ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA QUE VA TENIR LLOC EL DIMARTS 2 DE NOVEMBRE
DE 2021
Poc després de les sis de la tarda del dia 2 de novembre de 2021 va començar l’Assemblea General de
Socis de la Societat Catalana de Física a la sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans amb l’ordre del dia següent:
1.2.3.4.5.6.-

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (10-12-2020).
Informe del President.
Memòria del curs 2020-2021.
Informe econòmic.
Programa d’activitats per al curs 2021-2022.
Torn obert d’intervencions.

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (10/12/2020)
L’acta de l’assemblea anterior, que s’havia tramés prèviament als socis, s’aprova per aclamació.
2.- Informe del President
El president comenta algunes de les activitats que ha realitzat la societat durant el curs 2020-2021.
Durant aquest curs, els actes seran tant presencials com virtuals.
* Premis Jordi Porta
S’han presentat 30 treballs amb premis diversificats, bona part de València.
* Olimpíada de Física.
S’ha celebrat totalment de forma telemàtica.
La primera prova es ve fer amb un Moodle de manera global per a tot Catalunya.
Els 50 millors la van fer amb connexió via Zoom.
Es van aconseguir 10 medalles a l’Olimpíada Espanyola
Amb la realització virtual hi va haver molta més participació ja que es facilita l’accés a participants de tot Catalunya, que en el format presencial s’ho repensen abans d’assistir-hi.
Es preveu que per aquest proper curs l’Olimpíada ja sigui presencial una altra vegada, i
s’intentarà que hi hagi més seus, com per exemple: Vic, UAB, Manresa, Tortosa... la fase espanyola es farà a Madrid.
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* Proves Planck.
Hi van participar 4 equips i va guanyar un equip de la UAB.
* XXVII Cicle de Conferències.
Dins del cicle "Física Oberta", enguany s’han fet cinc conferències; també s’ha fet la conferència corresponent al premi Nobel. Totes les conferències es poden seguir telemàticament i després queden arxivades a la pàgina web de l’IEC.
* XXXIV Trobades Científiques de la Mediterrania. Josep Miquel Vidal.
El tema de les Trobades de l’octubre de 2021 fou Microscòpies i Espectroscòpies : accedint a
la Nanoescala, que tingueren lloc del 27 al 29 d’octubre.
* S’ha realitzat la traducció al català del kit de fotònica que es lliurava als instituts que han tingut
alumnes guanyadors del premis.
* S’ha realitzat la traducció de la nova versió del Sistema Internacional d’Unitats i es prepara per
enviar-ho als instituts.
* En relació amb la Revista de Física diu que de moment segueix aturada. Es disposa dels resums
dels treballs guanyadors de premis, que poden servir per avançar amb la revista.
* L’IEC demana no seguir custodiant estocs, en particular de la revista de física
Preguntes:
El senyor Antoni Giró comenta que abans de la pandèmia hi havia més assistència a les conferències, i confia que es pugui recuperar la tendència.
3.- Memòria del curs 2020-2021
En el punt anterior ja s’han comentat algunes de les activitats del curs 2020-2021 que figuren a la
Memòria. Aquesta memòria és la que es presenta anualment a l’IEC.
4.- Informe econòmic
El tresorer, Sr. Antoni Giró, presenta i comenta una taula on s’expliciten els ingressos i les despeses de
la SCF durant l’any 2020. El seguiment no és trivial. En els ingressos es comptabilitzen els ajuts de
l’IEC i els ajuts extraordinaris. Les despeses corresponen principalment a premis, proves, conferències
i exposicions.
Els ingressos han sigut de 18364 € i les despeses de 19854 €, amb un dèficit de -1489 €. El saldo de
caixa a desembre de 2019 és de 32000 € i a31 de desembre de 2020 de 30723,93 €.
En l’exercici de 2021, que encara està obert, hi podria haver superàvit. Com que l’any passat les altres
seccions no van demanar gaire, aquest any hem rebut una subvenció de 8800 €, quan normalment era
de 4000 €.
S’aprova l’estat de comptes presentat.
5.- Programa d’activitats per al curs 2021-2022
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En principi es preveu recuperar tot el que es feia abans de la pandèmia.
Es recuperarà el concurs de fotografia.
S’espera recuperar el calendari.
S’ha rebut el carnet de la societat, que dona accés a la biblioteca de Catalunya.
6.- Torn obert d’intervencions.
El president proposa com a repte aconseguir més socis i s’analitzen possible estratègies com organitzar
proves tipus Cangur de matemàtiques, incloure la indústria com fan a química o fer trobades de recerca com fa la societat catalana de tecnologia.
Poc abans de les set del vespre finalitza la sessió.

Àngel Cuadras Tomàs
Secretari de la SCF
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