SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES
Filial de l’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Carrer del Carme, 47 – 08001 Barcelona – Telèfon 933248583
Fax: 932701180 – c/e: scm@iec.cat – http://scm.iec.cat

L’assemblea es reuneix el 19 de novembre de 2019 a les 18:45 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. Aprovació, si escau, de l’acta de les assemblees anteriors.
2. Informe de la presidenta.
3. Informe, per part dels responsables, de les activitats fetes i programades
4. Informe econòmic i tancament de comptes del 2018.
5. Actualització de quotes i pressupost per al 2020.
6. Torn obert de paraules

Presentació
La presidenta de la SCM, Dolors Herbera, dóna la benvinguda als assistents i té unes paraules per
l’Anna Espinal.

1

Aprovació, si escau, de l’acta de les assemblees anteriors.

Les actes anteriors s’aproven per consentiment.
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Informe de la presidenta

La presidenta té una breu intervenció i avança que cadascú informarà sobre les activitats que ha
realitzat dins del següent punt de l’ordre del dia.
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Informe sobre activitats fetes i programades

Es recullen les activitats fetes i programades de la presidenta, la Dolors Herbera, del Vicepresident,
en Josep Vives, de l’adjunt a la presidència, l’Abraham de la Fuente, del vocal d’indústria, l’Aleix
Ruiz i de la vocal de publicacions, i la Montse Alsina. Per completar la intervenció de l’adjunt a la
presidència, intervenen en Josep Grané, n’Antonio Gomà i la Mireia López (en aquest ordre).

3.1

Informe de la Presidenta

La presidenta exposa algunes de les activitats de representació que ha dut a terme.
 Reunió a Berlin de l’EMS. Es va parlar, entre d’altres, d’involucrar a la gent jove en portar
iniciatives dintre de les societats i vehicular-lo mitjançant una Junta Jove.

 Assemblea General del CIMPA a Parı́s. S’ha perdut la subvenció de 30.000 euros per part de
l’Estat espanyol. Afectarà l’any entrant.
 La presidenta fa una breu història del CEMAT dins de l’IMU. Explica que per poder continuar
formant part de l’IMU, el CEMAT ha de tenir entitat jurı́dica i per tant s’han hagut de canviar
els estatuts de l’entitat. Aquesta feina s’ha fet conjuntament entre les entitats que formen
part. La darrera reunió es va fer el 17 d’octubre i es van consensuar uns estatuts que hauran
de passar per, almenys, el gabinet jurı́dic de l’IEC. Es va decidir també que les societats
membre proposessin un candidat/candidata per presidir el CEMAT. Hi ha consens en la
candidatura formada per Manuel Gordaliza (President), Maria Jesús Carro (Vicepresidenta),
Dolors Herbera (Secretària).

El Xavier Jarque expressa que la SCM ha de vetllar per la seva independència dintre del
CEMAT. El Joan Solà-Morales i en Josep Grané expressen opinions semblants.
 Congrés el 2021 conjuntament amb la societat polonesa de matemàtiques.

3.2

Informe del Vicepresident

En Josep Vives, informa de les activitats en les que ha pres part.
 S’ha anomenat un nou comité cientı́fic.
 A partir d’ara, hi haurà dues convocatòries a l’any del fons de promoció d’activitats (FPA)
per tal de gestionar-lo més eficientment.
 El Barcelona Mathematical Days tindrà lloc el 16 i 17 d’abril.
 Va assistir al ICIAM en representació de la SCM.

3.3

Informe de l’adjunt a la vicepresidència

L’Abraham de la Fuente explica les activitats que promou la societat respecte a l’educació. Aquesta
intervenció és compartida amb en Toni Gomà, en Josep Grané i la Mireia López.
 Felicita en Toni Gomà pel premi Maria Canals.
 La XV Jornada conjunta d’Ensenyament es va celebrar el 28 de setembre amb la FEEMCAT
i les societats valenciana (al-khawarizmi) i balear (xeix).
 En Josep Grané explica les feines de preparació per l’Olimpı́ada Matemàtica. El nombre de
participants és de 90 i caldria fer alguna acció per incrementar aquest nombre. Comenta que
hi ha una gran distància entre el que saben els estudiants i els problemes de les Olimpı́ades.
 El Toni Gomà explica els diferents concursos que promou la SCM dirigits a alumnes de
secundària i primària: Cangur, Concurs de Relats, Concurs Olitele, Marató de problemes,
Problemes a l’esprint, Copa Cangur.
 La Mireia López com a coordinadora del programa ESTALMAT, ens comenta que es renovarà
el professorat responsable, que s’ha estat creat un nou logotip i que la Caixa d’Enginyers serà
espònsor de l’ESTALMAT.

3.4

Informe de la vocal de publicacions

 La Montse Alsina agreix la feina feta pels anteriors responsables de les publicacions i també
agraeix als socis i sòcies que han pres la nova responsabilitat de fer-se’n càrrec de les diferents
publicacions de la SCM.
 Explica breument el tarannà de cada publicació esmentant els/les responsables.
 Fa una crida per qui vulgui col.laborar en el contingut d’aquestes publicacions.
 Informa que ha mantingut contactes amb les diverses universitats de parla catalana perquè
tinguin veu en el Notı́cies.

3.5

Informe del vocal d’Indústria

L’Aleix Ruiz informa de la jornada que es va celebrar el passat 14 de novembre. Van assistir-hi
unes 50 persones. La valoració de la jornada és molt positiva, ja que va servir per apropar la SCM
al món empresarial.
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Informe econòmic i tancament de comptes del 2018

La tresorera sortint, Natalia Castellana, ha confeccionat el tancament de comptes del 2018 que
s’aprova per assentiment.
Arran d’una pregunta d’en Josep Grané, el tresorer, l’Albert Granados, informa que el romanent
de les proves Cangur és gran i entra a formar part del pressupost.
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Actualització de quotes i Pressupostos 2020

S’aprova per unanimitat mantenir la quota actual pels socis.
El nou tresorer, L’Albert Granados, presenta la proposta de pressupost pel 2020, que s’aprova per
assentiment.
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Precs i preguntes

No hi ha més intervencions i s’aixeca la sessió a les 21:00 de la nit

Dolors Herbera i Espinal

Imma Baldomà i Barraca

Presidenta

Secretària

