
Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de 
la Societat Balear de Matemàtiques SBM–XEIX, 

celebrada al Centmat el dia 11 de febrer de 2012 a les 
11:30 h.

 
 
 Ens reunim 21 socis. Es reparteix als assistents els fulls de la memòria d’activitats de 
l’any 2011, els projectes per a l’any 2012, l’estat de comptes  del 2011 per partides 
econòmiques  i  per  projectes  i  el  pla  d’actuació  financer  del  2012  per  partides 
econòmiques i per projectes. El president de la Societat fa la presentació de l’assemblea.

 Desenvolupament de l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
 La secretària demana als assistents si es pot aprovar l’acta de l’assemblea anterior. Els 
assistents no tenen cap objecció i, per tant, s’aprova l’acta de l’assemblea de dia 29 de 
gener de 2011.

2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2011. 
  Els  membres  de  la  Junta  Directiva  i  coordinadors  de  les  activitats  comenten  els 
diferents apartats del document (veure annex 1) mentre es van projectant els articles de 
la web relacionats amb cada activitat. Aquest any, igual que l’anterior, s’han fet moltes 
activitats. 
 
3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2011.
 Joan  Arbona,  tresorer  de  la  Societat,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques i per projectes (veure document adjunt). S’aproven els comptes de 2011, 
per unanimitat. 
 
4. Projecte d’activitats de l’any 2012.
 Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats (veure annex 2). 
Recorda que qualsevol soci o sòcia pot presentar activitats noves o participar en les que 
ja estan començades. 
 Fèlix Rodríguez proposa fer una jornada de professorat ja que l’any passat no es va fer. 
Es decideix fer la jornada de professorat dedicada a l’avaluació.
S’aprova el projecte d’activitats de l’any 2012 per unanimitat, afegint la proposta de la 
jornada de professorat.
 
5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2012.
 Joan  Arbona,  tresorer  de  la  Societat,  explica  els  ingressos  i  despeses  per  partides 
econòmiques  i  per  projectes  (veure  document  adjunt).  S’aprova  el  pla  d’actuació 
financer per a l’any 2012, per unanimitat. 

6. Renovació de la Junta Directiva (vicepresidència, tresoreria i vocalies senars).
 Antònia Martorell, secretària de la Societat, comenta que aquest any toca renovació de 
la  meitat  dels  membres  de  la  Junta:  vicepresident,  tresorer  i  vocalies  parells.  Joan 
Arbona, actual tresorer, ha decidit no continuar a la Junta Directiva perquè ja no es pot 
dedicar en ple rendiment a la tresoreria. Miquel Martorell, que ocupa una vocalia parell, 
també ha manifestat la seva intenció de no continuar a la Junta Directiva però seguirà 
col·laborant en les activitats de la Societat sempre que pugui. Hi ha tres vocalies que es 
renoven i dues noves incorporacions. 



Es dóna compte de la presentació de la següent candidatura per la renovació de càrrecs 
de la Junta Directiva (l’única que s’ha presentat):

 Vicepresidència : Daniel Ruiz Aguilera
 Tresoreria: Enric Carrió Beas
 Vocalies parells: Maria Barceló Vidal, Biel Frontera Borrueco, Aina M. González Juan, 
Guillem Llabrés Munar i Catalina Pol Quetglas.
 

 S’aprova la candidatura per unanimitat.

 Joan Arbona s’acomiada com a tresorer i agraeix la comprensió per la seva tasca com a 
tresorer, està ficat en altres activitats i no pot dedicar-se a la tresoreria en ple rendiment.

Josep Lluís  Pol agraeix a Joan Arbona tota la feinada que ha fet  per la Societat,  el 
programa que s’utilitza per la comptabilitat és fet seu, i se li entrega un obsequi en nom 
de tota la Junta Directiva. 

7. Precs i preguntes.
 Els assistents donen l’enhorabona a la Junta Directiva per les activitats que es duen a 
terme i per tota la feina feta.

 Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 13:30 h. A continuació anam a dinar 
tots els socis i sòcies que així ho desitgen. 

                                                
                    

Antònia Martorell Mir
                                                                Secretària de la SBM-XEIX



Annex 1                       MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2011

- Proves Cangur 2011

- Festa de les matemàtiques Felanitx 2011

- Seminari de la festa (CEP de Manacor)

- Fira de la ciència 2011: Quadrant idees

- Exposició SA NOSTRA sobre Quadrats

- Setmana de la Ciència SCIT’11

- Sessions de preparació de la Olimpíada 2012 de batxillerat

- Matemàtiques en família: La Seu

- Conferència d'Anton Aubanell sobre el calendari

- Placa sobre les rosasses de la Seu al Baluard de Sant Pere

- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)

- Participació a la preparació de les XV JAEM de Gijón al comitè de programa

- Participació en les XV JAEM de Gijón. Ponències i comunicacions

- Comitè local de les 16JAEM a Palma 2013

- Comité de programa 16JAEM

- Jornada de formació Trobada a l'IEC

- Ampliació del fons bibliogràfic (Obert tots els dijous de 17 a 19 hores)

- Participació (convidats per la UIB) en l'exposició IMAGINARY del centenari de la 
RSME

- Cicle pensament matemàtic i civilització (2 conferències)

- Conferència sobre matemàtiques electorals (Biel Frontera i Félix Rodríguez)

- Participació al seminari sobre Qualitat i Educació matemàtica (FESPM)

- Jornada Kepler

- II Trobada de Societats de parla catalana a Benicàssim

- Dinar de companyonia i jubileu

- Pàgina web i comunicació amb els socis.

- Obertura de Twitter i Facebook

- Relacions amb els mitjans de comunicació

- Calendari SBM-XEIX 2012

- Participació en la junta de la FESPM



 Annex 2                    PROJECTES PER A L’ANY 2012

- Proves Cangur 2012

- Seminari de resolució de problemes (CEP de Manacor)

- Fira de la Ciència / Setmana de la Ciència SCIT’12?

- Sessions de preparació de la Olimpíada 2013 de batxillerat

- Activitats de divulgació per a tothom
- Matemàtiques a La Seu
- Diumenges matemàtics

- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)

- Participació en les XVI JAEM de Palma: Ponències i comunicacions
- Comitè local de les 16JAEM a Palma 2013
- Comité de programa 16JAEM

- Ampliació del fons bibliogràfic (Obert tots els dijous de 17 a 19 hores)
- Activitats de dinamització de la biblioteca

- Jornada Turing
- Jornada Laplace
- Diccionari Alcover-Moll i Matemàtiques

- Cicle pensament matemàtic i civilització (3 conferències)
- Poesia i matemàtiques
- Imatges i matemàtiques
- Darrera Conferència

- III Trobada de Societats a Tarragona

- Jornada de formació Trobada a l'IEC

- Calendari 2013

- Col·laboració amb altres entitats (MBCN-Sóller, ARCA, ...)

- Participació al Seminari de formació TIC de la FESPM

- Reunions de la junta de la FESPM

- I Convocatòria conjunta premi didàctica MA Canals

- Manteniment de la pàgina web, facebook i twitter 

- Jornada de formació de professorat dedicada a l’avaluació


