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• Any Internacional de l’Estadística 
Enguany se celebra l’International Year of Statistics (Statis-
tics2013), un esdeveniment mundial amb la voluntat de reco-
nèixer les contribucions de l’estadística en tots els àmbits de la 
societat. Aquest any internacional té tres objectius fonamentals: 

• augmentar la percepció pública de la importància i l’im-
pacte de l’estadística en tots els àmbits de la societat 

• promoure la idea de l’estadística com a professió, especial-
ment entre la gent jove 

• fomentar el desenvolupament de les disciplines de la pro-
babilitat i l’estadística 

El web http://www.statistics2013.org conté tota la informació 
sobre els esdeveniments relacionats amb aquest any internacional: propostes per als 
ensenyaments preuniversitaris, calendari de congresos, taules rodones, conferències i 
activitats acadèmiques diverses, entrevistes amb estadístics, carreres professionals, 
blogs, etc. 

Des de Catalunya s’hi han adherit, entre d’altres institucions, l’IDESCAT, la Societat Cata-
lana d’Estadística (SCE), el Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la UPC i 
també la FME. Al web http://bibliotecnica.upc.edu/FME/any-estadistica, mantingut des de 
la FME, s’hi poden trobar enllaços i informació sobre els esdeveniments locals relacionats 
amb l’any internacional. 

L’IDESCAT i la SCE han creat el blog e2013 amb l’objectiu de fomentar una visió estadís-
tica de les coses de la vida quotidiana, amb un tema principal que canvia cada mes. Pel 
que fa a activitats relacionades amb secundària cal esmentar que el Planter de Sondeigs i 
Experiments convoca un premi especial amb motiu d’aquest any internacional i que 
l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i la Facultad de Estudios Estadísticos de la Uni-
versidad Complutense de Madrid organitzen una Olimpíada Estadística. 
 
• Taula rodona Trials and Truths 
Dins de la programació habitual del seminari del Departament d’Estadística i Investigació 
Operativa, el dia 8 de març va tenir lloc a la FME la taula rodona Trials and Truths, amb la 
participació de Rosa Lamarca (Cap d’Estadística, Almirall,  Barcelona), que va presentar la 
ponència “Time to change disclosing clinical trials”, i Stephen Senn (Competence Center in 
Methodology and Statistics, Luxembourg), amb “Bad JAMA? Are medical journal editors 
biased in favour of positive studies?”. Rosa Lamarca va defensar la conveniència que els 
patrocinadors de recerca (com els laboratoris farmacèutics) facin publiques les seves da-
des i Stephen Senn va debatre sobre la qualitat i la significativitat dels resultats publicats 
en revistes de recerca biomèdica: els articles publicats presenten un clar predomini de 
resultats positius, però això no és degut a un biaix dels editors de les revistes, sinó a un 
biaix dels autors, que sotmeten pocs articles amb resultat negatiu, la qual cosa té com 
efecte que la qualitat dels articles amb resultat negatiu és més elevada. 

A continuació es va debatre amb els assistents el problema dels falsos positius en la re-
cerca mèdica i els avantatges de tenir accés a les dades. 

Per cloure l’acte es van sortejar entre els presents diversos exemplars dels llibres que es 
ressenyen més avall: un del llibre de Stephen Senn, signat per l’autor, i tres de la versió 
en espanyol de la Cartoon Guide to Statistics. 
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• Jornada Galois  
El 6 de març es va celebrar a la FME la Jornada Galois amb tres xerrades al voltant de la resolució 
per radicals: “Grupos de Galois lineales provenientes de la geometría”, de Luis V. Dieulefait, “Lec-
tura de la Memòria sobre la resolubilitat de les equacions per radicals”, de Josep Pla, ambdós pro-
fessors de la Universitat de Barcelona, i finalment “El problema invers de la Teoria de Galois”, a 
càrrec de Bernat Plans, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
• Llibres 

 
Larry Gonick, Woollcott Smith 
The Cartoon Guide to Statistics. HarperCollins 2005. 
 
Aquest és un llibre difícil de classificar. El nivell matemàtic és el d’un 
llibre introductori a l’estadística, diguem que adient per a un primer curs 
d’una titulació que no sigui de matemàtiques o de física. No hi ha de-
mostracions, però en canvi hi trobem les idees intuïtives que a vegades 
és difícil d’extraure d’un curs molt acadèmic. Probablement és un llibre 
ideal per a persones que utilitzen l’estadística en àmbits com ara la me-
dicina o la sociologia, que sempre tenen por d’equivocar-se en utilitzar 
les receptes bàsiques per a trobar un interval de confiança o fer un test 
d’hipòtesi i … no tenen gaire temps per a un estudi sistemàtic. El fet que 
estigui escrit en forma de còmic el fa molt adient per a tenir-lo damunt 
de la tauleta de nit i llegir de tant en tant.  
Larry Gonick és cartoonist professional i autor o coautor d’altres llibres 

de divulgació en format de còmic; Woollcott Smith és professor del Departament d’Estadística de 
la Temple University de Philadelphia. 
 

Stephen Senn 
Dicing with Death. Chance, Risk and Health. CUP 2003. 
 
Divulgació d’alt nivell dins de l’estadística aplicada a la medicina. Potser 
podríem dir que és com el Cartoon Guide to Statistics però per ser llegit 
al llarg d’un estiu. Els temes tractats inclouen paradoxes de la probabili-
tat, tests d’hipòtesi, les escoles Bayesiana i freqüentista,  les matemàti-
ques del xarampió i l’anàlisi de la supervivència, entre d’altres. Tot això 
barrejat amb algun acudit, diverses històries, un parell de llegendes i 
també moltes anècdotes personals, i escrit amb un gran sentit de l’hu-
mor. Algunes de les ressenyes que es poden trobar per la xarxa diuen 
que no es necessita un coneixement especial de les matemàtiques per a 
llegir-lo, però s’ha d’entendre en el sentit que ho diria un matemàtic 
professional: no es necessita un coneixement “especial”. Per tant, no és 
un llibre de divulgació per al gran públic; un cop deixat clar això, però, 

val a dir que és una delícia llegir-lo.  
 
• Divertiments  
El mes de març s’imposa un divertiment equinoccial: és ben sabut (...) que l’Església determina el 
Diumenge de Resurrecció (i a partir d’ell totes les festes mòbils del calendari litúrgic, que no són 
poques) amb l’anomenat Còmput Eclesiàstic. Les regles per determinar aquesta data, que anome-
narem la Pasqua Eclesiàstica, estan ben definides per als propers milions d’anys. La qüestió és si el 
resultat coincideix amb la Pasqua astronòmica, que tindria exactament la mateixa definició que 
l’eclesiàstica però posant l’adjectiu astronòmic darrera de cada terme i utilitzant la versió state-of-
the-art de la dinàmica del sistema solar per a calcular tots els equinoccis, trànsits, sizígies i pleni-
lunis necessaris. Si coincideixen diguem que en els propers 10000 anys, en demanem una justifi-
cació, i si no és així, preguntem quin serà el primer any en el qual no coincidiran, amb una expli-
cació raonada, evidentment. 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 10 d’abril a elfull.fme@upc.edu, o bé per correu a «El Full. FME. 
Edifici U. Campus Sud.» 
Premi a la millor solució: un exemplar de la versió en espanyol de The Cartoon Guide to Statistics. 
Solucions rebudes: no s’ha rebut cap solució correcta per al divertiment del Full de febrer, per tant prorroguem el ter-
mini de respostes fins el 10 d’abril. 
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