Acta de l’assemblea general ordinària de socis i sòcies de
la Societat Balear de Matemàtiques SBM–XEIX,
celebrada a l’edifici Anselm Turmeda de la UIB el dia 14
de març de 2014 (dia π) a les 18:30 h.
Ens reunim 21 socis. Es reparteix als assistents els fulls de la memòria d’activitats de
l’any 2013, els projectes per a l’any 2014, l’estat de comptes del 2013 per partides
econòmiques i per projectes i el pla d’actuació financer del 2014 per partides
econòmiques i per projectes. La secretària de la Societat, Antònia Martorell, 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 celebrada el
dia 16 de febrer de 2013.
2. Memòria de les activitats corresponents a l’any 2013.
Els membres de la Junta Directiva i coordinadors de les activitats comenten els
diferents apartats de l’annex 1.
3. Lectura i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’any 2013.
Enric Carrió, tresorer de la Societat, explica els ingressos i despeses per partides
econòmiques i per projectes (veure document adjunt). També es pot consultar el resum
de la memòria econòmica de les JAEM. S’aproven els comptes de 2013, per unanimitat.
4. Projecte d’activitats de l’any 2014.
Josep Lluís Pol, president de la Societat, comenta els diferents apartats de l’annex 2.
Recorda que qualsevol soci o sòcia pot presentar activitats noves o participar en les que
ja estan començades.
S’aprova el projecte d’activitats de l’any 2014 per unanimitat.
5. Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pla d'Actuació Financer per a l’any 2014.
Enric Carrió, 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 2014, per unanimitat.
6. Renovació de la Junta Directiva (president, secretària i vocalies senars).
Antònia Martorell, secretària de la Societat, comenta que aquest any toca renovació de
la meitat dels membres de la Junta: presidència, secretaria i vocalies imparells. Josep
Lluís Pol, actual president, i Antònia Martorell, actual secretària, han decidit no
continuar en els seus càrrecs però sí dins la Junta Directiva com a vocals. Miquel Mayol
i Maria Triay, que ocupen vocalies senars, han manifestat la seva intenció de no
continuar a la Junta Directiva. Es proposen quatre noves incorporacions i com que el
vicepresident es presenta pel càrrec de president també es proposa a Ana Belén Petro
per ocupar el seu càrrec en funcions, ja que no toca renovar-lo fins d’aquí a dos anys. Es
dóna compte de la única candidatura presentada per a la renovació de càrrecs de la Junta
Directiva:
Presidència : Daniel Ruiz Aguilera

Vicepresidència en funcions: Ana Belén Petro Balaguer
Secretaria: Biel Frontera Borrueco
Vocalies senars: Mercè Llabrés Segura, Magdalena Martí Pons, Miquel Martorell
Fullana, Antònia Martorell Mir, Jaume Monreal Garcies, Josep Lluís Pol i Llompart.
S’aprova la candidatura i la remodelació de la vicepresidència per unanimitat.
Josep Lluís Pol agraeix a Miquel Mayol i Maria Triay tota la feina que han fet per la
Societat i se’ls hi entrega un obsequi en nom de tota la Junta Directiva. També s’entrega
un obsequi a Josep Lluís Pol i Antònia Martorell per agrair la seva tasca com a president
i secretària, respectivament, durant tots aquests anys.
7. Informe anual de socis i revisió de quotes.
Antònia Martorell informa a l’assemblea de què, actualment, la societat té 193 socis. Es
proposa un canvi de quota pels socis jubilats que pagarien la mateixa quota que els
menors de 25 anys, és a dir 25€, i també contemplar el tipus de soci institucional,
contemplat als estatuts de la societat, que pagarien una quota anual de 60€. Els socis
ordinaris pagarien la mateixa quota que fins ara, 40€ anuals.
8. Precs i preguntes.
Mercè Llabrés informa que del 7 a l’11 de juliol es faran cursos d’estiu a la UIB
adreçats al professorat de matemàtiques i tecnologia de secundària, es donaran crèdits
de formació, s’informarà als socis.
Es fa entrega a quatre dels assistents d’un exemplar del llibre de Llorenç Valverde,
Wíktor Bartol i Cesc Rosselló "Llet d’ocellet matemàtica", cedits pels autors.
Sense més temes a parlar s’acaba l’assemblea a les 20:30 h. A continuació anam a
sopar tots els socis i sòcies que així ho desitgen.

Antònia Martorell Mir
Secretària de la SBM-XEIX

Annex 1

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2013

- XVI JAEM Palma 2013
- Jornada prèvia Anton Aubanell + Fernando Blasco
- Comitè local de les 16JAEM a Palma 2013
- Comitè científic 16JAEM
- Col·laboració amb el CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
- Exposició Quadrant Idees a la Misericòrdia + 13 tretzes a Sa Riera
- Exposició retrospectiva del Dia de les matemàtiques (IES Santanyí) a la Misericòrdia
- Proves Cangur 2013
- Participació en l’Olimpíada Matemàtica Nacional d’ESO, Andorra
- Seminari de resolució de problemes (CEP de Manacor)
- Festa de les Matemàtiques 2013
- Olimpíada Matemàtica Nacional de Batxillerat 2013
- Sessions de preparació de l’Olimpíada 2014 de batxillerat
- Activitats amb Associació Balear de Superdotació i Altes Capacitats (ABSAC)
- Cicle Any Turing (3 conferències)
- Filosofia i Matemàtiques (Jairo Rocha)
- Taula rodona Ciència versus pseudociència (Ricardo Galli)
- Cicle Any Internacional de l'Estadística (4 conferències)
- Conferència la Conjectura de Kelvin (E. Sáenz de Cabezón)
- Jornada Infantil i Primària
- Curs “Connectar les matemàtiques amb la realitat”, Educació Primària i Secundària,
CEP Inca
- Seminari “Les matemàtiques ens ajuden a entendre el món”, Educació Infantil, CEP
Palma
- Curs “Nombres i operacions”, Educació Primària, CEP Palma
- VIII Jornada Conjunta de Formació a l’IEC
- Convocatòria de premis Maria Antònia Canals 2014
- Calendari 2014
- Participació al Seminari de formació de PISA i TIMSS de la FESPM
- Participació al Seminari de formació GeoGebra de la FESPM
- Conferència sobre PISA i TIMSS (Rosalia Bilbao)
- Reunions de la junta de la FESPM
- XXV Aniversari FESPM a Sevilla
- Biblioteca de l'SBM-XEIX

- Comptatge de la manifestació 29 de setembre
- Colaboració trobada estatal XIV ENEM a Palma
- Solstici d'hivern al Baluard (Francisco Martín)
- Contacontes solidari (Finestra al Sud d'Inca)
- Manteniment web, facebook i twitter
Annex 2

projectes D'ACTIVITATS 2014
- Proves Cangur
- Seminari de resolució de problemes (CEP de Manacor)
- Preparació Festa de les Matemàtiques 2015
- Participació en l’Olimpíada Matemàtica Nacional d’ESO, Catalunya
- Cicle de tallers de matemàtiques per a Infantil i Primària
- Olimpíada Matemàtica Nacional de Batxillerat 2014
- Sessions de preparació de l’Olimpíada 2015 de Batxillerat
- El “repte” de l’SBM-XEIX
- Activitats amb Associació Balear de Superdotació i Altes Capacitats (ABSAC)
- Matemàtiques a La Seu, Solstici d'hivern
- Cicle Any Martin Gardner (Diari de Mallorca)
- Conferències de divulgació
- IV Trobada de Societats de Parla Catalana a Mallorca (3 i 4 de maig)
- IX Jornada Conjunta de Formació a l’IEC
- Lliurament Maria Antònia Canals 2014
- Calendari SBM-XEIX 2015
- Participació als Seminaris de formació de la FESPM
- Reunions de la junta de la FESPM
- Comitè científic 17 JAEM
- Manteniment web, facebook i twitter

