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L’assemblea es reuneix el 29 de novembre de 2018 a la sala Nicolau d’Olwer de la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Informe del President sobre activitats fetes i programades.

3. Informe econòmic i tancament de comptes de 2017.

4. Pressupost per al 2019.

5. Torn obert de paraules.

1 Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

El president de la SCM, Xavier Jarque Ribera, dóna la benvinguda als assistents. En co-
mençar l’assemblea s’aprova l’acta de l’assemblea del 2017 per assentiment.

2 Informe del President sobre activitats fetes i progra-

mades

El president comença explicant que aquesta assemblea hauria de triar una nova junta di-
rectiva, però que en el moment en que hi havia una candidatura ja havien finalitzat els
terminis i no es podia garantir el vot per correu. Per aquest motiu, la junta actual continu-
arà en funcions, s’obrirà un nou termini per a presentar candidatures i es farà una assemblea
extraordinària per a fer l’elecció.
A continuació exposa l’informe de les activitats realitzades per la Societat agrupades per
seccions:

• Comunicació: El president informa que ja està en funcionament la nova web de la
SCM, amb un format més modern que prioritza la visibilitat de les activitats que fa la
societat.
També continua la comunicació per altres canals com poden ser Twitter i el correu
electrònic.

• Recerca i universitats: El president informa que es va celebrar el CSASC (trobada con-
junta amb les societats austŕıaca, catalana, eslovaca, eslovena i txeca de matemàtiques)
el setembre d’enguany a Bratislava.



• Representació: El president informa que va representar la SCM a la reunió de l’IMU
(International Mathematical Union) a Rı́o de Janeiro i a l’International Congress in
Mathematics, que es va celebrar a continuació.
Dins encara de l’àmbit de representació, la SCM va acollir la reunió de l’Executive
Committee de la EMS a Barcelona el 9 i 10 de novembre.

• Secundària i batxillerat (i primària): El president informa de les activitats formatives
per a joves (ESTALMAT, Bojos per les Matemàtiques), aix́ı com dels diferents concur-
sos destinats a estudiants de primària i secundària: Olimṕıada Matemàtica, Cangur,
Copa Cangur Problemes a l’Sprint, i Olitele.

• Premis: El president informa que aquesta setmana acaba el termini per les candida-
tures dels premis Évariste Galois, Emmy Noether i Albert Dou, pel que properament
s’hauran de nomenar els tribunals que els resolguin.

• Reconeixement: El professor Joaquim Bruna (UAB) han estat nomenat membre nu-
merari del Ple de l’IEC, mentre que el professor Marc Noy (UPC) ha rebut la Medalla
Narćıs Monturiol. Des de la junta de la SCM felicitem als dos professors per aquest
reconeixement.

El president finalitza la seva intervenció mostrant preocupació per la falta de professors de
matemàtiques a l’ensenyament secundari.
La intervenció del president acaba amb un breu torn de paraules on els assistents mostren
el seu punt de vista sobre la falta de matemàtics que es vulguin dedicar a la docència a
secundària.

3 Informe econòmic i tancament de comptes de 2017

Natàlia Castellana, tresorera de la SCM, presenta el tancament dels comptes del 2017 i infor-
ma de que al proper SCM-Not́ıcies sortirà l’estat de comptes que inclourà aquesta informació
i la referent a l’apartat següent de l’ordre del dia.
S’aprova per assentiment.

4 Pressupost per al 2019

Natàlia Castellana, tresorera de la SCM, presenta la proposta de pressupost per al 2019, que
s’aprova per assentiment.

5 Torn obert de paraules

El president passa la paraula a la professora Dolors Herbera (UAB), qui informa que està
preparant una candidatura on faria de presidenta. Aquesta candidatura es completa amb
els professors Josep Vives (UB) de Vicepresident de recerca i universitats, Abraham de la
Fuente (Institut-Escola Costa i Llobera, UPF) de Vicepresident d’ensenyament secundari,



Immaculada Baldomá (UPC) de secretària, Albert Granados (IES Pere Vives i Vich) de
tresorer i Aleix Ruiz de Villa (xplore.ai) de vocal de Indústria.
En Manuel Udina informa de la xerrada “Atentado a la intuición” d’Adrián Paenza al Palau
Mercader (Cornellà).

Albert Ruiz Cirera, Xavier Jarque i Ribera,

Secretari Vist i plau del president


