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L’assemblea es reuneix el 7 de febrer de 2019 a les 6 de la tarda a la sala Nicolau d’Olwer de la seu
de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’ordre del dia següent:

1. Presentació i elecció de la Junta Directiva.

2. Informe del President sobre activitats fetes i programades.

3. Proclamació dels resultats de l’elecció.

4. Precs i preguntes.

1 Presentació i elecció de la Junta Directiva

El president de la SCM, Xavier Jarque Ribera, dóna la benvinguda als assistents i passa la paraula
a la candidata a presidenta, Dolors Herbera.

La professora Dolors Herbera presenta la seva candidatura, formada per:

Presidenta: Dolors Herbera i Espinal
Vicepresident: Josep Vives i Santa-Eulàlia
Adjunt a vicepresidència: Abraham de la Fuente Pérez
Tresorer: Albert Granados Corsellas
Secretària: Imma Baldomá i Barraca
Vocal indústria: Aleix Ruiz de Villa

i exposa les ĺınies generals en les que volen treballar.

A continuació, es procedeix a la votació presencial.

2 Informe del President sobre activitats fetes i programa-

des

A continuació, el president exposa un breu informe que complementa el fet a l’assemblea del 29 de
novembre de 2018.
Entre altres coses, recorda que la SCM forma part del Comité Español de Matemàticas (CEMAT)
i que és el canal per poder tenir representació a la International Mathematical Union (IMU), que
es va reunir a Sao Paulo aquest estiu, abans del Congrés Internacional de Mateàtiques de Rio de
Janeiro.
Finalment, el president informa que s’acaba de signar un conveni de reciprocitat amb la Unione
Matematica Italiana, que permetrà enfortir els lligams entre les dues societats.
La intervenció del president acaba amb un breu torn de paraules on els assistents aporten el seu
punt de vista.



3 Proclamació dels resultats de l’elecció

La suma de l’escrutini electrònic i dels vots a l’assemblea dóna 99 vots favorables a la candidatura
encapçalada per Dolors Herbera, 4 vots en blanc i 1 de negatiu. Queda escollida la nova junta pels
propers 4 anys.
La junta sortint felicita la nova junta.

4 Precs i preguntes

En Manuel Castellet pregunta si s’ha plantejat fer una trobada conjunta amb la societat matemàtica
Süıssa, i se li respon que, de moment, no hi ha hagut cap contacte.
En Joaquim Bruna demana més informació sobre la representació de la SCM a l’IMU: el president
aclareix que qui forma part de l’IMU són els päısos, i en aquest cas, mitjançant el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. Aclareix que fa uns anys, el Ministerio (quan n’era l’organit-
zació adherida a la IMU en representació del Reino de España) va deixar de pagar la quota deixant
un deute de 36000 euros (Seül, agost de 2014). Llavors es van fer dues accions: una va ser la de
pagar el deute via els programes Severo Ochoa i Maŕıa de Maeztu, i l’altre va ser que el Ministerio
va deixar la representació del Reino de España a la IMU i la va passar al CEMAT. Després de
moltes gestions durant els primers mesos de 2015 es va regularitzar el pagament i el CEMAT va
agafar la representació de la delegació espanyola (4 cadires) a la IMU. L’acord inclöıa que la SCM
es feia càrreg de la secretaria del CEMAT durant el peŕıode 2015-2018 (fins al ICM2018 de Rio
de Janeiro) i pagaria 2000 euros anuals (dels 12000 que cal pagar) per gaudir d’una cadira de la
delegació esmentada.

No hi ha més intervencions i s’aixeca la sessió a les 7 de la tarda.

Junta sortint

Xavier Jarque i Ribera Albert Ruiz Cirera

President Secretari

Junta entrant

Dolors Herbera i Espinal Imma Baldomà i Barraca

Presidenta Secretària


