevat èxit de participació ja que s’hi
van presentar 166 treballs amb 598 alumnes participants, que var estar dirigits
per un total de 46 professors de 38 centres d’ensenyament secundari d’arreu
Catalunya.

Guanyadors del 4t concurs Planter de Sondeigs i Experiments

L'acte de lliurament dels premis es va celebrar el divendres 7 de juny de 2013 a
l'auditori del Vèrtex de la UPC (Campus Nord), amb una nombrosa assistència.
Aquest any la SCE va participar patrocinant un premi especial dedicat a l'Any
Internacional de l'Estadística i vinculat al bloc e2013.

Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques a la SCM
El dissabte 28 de setembre va tenir lloc la 10a Jornada d’Ensenyament
de les Matemàtiques organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques,
la Societat Balear de Matemàtiques, la FEEMCAT i Al-Khwarizmi.
Aquesta jornada va estar dedicada a l’Alfabetització en Estadística i el rol que
juguen els ensenyants. Una taula r odona, moderada per la presidenta de la
SCE, al voltant d’aquest tema va ocupar la major part del matí. Tant les
ponències com el posterior debat va ser molt ric en qüestions, estratègies i
diversitat d'opinions.
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Va ser una molt bona ocasió d'apropament tant a la SCM com al col·lectiu de
professors de primària i secundària.
La jornada va servir també per aflorar molts temes a on la SCE podria jugar un
rol, però el més important, crec, és que aquest col·lectiu es va mostrar molt
receptiu a incloure de forma activa l’estadística en els seus plans curriculars i a
prendre mesures per tal que l'estadística no fos sempre el darrer tema de cada
curs.

Programa:
09:45 h- Obertura i presentació de la Jornada
10:00 h- Taula rodona: «L'Alfabetització Estadística, quin paper ha de jugar des
d'infantil a la universitat?»
Moderador: Lupe Gómez Melis (Societat Catalana d’Estadística.
Estadística i IO. UPC)
Ponents:
Mercè Farré Cervellò (Dep. de Matemàtiques, Estadística i IO.UAB)
Montserrat Guillén Estany (Dep. D’Econometria. UB)
Francisco Montes Suay (Fac. CC Matemàtiques, Estadística i IO. UV)
Frederic Udina i Abelló (IDESCAT. Dep. D’Economia i Empresa. UPF)
11:30 h - Pausa cafè
12:00 h - Debat
12:45 h -Convocatòria del Premi Maria Antònia Canals
13:00 h -«Dotze tasses de tè»
Presenta Francesc Rossellò Llompar
13:30 h - Visita exposicions
14:00 h - Dinar
16:00 h - Sessions paral·leles
David Obrador Sala (IES La Sedeta, Barcelona) «Estadística i eines TIC»
Xavier Fernández Berges i Dolors Rubirola Sitjas (Escola l’Estació. St. Feliu
de Guíxols) «La persona típica de la nostra escola »
17:00 h - Sessions paral·leles
Grup MatGI (Professors de secundària de Girona) «Tema 13: probabilitat
i estadística»
Pere Grima Cintas (Dep. D¿Estadística i Investigació Operativa. UPC)
«Peixos, taxis i aniversaris. Algunes idees per ensenyar estadística»
18:00 h - Cloenda de la Jornada
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Jornades de Consultoria Estadística i Software – SEA/UAB
Coincidint amb la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística, el
Servei d’Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona va
celebrar la segona edició de les Jornades de Consultoria Estadística i Software.
Les jornades, que van tenir lloc del 23 al 25 d’Octubre al Centre de
Recerca Matemàtica (CRM), van servir com a p unt de trobada d’estadístics i
usuaris de l’estadística on compartir experiències i inquietuds tant científiques
com professionals.
La Societat va participar amb la primera xerrada convidada de les
jornades feta per la secretària, na Susana Pérez, sota el títol “La vida
professional d'una jove bioestadística”.
A més a més, es va impartir un curs previ a les jornades sobre l’anàlisi de
dades en estudis de genètica, i es va concloure amb una taula rodona sobre
el futur de l’estadística.

Jornada d’Activitat Estadística a les comarques gironines – UdG
En el marc de l’Any Internacional de l’Estadística, el 25 d’octubre de
2013 es va celebrar la Jornada “Activitat a les comarques gironines” a l’auditori
de l’edifici Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
L’acte va ser organitzat conjuntament per la Unitat d’Assessorament Estadístic,
la Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica i els grups de recerca
en l’àmbit de l’Estadística, de la UdG, i va tenir un gran èxit de participació
gràcies a l a diversitat de les empreses i organismes participants i l’encert en
l’elecció del format.
La cloenda va comptar amb la participació d'en Xavier Tort-Martorell, vocal
de la SCE i president de la "European Network for Business and Industrial
Statisticis"
L’activitat concebuda com un fòrum de contacte i discussió al voltant de la
incidència de l’Estadística en diferents àmbits de la societat gironina va reunir
usuaris, representants i investigadors de diversos sectors, entre altres, del
turisme, agroalimentari, biosanitari, mèdic, econòmic-financer, tecnològic i
institucional.
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El Director de la Càtedra Lluis Santaló, Carles Barceló, al centre,
moderant el col·loqui d’un dels 5 àmbits en que es va estructurar
la jornada d'estadística a la UdG
Matins de Recerca al CosmoCaixa
El 7 de novembre de 2013, al Cosmo Caixa de Barcelona i dins del
programa de joves investigadors que organitza eduCaixa amb el doble
objectiu d’acostar la investigació i recerca als estudiants de secundària i
d’incentivar les seves vocacions científiques, la Delegada de formació
preuniversitària de la SCE, Sara Fontdecaba, v a presentar la conferència
matinal “Buscant respostes en un mar de dades”.
La conferència va aplegar al voltant de 200 estudiants de 4t. d’E.S.O de 3
instituts diferents que van poder valorar la importància en tots els àmbits
científics de recollir i analitzar dades correctament i per tant el paper de
l’estadística com a eina fonamental del mètode científic.
El fil conductor del discurs, permeté elogiar alguns dels treballs portats a terme
al nostre país on l’estadística ha jugat un paper clau i veure alguns exemples
de la gran rellevància que té en la presa de decisions empresarials.

Inauguració de la Setmana de la Ciència a la UVic
El 18 de Novembre de 12h a 13h i sota el títol "L'accident del Challenger
es podia haver evitat: un passeig a través de l’Estadística", el tresorer de la SCE,
en Pere Puig,va demostrar el paper que té l'Estadística en tots els àmbits de
l'activitat humana, introduint els conceptes que s'hi utilitzen a partir de les
notícies del diari.
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L'acte a l’Aula Magna del Campus Torre del Frares de la UVic, va estar presidit
per la Dra. Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de
Coneixement de la UVic.
Aquesta xerrada va ser la Conferència Inaugural de la Setmana de la Ciència
2013 a la Universitat de Vic.

Tot a punt per la Xerrada d’en Pere Puig a la UVic

Xerrada a la FUB amb motiu de la Setmana de la Ciència
El 20 de novembre de 2013, la Fundació Universitària del Bages va
convidar Roger Roca, membre de la SCE, a participar en la xerrada titulada
“Com utilitzar les dades sense prendre mal”, en el marc de la setmana de la
ciència.
En aquesta xerrada en Roger va parlar dels orígens (històrics) de l’estadística,
del present i del futur més immediat (amb un enfoc d’orientació laboral), els
diferents usos i abusos que es f an de l’Estadística (des del punt de vista dels
mitjans de comunicació) i, per finalitzar, es va fer un breu repàs i explicació dels
diferents actes en el marc de l’Any Internacional de l’Estadística (activitats,
bloc, etc.).
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En Roger Roca durant la seva xerrada a la Fundació
Universitària del Bages.

Jornades d’estadisTICa a la UOC
La SCE va col·laborar també en l’organització de les "1eres Jornades
d’estadisTICa", celebrades a la UOC el 28 de novembre.
L’objectiu de les Jornades va ser debatre sobre com l’ús intensiu de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha fet evolucionar també
la forma de mesurar i analitzar el nostre entorn econòmic i social.
La facilitat d’accés a grans fonts d’informació pràcticament en temps real, la
utilització de noves tècniques d’anàlisi i la transformació de les antigues, i la
disponibilitat de noves eines de comunicació que faciliten noves maneres de
presentar els resultats estadístics, han fet que comencem a parlar, potser,
d’una nova forma de fer estadística.
Aquests temes van ser tractats a través del següent programa:
9:30 h- Recepció i registre
10:00 h - Inauguració de la Jornada.
Àngels Fitó Bertran, Directora dels Estudis d’Economia i Empresa (UOC)
10:30 h – “Fonts d’informació i TIC: Big Data”
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Ponent: Frederic Udina i Abelló (IDESCAT i UPF).
Presentat per Àngels Fitó Bertran.
11:45 h – “Tècniques d’anàlisi estadística i TIC: software estadístic”
Ponents: Alex Sànchez Pla (UB) i Camilo Cristancho (UAB)
Presentats per Antoni Meseguer Artola (UOC)
12:30 h – “Presentació de resultats estadístics i TIC: Difusió”.
Ponents Xavier Badosa (IDESCAT) i Josep Maria Ureta (El Periódico).
Presentats per Ernest Pons Fanals (SCE i UB).
13:15 h - Clausura de la jornada.
Ernest Pons Fanals (SCE i UB)

Clausura de les Jornades d’EstadisTICa a la UOC a càrrec
d'Ernest Pons, vocal de la SCE
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Filmoteca de Catalunya
El 29 de novembre el
Departament
d’Estadística
I
Investigació Operativa de la UPC
amb el suport de la SCE i de la
Facultat de Matemàtiques i
Estadística va organitzar la
projecció
de
la
pel·lícula“Moneyball”,
basada
en fets reals, dirigida per Bennett
Miller i protagonitzada per Brad
Pitt .
Es va comptar amb la presència
de
Joan
Ramon
Ramos,
coordinador comissió esportiva
futbol femení FC Barcelona.
Des d’aquí el nostre agraïment a
l’Erik Cobo, membre fundador de
la SCE i
ànima d’aquest
esdeveniment.

Cartell de l’acte a la Filmoteca.

Acte de Nadal
Una vegada més vam arribar al final de l'any i per despedir aquest Any
Internacional de l'Estadística vam celebrar la ja habitual conferència de Nadal
de la SCE.
Es va celebrar dimecres 11-12-13 a les 19h a la Sala d'Actes de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística de la UPC i tres joves compromesos amb la SCE ens
van explicar la seva visió de la professió estadística. Ells són: l' Emma Albacar, l'
Anabel Blasco, i el Roger Roca.
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El Roger Roca, l’Emma Albacar i l’Anabel Blasco contestant les
preguntes del públic durant l’acte de Nadal

A continuació vam gaudir d'una copa de cava, neules i torrons mentre ens
vam desitjar un feliç 2014!

Felicitació de Nadal amb els participants a l’acte de Nadal
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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 C atalunya entre gener i juliol de 2013. Aquest ajut
cobreix l’import del curs fins a un màxim de 100€.
Les condicions per sol·licitar aquest ajut són ser membre de la SCE i presentar el
programa, la durada, l'entitat organitzadora i el preu del curs mitjançant un
correu electrònic a la secretaria de la SCE .
Després de finalitzar el termini per sol·licitar l’ajut, la Junta Directiva va resoldre
la convocatòria, atorgant l'ajut als 3 socis que l’havien sol·licitat:
1. Celia García Pareja
2. Moisés Gómez Mateu, i
3. Marta Rams Paradell.
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Comunicació
Articles a Premsa
Durant aquest 2013 la SCE ha aparegut a diversos articles de mitjans de
comunicació. A continuació en trobareu el recull.

27/Gener – Article "Quatre elefants en un 600" per Josep Maria Ureta a "El
Periódico de Catalunya"

35

24/Març – Article "El que altera la sang" per Josep Maria Ureta a "El Periódico
de Catalunya"
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Març – Entrevista a Olga Julià, membre de la SCE, a "La Revista" núm. 59,
publicada per la Universitat de Barcelona
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02/Abril – Article "L'estadística està de celebració" per Lupe Gómez a "El
Periódico de Catalunya"
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26/Maig – Entrevista a Carles Barceló, membre de la SCE, a la revista "Engega",
publicada per la UdG i suplement del Diari de Girona
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Maig – Entrevista a Rosa Lamarca, membre de la SCE i vocal a la Junta, a UPC
Alumni
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Octubre – Entrevista a Lupe Gómez, membre i presidenta da la SCE, a "Som
UPC"
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20/Octubre – Article "Qui va salvar la Balena Blava" per Josep Maria Ureta a El
Periódico de Catalunya
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Twitter
Des del passat Novembre de 2012, la Societat està present a l a xarxa
social Twitter. Durant aquest 2013 l’evolució del nostre perfil ha sigut el següent:
S’han publicat un total de 192 piulades, de les quals 101 vegades s’han marcat
com a favorites i s’han re-piulat un total de 206 vegades. El nombre màxim de
re-piulades per piulada és de 5 i correspon a les següents piulades:
o (2013-01-09) Ja tenim disponible el bloc d'estadística, on periòdicament
publicarem articles d'interès. Et convidem a que participis
http://t.co/T0HylYEI
o (2013-11-25) El divendres 29 Nov. 21.00 h a @filmotecacat sessió especial
Cinema i Estadística: Moneyball http://t.co/HCRQChv2dl
http://t.co/BllhtQarzC
o (2013-11-25) Jornada estadísTICa2013, 28Nov. A la @UOCuniversitat BCN.
http://t.co/er2PWv7w6S Inscripció gratuïta Amb @socestadistica
@idescat
El nombre màxim de favorits per piulada és 3 i correspon a la següent entrada:
(2013-12-06) Conferència de Nadal, dimecres 11-12-13 a les 19h a la Sala
d'Actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
El nombre màxim de respostes d’un piulada és de 2 i correspon a:
(2013-11-17) Avui a les 12 a la UVic: L’accident del Challenger podia haverse evitat: passeig a través de l’Estadística
Les piulades corresponents al Bloc de l’Estadística amb més repercussió van
tenir un total de 4 re-piulades cada una i corresponen a:
o (2013-06-12) Mostreig: per tastar la sopa amb una culleradeta n’hi ha
prou, sigui l’olla gran o petita http://t.co/hEeq8OxeXQ
o (2013-03-11) Les estadístiques del genoma http://t.co/LF45gSkIm9
o (2013-02-28) De la convocatòria electoral al 25N: dos mesos decisius
http://t.co/2GFvIUXD3O
o (2013-02-18) Posicionament dels partits polítics: una anàlisi de dades
textuals http://t.co/8oB3ykjf

A finals del 2013 contàvem amb 170 seguidors, tot i que el creixement és
constant. D’aquests seguidors, podem dir que...
-

El 75% del nostres seguidors són de gènere masculí.
El 84% resideixen a Espanya, un 4% al Regne Unit i un 2% als Estats Units;
dins de l’estat espanyol, el 43% resideix a Barcelona, el 7% a Madrid, el
2% a Valladolid i el 2% a València.
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-

-

El 31% dels seguidors segueix també el compte del “Instituto Nacional de
Estadística”. Un 27% segueix el compte de l’Idescat, la mateixa
proporció que segueix també la “Royal Statistical Society”.
Durant el 2013, un 24% ha seguit a “Statistics2013“, el compte de twitter
dedicat a l’any internacional de l’estadística.

Evolució del nombre de seguidors de @socestadistica des de la
seva creació al Novembre de 2012

e-NEWS
Aquest 2013 ha sigut el 2n
any de vida del butlletí de la
Societat, l'e-NEWS i n’hem fet 9
publicacions que han arribat
cada mes a l a bústia de correu
electrònic dels membres de la
SCE.
Entre les entrades que més
destaquen
trobem
les
corresponents a ofertes de feina i
les d’activitats de l’àmbit de
l’estadística en general. La resta
d’entrades s’han agrupat en les
seccions “Novetats, Congressos,
Concursos i Altres.
La secció “Activitats de la SCE” i
les “Notícies de la SCE” compten
amb
un
nombre
important
d’entrades.
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Memòria econòmica
INGRESSOS
5319,02

Saldo del compte bancari a 31/12/2012
Quotes 2012 pagaments endarrerits i de nous socis
del començament de 2013

(12x50 + 9x20)

780,00

Quota IDESCAT

500,00

Quotes dinar Dia de l’Estadística

405,00

Quotes 2013 domiciliades (Juliol)

(91x50 + 28x20)

Quotes 2013 transferències

(6x50 + 3x20)

TOTAL

5110,00
360,00

12474,02

DESPESES
Comissions de manteniment

(4x9)

Comissions remeses de rebuts

36,00
23,77

Atencions socials (Sr. Stephen Senn)

100,00

Desp. xerrada Dia de l’Estadística (2013)

242,49

Material Dia de l’Estadística (2013)

247,89

Càtering Dia de l’Estadística (2013)

1169,50

Lloguer pantalles sessió Parlament

1385,45

Desp. xerrada sessió Parlament

258,51

Atencions socials (Parlament)

158,30

Aportació Planter de Sondeigs i Experiments 2013

502,00

Borses d’estudis

(2x75+1x50)

206,00

Atencions socials (Prof. Álvaro Muñoz)

108,00

Pòsters

903,59

Manteniment pàgina web (12 mesos)

(62,92x3+61,71x9)

Contribució a SORT

744,15
85,99

Comissió devolució rebuts

(1,82x6)

10,92

TOTAL

6182,56

TOTAL INGRESSOS-DESPESES:

6291,46
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