
Societat Catalana de Matemàtiques
La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans, que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques
de la Societat Catalana de Ciències, que fou fundada per l’Institut l’any 1931.
Les finalitats de la SCM són: el conreu de les ciències matemàtiques, l’extensió
del seu coneixement en la societat catalana, el foment del seu ensenyament
i de la seva investigació teòrica i aplicada, així com la publicació de tota mena
de treballs que s’adeqüin a aquests objectius. La SCM desenvolupa les seves
activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la
llengua pròpia de la SCM i la que és usada normalment en tots els seus actes i
publicacions.

La SCM edita les publicacions periòdiques SCM/Notícies i Butlletí de la
Societat Catalana de Matemàtiques. Els socis de la SCM reben, gratuïtament,
aquestes dues publicacions.

La SCM té convenis de reciprocitat amb diverses societats matemàtiques
d’arreu del món, mitjançant els quals els socis de la SCM obtenen una re-
ducció en la quota de soci d’aquestes societats. Així mateix, els socis de la
SCM poden fer-se socis de la Societat Matemàtica Europea pagant una quota
complementària.

La Junta Directiva de la SCM està constituïda per les persones següents:

Presidenta: Dolors Herbera i Espinal

Vicepresident: Josep Vives i Santa-Eulàlia

Adjunt a la vicepresidència: Abraham de la Fuente Pérez

Secretària: Immaculada Baldomá i Barraca

Tresorer: Albert Granados i Corsellas

Vocal Empresa: Aleix Ruiz de Villa

Vocal Publicacions: Montserrat Alsina i Aubach

Vocals: Josep Grané i Manlleu, Mireia Lopez i Beltran, Albert Ruiz i
Cirera, Manel Udina i Abelló

Delegada de l’IEC: Pilar Bayer i Isant

L’adreça de la SCM és carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona. Telèfon:
933 248 583. Fax: 932 701 180. Correu electrònic: scm@iec.cat. Adreça web:
http://scm.iec.cat.


