
Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies 
de la Societat Balear de Matemàtiques SBM–XEIX, 
celebrada a l’aula A5 de l’edifici Anselm Turmeda de 
la UIB el dia 8 de febrer de 2008 a les 19:00 h. 

 Ens reunim 22 socis. La secretària de la Societat fa la presentació de l’assemblea.

 Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Aprovació de les actes anteriors.

 La secretària demana als assistents si es poden aprovar les actes de les dues assemblees 
anteriors.  Els assistents  no tenen cap objecció i,  per tant,  s’aproven les actes de les 
assemblees de dia 16 de febrer de 2007 i 20 de setembre de 2007.

2. Renovació de la Junta Directiva.

 Antònia Martorell comenta que aquest any toca renovació de la meitat dels membres de 
la  Junta:  vicepresidència,  tresoreria  i  vocalies  parells.  S’ha  presentat  una  única 
candidatura:

 M. Mar Rigo Rigo: vicepresidència 
 Joan Miquel Arbona Mas: tresoreria
 Maria Barceló Vidal: vocalia 6 
 Guillem Àngel Llabrés Munar: vocalia 8
 Miquel Martorell Fullana : vocalia 10
 Catalina Pol Quetglas: vocalia 12

  Tothom segueix en el seu càrrec, llevat de Catalina Pol que passa a ocupar la vocalia 
d’Albert Violant que, juntament amb Antonio Teruel i Margalida Llompart, han decidit 
no continuar a la  Junta Directiva per  motius personals  i  de feina tot  i  que seguiran 
col·laborant en les activitats de la Societat sempre que puguin.

 S’aprova  la  candidatura  per  unanimitat  i  els  assistents  demanen  que  consti 
explícitament en acta que estan d’acord amb la candidatura.

3. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2007. 

 Es reparteix als assistents un full amb la memòria d’activitats de l’any 2007, veure 
annex 1. Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats. Acaba 
dient  que  han  col·laborat  uns  40  socis  en  l’elaboració  i  desenvolupament  de  les 
activitats i que, per tant, la nostra és una Societat activa.
 Es fa entrega als socis assistents d’un CD, “ocarina integral”, repartit al seminari d’art i 
ciència a l’activitat “Música i Matemàtiques“ realitzada per la Societat a la Fundació 
ACA.
 Jaume Casesnoves, soci assistent a l’assemblea, demana que es faci constar en acta que 
l’assemblea està d’acord amb totes les activitats que fa la Societat, que ho aproven i que 
ens donen l’enhorabona.

4. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2007.

 S’entrega fotocòpia de l’estat de comptes de 2007 als assistents, veure annex 2. Joan 
Arbona,  tresorer  de la  Junta  Directiva,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques i per projectes. S’aproven els comptes de 2007, per unanimitat. 



 
5. Projecte d’activitats de l’any 2008.

 Es reparteix als assistents un full amb el projecte d’activitats per a l’any 2008, veure 
annex  3.  Josep  Lluís  Pol  comenta  els  diferents  apartats  i  diu  que  les  adreces 
electròniques que hi apareixen van als membres del grup de treball d’aquella activitat. 
El  canvi  més  important  respecte  a  l’any  passat  és  que  l’organització  de  les  proves 
cangur ha estat cedida per la UIB a la nostra Societat. S’aprova el projecte d’activitats 
de l’any 2008 per unanimitat.
 
6. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2008.

 S’entrega fotocòpia del pla d’actuació financer per a l’any 2008 als assistents, veure 
annex 4. Joan Arbona, tresorer de la Junta Directiva, explica els ingressos i despeses per 
partides  econòmiques  i  per  projectes.  Comenta  que  ha  augmentat  respecte  l’any 
anterior, bàsicament perquè s’hi ha afegit el cangur. S’aprova el pla d’actuació financer 
per a l’any 2008, per unanimitat. 

7. Funcionament de la Junta Directiva.

 Josep Lluís informa dels acords més rellevants presos a les darreres Juntes: 

-  Penjar  a  la  pàgina  web  l’ordre  del  dia  de  cada  Junta  Directiva  i  els  acords  més 
importants  presos  i  si  algú  està  interessat  en  assistir  a  la  reunió  o  sol·licitar  una 
determinada acta ho farà al correu de la societat.
- Destinar a la Societat el 20% dels beneficis de les activitats subvencionades (abans era 
el 15%) i la resta serà pels membres que han desenvolupat l’activitat. De les activitats 
aprovades per Junta que no estan subvencionades es pagaran les dietes de desplaçament 
i aparcament i, donat el cas, de manutenció, a partir de gener.
- Recordar que l’any passat decidirem obsequiar als membres de la Junta Directiva amb 
la revista BIAIX ja que no se’ls pagava les despeses de telefonades i pagar les despeses 
de quilometratge per les reunions de Junta.

 Marc Carbonell opina que ha de quedar clar que a més de la feinada que es fa no s’han 
de perdre diners.
 
8. Precs i preguntes.

 Fèlix comenta que s’hauria d’avançar en la catalogació del fons bibliogràfic, ja hi deu 
haver molt i estaria bé que els socis sabessin exactament què és el que hi ha. Catalina 
Pol, encarregada del fons bibliogràfic, li contesta dient que ho tenen tot classificat però 
que encara no han començat a catalogar perquè esperen a tenir un lloc físic per poder fer 
la consulta, a casa d’un particular és complicat.

 Maria Magraner aprofita per felicitar i donar ànims als membres de la Junta Directiva.

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 21:00 h. A continuació anam a 
sopar tots els socis i sòcies que així ho desitgin. 

   
                                                

                    Antònia Martorell Mir
                                                                Secretària de la SBM-XEIX



ANNEX 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2007

1. Activitats de divulgació i formació

- VI Fira de la ciència a Mallorca i Menorca (Cons. Eco. His. Innovació)
- Setmana de la Ciència SCIT’07 (Cons. Eco. His. Innovació)
- Seminari d’Art i Ciència (Cons. Eco. His. Innovació)
- Matemàtiques en família (Històries per la ciutat i el llenguatge de la natura, Aj. Palma)
- Matemàtica Viva (UIB)
- Taller de jocs per a infants (Aj. de Palma)
- Valors humans> [de]mostrar la igualtat (Aj. Palma)
- IV Jornades de professorat de matemàtiques a Barcelona (amb SCM i FEEMCAT)
- Preparació de l’olimpíada de batxillerat (Santillana)
- Estudi per a la creació d’un camp d’aprenentatge (Cons. Educació)
- Calendari 2008 (Aj. Marratxí)
- Diada Euler (Museu de Sóller)
- Comunicacions a les XIII JAEM
- Matemàtiques a la Seu (Amics del Museu de Mallorca)
- Conferència de Maria Antònia Canals (CEP de Palma)

2. Col·laboració amb activitats externes

- Festa de les matemàtiques a Maó (Cons. Educació)
- Proves Cangur (UIB)
- Col·laboració en el dia escolar de les matemàtiques (IES Santanyí)
- Aportacions als currículums de matemàtiques (Cons. Educació)

3. Comunicació i difusió

- Web + Viquixeix + Sigmablog
- Correus socis + resums web
- Articles en mitjans de comunicació (Diaris i Cantabou)

4. Altres

- Hemeroteca
- Fons bibliogràfic (llibres+revistes+DVDs)
- Juntes de la FESPM (Federació Espanyola de Societats de Professors de 
Matemàtiques)

5. Entitats col·laboradores

- Conselleries: Educació + Hisenda, Xarxa de CEPs de Balears, UIB, Consell de 
Menorca

- Ajuntaments: Marratxí + Palma + Maó
- Editorials: Vicens-Vives, Anaya, Santillana, Cruïlla
- SA NOSTRA Caixa de Balears, CAM, CASIO, ACA, OAM
- Capítol de la Seu, Amics del Museu de Mallorca, Museu de Sóller
- CREAMat de Catalunya, URV de Tarragona, SCM, FEEMCAT, APMCM
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ANNEX 3

                        PROJECTES PER A L’ANY 2008
                           

− Proves Cangur 2008   (cangur@xeix.org)

− Fira del Fang a Marratxí: La successió del fang (fang@xeix.org)

− Fira de la ciència 2008 (Jaume I, Mallorca i Eivissa) (fira@xeix.org)

− Setmana de la Ciència 2008 

− Matemàtiques en família: Històries + Natura + Castell (itineraris@xeix.org)

− Tallers de jocs i valors amb famílies

− Sessions de preparació per les Olimpíades

− Centre d’Aprenentatge de Matemàtiques

− III Jornada de professorat a les Illes

− Curs de trigonometria amb el CEP

− Seminari de didàctica: matemàtiques dia a dia

− Matemàtiques a la Seu (laseu@xeix.org)

− Aportacions als currículums de matemàtiques

− Bicentenari François Arago

− Continuació del taller a centres: [de]mostrar la igualtat (valors i matemàtiques)

− Calendari 2009  (calendari@xeix.org)

− Seu de la Societat

− Activitats divulgatives

− Dia escolar de les matemàtiques: Música i Matemàtiques

− Gestions per a la Festa de les Matemàtiques

− Portal web

− Fons bibliogràfic

− Hemeroteca
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