Acta de l’assembla general ordinària de socis de la Societat
Balear de Matemàtiques SBM – XEIX, celebrada a l’aula
A16 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB el dia
16 de febrer de 2007 a les 19:00 h.
Societat Balear
de Matemàtiques
Ens reunim uns 29 socis, en Josep Lluís Pol 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 3 de febrer de 2006 i 21 de setembre de 2006.
2. Remodelació de la Junta Directiva.
Josep Lluís Pol comenta que aquest any no toca renovació de la Junta però es vol
consensuar amb els assistents les remodelacions que s’han fet. Na Rita Moll ha dimitit
de la seva vocalia per assumptes personals i de feina. Es demana la incorporació a la
Junta de na Margalida Llompart. N’Albert Violant ha presentat la seva dimissió com a
president de la societat, però no de la Junta. Josep Lluís dóna la paraula a n’Albert que
s’acomiada com a president. Josep Lluís li dóna les gràcies. Com a vicepresident, li toca
ocupar el càrrec de president i la Junta Directiva proposa a Maria del Mar Rigo per
ocupar el càrrec de vicepresidenta. Els assistents a l’assemblea donen consens a la
remodelació de la Junta.
3. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2006.
Es reparteix als assistents un full amb la memòria d’activitats de l’any 2006, veure
annex 1. Els membres de la Junta Directiva comenten els diferents apartats.
4. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2006.
S’entrega fotocòpia de l’estat de comptes de 2006 als assistents. Joan Arbona, tresorer
de la Junta Directiva, explica els ingressos i despeses per partides econòmiques i per
projectes. S’aproven els comptes de 2006, per unanimitat.
5. Inventari de la Societat.
Josep Lluís comenta quin és l’inventari de la Societat: mobiliari, llibres, catàlegs,
revistes, CD’s, material didàctic, ... I que es fan gestions per aconseguir tots els números
de la revista SUMA. També diu que tot el material està a disposició dels socis.
Rosalia Bilbao comenta que estaria bé penjar el catàleg de revistes i llibres a la web.

6. Projecte d’activitats de l’any 2007.
Es reparteix als assistents un full amb el projecte d’activitats per a l’any 2007, veure
annex 2. Els socis implicats en projectes comenten els diferents apartats.
7. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2007.
S’entrega fotocòpia del pla d’actuació financer per a l’any 2007 als assistents. Joan
Arbona, tresorer de la Junta Directiva, explica els ingressos i despeses per partides
econòmiques i per projectes. S’aprova el pla d’actuació financer per a l’any 2007, per
unanimitat.
Joan M. Arbona diu que, segurament, el cobrament de les quotes dels socis i sòcies es
farà al març per així poder pagar a la FESPM.
8. Funcionament de la Junta Directiva.
Josep Lluís comenta que a la darrera reunió de la Junta es va pensar que estaria bé
informar als socis de com funciona la Junta Directiva. La periodicitat de les reunions
no està fixada sinó que és en funció de les necessitats, més o menys cada mes. Com que
hi ha gent de pobles molt diferents i es fan molts de trajectes, es va decidir pagar les
despeses de quilometratge per les reunions de la Junta a partir del 2007. I com a
compensació simbòlica per les telefonades, la gent de la Junta Directiva rebria la revista
Biaix. El sistema de treball és per comissions o grups de feina però els acords passen
per Junta. Les Juntes són obertes si algú vol venir d’oient. Enguany s’intentarà
consolidar les activitats. Com que ja arribam a girar diners, tenim subvencions, emetem
factures,... estaria bé donar d’alta fiscal a la Societat.
Els assistents opinen que està bé la compensació als membres de la Junta Directiva.
9. Precs i preguntes.
Daniel Ruiz comenta que Óscar Valero, professor de la UIB, s’ha posat en contacte
amb Antonio Bru, investigador del comportament i tractament del càncer mitjançant les
matemàtiques. Antonio Bru donarà una conferència a la UIB i des de la Societat se n’ha
organitzat una al Diario de Mallorca. Es donaria un obsequi al conferenciant i se’l
convidaria a sopar.
Josep Lluís comenta que l’any passat es va suggerir fer una segona assemblea a l’any i
demana que n’opinen els socis i sòcies. Tothom troba que es poden fer dues assemblees.
Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 21:00 h. A continuació anam a
sopar a Esporles tots els socis i sòcies que així ho desitgin.

Antònia Martorell Mir
Secretària de la SBM-XEIX

ANNEX 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2006
Societat Balear
de Matemàtiques
1. Activitats de divulgació
- V Fira de la ciència a Mallorca i Eivissa
- Fira de Tardor de Marratxí
- Setmana de la Ciència SCIT’06
- Matemàtiques en família: històries matemàtiques per la ciutat vella
- Col·laboració en el dia escolar de les matemàtiques a Santanyí
2. Activitats de formació
- II Jornada de professorat de matemàtiques a Secundària
- Facem matemàtiques
- Matemàtica viva
- Preparació de l’olimpíada de batxillerat
- Jornades de Castro Urdiales sobre formació del professorat
3. Comunicació i difusió
- Web de la Societat
- Premi web 2006 de Mallorcaweb
- Correus electrònics
- Articles a mitjans de comunicació
4. Relacions amb entitats
- FESPM (Federació espanyola de societats de professorat de matemàtiques).
- Conveni amb la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques)
- Conveni amb la UIB (Universitat de les Illes Balears)
5.- Col·laboracions
- ICE de la UIB
- Ajuntament de Marratxí
- Ajuntament de Palma
- Conselleria d’Educació i Cultura
- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
- Caixa de Balears Sa Nostra
- Anaya
- Casio
6. Altres
- Fons bibliogràfic (revistes + llibres)
- Hemeroteca
7. En marxa...
- Proves Cangur 2007
- La festa de les matemàtiques (Menorca)
- Matemàtiques en família: matemàtiques i natura
- Dia escolar de les matemàtiques: pau i matemàtiques
- Projecte [de]mostrar la igualtat: valors i matemàtiques
- Fira de la ciència 2007

ANNEX 2

PROJECTE D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2007
Societat Balear
de Matemàtiques

- Proves Cangur 2007
- La festa de les matemàtiques (Menorca)
- Fira de la ciència 2007 (Mallorca i Menorca)
- Sessions de preparació per les Olimpíades
- Matemàtiques en família (Històries + Natura)
- Dia escolar de les matemàtiques: Pau i Matemàtiques
- Projecte [de]mostrar la igualtat: valors i matemàtiques
- Jornades conjuntes de formació (amb SCM i FEEMCAT)
- Dia d’Euler
- Presència a les XIII JAEM de Granada
- Setmana de la Ciència 2007
- Seu de la Societat
- Wikixeix
- Fons bibliogràfic
- Hemeroteca

