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L’assemblea es reuneix a la sala Pere i Joan Coromines 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 2012.

4. Actualització de quotes i pressupost per al 2014.

5. Torn obert de paraules.

1 Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea an-

terior

El president de la SCM, Joan Solà-Morales, dóna la benvinguda als assistents. En
començar l’assemblea s’aprova l’acta de l’assemblea del 2012.

2 Informe del President sobre activitats fetes i pro-

gramades

El president presenta un informe amb les dades actuals i les activitats realitzades per
la Societat.

• Comunicació: La SCM actualment té 837 socis, sent la tercera de les societats
filials de l’IEC en nombre de socis. Cal destacar que aquest any s’ha signat
un conveni de col·laboració amb la Societat Catalana d’Estad́ıstica. Aquest
conveni contempla, entre altres coses, l’intercanvi de revistes i publicacions i
una quota redüıda per als socis d’ambdues societats.

La comunicació amb els socis ha estat mitjançant correu electrònic (un total
de 26 correus d’anuncis i informacions), un compte al twitter (@soccatmat)
gestionat per en Manel Udina (123 piulades i 445 seguidors), la pàgina web, que
ha rebut aproximadament 4900 visites i un compte al Facebook.



La comunicació amb i des de la Societat Europea de Matemàtiques (EMS)
mijançant l’Eva Miranda (EMS-corresponding member), aportant columnes
de la EMS a l’SCM-Not́ıcies, not́ıcies sobre la SCM a l’E-news de la EMS i
col·laboracions a la Newsletter de la EMS.

• Organització: El president mostra als assistents els llistats de membres de les
diferents Juntes i Comissions de la SCM. Des de la darrera assemblea s’ha
prodüıt la incorporació de Xavier Jarque com a nou vocal de la junta

• Publicacions: S’han publicat els números Volum 27, n. 2 i Volum 28, n. 1 del
Butllet́ı de la Societat Catalana de Matemàtiques, i el números 33 i 34 del SCM-
Not́ıcies. El president també destaca que l’Enric Ventura ha estat substitüıt per
en Xavier Jarque com a editor en cap de l’SCM-Not́ıcies. Anuncia la sortida
prevista per desembre d’enguany del número 33 de la publicació conjunta amb la
FEEMCAT noubiaix. Ja està en marxa la nova revista Reports@SCM destinada
a articles de recerca en anglès i pensada pels primers treballs dels investigadors
joves. El comitè editorial està format per professors de les tres universitats
catalanes que compten amb programes de doctorat de matemàtiques, amb la
Núria Fagella i l’Enric Ventura com a editors en cap.

• Activitats: El president resumeix les activitats realitzades durant el curs acadèmic
passat:

– 16a Trobada Matemàtica de la SCM i presentació de la BGSMath: Se
celebrà el 17 de juny a la sala Prat de la Riba de la Seu de l’Institut
d’Estudis Catalans. A més de les presentacions de la Barcelona Graduate
Schools of Mathematics a càrrec de Llúıs Alsedà, Joaquim Ortega i Oriol
Serra i la revista Reports@scm a càrrec de Núria Fagella i Enric Ventura, va
comptar amb les contribucions de Frederic Udina (“L’Idescat i els camins
de l’estad́ıstica pública”), de Carles Simó (“De l’ordre al caos: el paper de
les varietats invariants”), de Ferran Hurtado (“Una generalització de la
convexitat basada en rectes secants”) i de Cédric Villani (“On triangles,
gases, prices and men”).

– 10a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques: Se celebrà el 28 de
setembre al voltant del tema “L’alfabetització estad́ıstica. Quim paper hi
juguem els ensenyants?”.

– Cicle de conferències sobre la figura del matemàtic Ferran Sunyer i Ba-
laguer: impartides pel professor Manuel Castellet, director de la funda-
ció FSB. Des de l’assemblea anterior s’ha completat el cicle amb les con-
ferències del 21 i 28 de novembre de 2013 a la UPC i a la UAB respectiva-
ment.

– XLIX Olimṕıada Matemàtica (Fase Catalana): obtenint 9 alumnes selec-
cionats per la Olimṕıada Matemàtica Espanyola obtenint 2 or, 2 plates i 1



bronze i 2 alumnes seleccionats per Olimṕıada Matemàtica Internacional
obtenint un bronze i una menció.

– Cangur 2013: va tenir un total de 24823 participants de 829 centres. L’en-
trega de premis es va fer a l’auditori de l’edifici Vèrtex de la UPC. En
aquest context també s’han realitzat els Problemes a l’esprint i la Marató
de problemes (ambdues conjuntament amb FEEMCAT i CREAMAT) i el
Concurs de relats Cangur.

– CSASC 2013 : el va celebrar a Koper, Slovènia, el Joint Mathematical Con-
ference of Catalan, Slovak, Austrian, Slovenian anc Czech Mathematical
Societies entre el 9 i 13 de juny.

– Activitats futures : hi ha prevista
La presència de la SCM al CEMAT, CIMPA (16-17/01/2014) i a l’EMS-
Council Meeting (28-29/06/2014).
La col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en el programa de
Formació Cient́ıfica, Tecnològica i Matemàtica adreçat a professorat de
secundària.
La col·laboració amb VideoMAT 2013 i 2014.
Pel desembre hi ha prevista la conferència sobre Pierre Deligne, premi Abel
2013, a càrrec de Pilar Bayer. La organització el 7 i 8 de novembre de 2014
de Barcelona Mathematical Days 2014 per iniciativa del Comitè Cient́ıfics
de la SCM.

• Fons de promoció d’activitats: la SCM ha finançat parcialment les activitats:

– V Jornades de l’Associació Catalana de Geogebra, Barcelona 15-16/02/2013.

– Topics in Complex Dynamics 10-14/06/2013.

– Planter de Sondeigs i Experiments (UAB, UB i UPC).

– XVI Jornades per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de les Matemàtiques
(JAEM). Palma de Mallorca 2-5/07/2013.

– Curs de formació dels juliols de la UB.

– 11 Jornades d’Interacció entre Sistemes Dinàmics i EPD. Barcelona, 15-
19/07/2013.

– Barcelona Topology Workshop, Món Sant Benet, 27-29/09/2013.

• Premis: S’han concedit els Premi Evariste Galois 2013: atorgat a Esther Ibáñez
Marcelo pel seu treball “Expectation maximization per a arbres filogenètics”.

• Es convoquem els premis següents:

– Premi Albert Dou 2014, a un treball que faci visible la importància de la
Matemàtica en el nostre món.



– Es crea amb el mecentatge del Prof. Carles Simó el premi Barcelona Dy-
namical System Prize 2015, un premi internacional bianual a un article de
Sistemes Dinàmics, començant a la tardor de 2015.

3 Informe econòmic i tancament de comptes de

2012

Na Mariona Petit, tresorera de la Societat Catalana de Matemàtiques, presenta el
tancament dels comptes del 2012. S’aprova per assentiment.

4 Actualització de quotes i pressupost per al 2014

Na Mariona Petit, tresorera, presenta la proposta de pressupost per al 2014. S’aprova
per assentiment. Aix́ı mateix, és dóna el vist-i-plau a la pròrroga de l’import de les
quotes de soci.

5 Torn obert de paraules

El professor Carles Casacuberta demana que es pensi en noves maneres de captar més
socis per la SCM, especialment socis entre els estudiants de matemàtiques.
El professor Manuel Castellet informa de la inauguració de l’exposició “La superació
d’un matemàtic: Ferran Sunyer i Balaguer” el dia 14 de gener de 2014 al Palau
Robert.

Albert Ruiz Cirera,

Secretari de la SCM.


