
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR
 UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA (MMACA)

Estatuts de l’Associació per promoure i crear un Museu de 
Matemàtiques a Catalunya (MMACA)

CAPÍTOL I DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL

Article 1 
Amb la  denominació Associació  per  promoure i  crear  un Museu de 
Matemàtiques a Catalunya (MMACA) es constitueix una associació amb 
la voluntat de divulgar les matemàtiques per millorar-ne la imatge social i 
de donar suport als centres educatius en la seva tasca en el camp de les 
matemàtiques.  L’associació  regularà les seves activitats  d’acord amb la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, (DOGC 5123, de 2 de maig), la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març (BOE núm. 73, de 26 de març), reguladores del dret 
d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
És una associació sense finalitats lucratives, que té per àmbit principal tot 
el territori de Catalunya, dotada de capacitat i  personalitat jurídica pròpies, 
amb seu social al CREAMat (Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre 
Matemàtiques), ubicat a l’IES Collserola, Carretera Alta de Roquetes 70, 
08035 Barcelona. 

Article 3.
L’ associació té les finalitats generals següents:

1. Promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya.

2. Divulgar i  estimular una imatge social positiva de les matemàtiques: 
apropar-les  a  les  persones  mitjançant  experiències  interactives  i 
activitats  de manipulació i  posar  de manifest  la  seva presència i  el 
paper que juguen en la nostra cultura i en el progrés social. 

3. Donar suport a la tasca dels centres educatius, des d’infantil, primària i 
secundària fins a la universitat,  tot complementant-la amb propostes 
que depassen les seves possibilitats o el seva funció institucional.

Aquestes  finalitats  generals  es  concreten  en  els  objectius  i  activitats 
següents:

1. Promoure la creació  d’un Museu de Matemàtiques a Catalunya i 
definir  les seves característiques: proposta museística, instal·lació 
museogràfica, disseny de continguts i materials, organització de les 
activitats que se’n derivin.... 

1



ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR
 UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA (MMACA)

2. Promoure exposicions relacionades amb les matemàtiques. 

3. Dissenyar i crear mòduls per a les exposicions i per al Museu.

4. Investigar i desenvolupar aspectes relacionats amb la museologia i 
la  museografia  matemàtica  i  amb  l’aprenentatge  de  les 
matemàtiques fora de les aules.

5. Promoure la participació dels centres educatius en les exposicions i 
les activitats del Museu. Crear i facilitar guies didàctiques i materials 
per aquests centres. Fomentar i organitzar activitats de formació del 
professorat relacionades amb les activitats de l’Associació.

6. Promoure  i  coordinar  projectes  de  col·laboració  amb  altres 
institucions d’àmbit internacional que tenen finalitats semblants.

7. Promoure altres activitats de divulgació de les matemàtiques.

Article 4 
La durada de l’Associació  és per  temps indefinit.  L’acord  de dissolució 
s’adoptarà atenent el que estableixen els presents estatuts.

Article 5
Per a un millor compliment dels seus objectius, previ  acord de la Junta 
Directiva, l’Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a 
Catalunya (MMACA) podrà establir convenis de col·laboració o contractes 
de prestació de serveis recíprocs amb altres entitats o col·lectius, i àdhuc 
podrà federar-se i/o incorporar-se a altres unions d’associacions.

CAPÍTOL II DE LES PERSONES ASSOCIADES  

Article 6
Els socis i les sòcies de l'Associació s'integren en les categories següents:

a)  Socis Numeraris: Persones físiques majors d’edat que participen en 
les activitats de l'Associació.

b)  Socis  Institucionals:  Entitats   jurídiques  o  col·lectivitats  que 
participen en les activitats de l'Associació.

l’Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) també admetrà  la  participació  de  persones físiques,   entitats 
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jurídiques o col·lectivitats que prestin una col·laboració amb l’Associació de 
manera voluntària o puntual i que no tinguin interès de fer-ho en qualitat de 
socis. 

Article 7
L'admissió  de  nous  socis/es  és  competència  exclusiva  de  la  Junta 
Directiva.

Article 8
Les  sol·licituds  per  associar-se  a  l’Associació  per  promoure  i  crear  un 
Museu  de  Matemàtiques  a  Catalunya  (MMACA)  es  dirigiran  a  la 
Presidència,  que  ho  presentarà  a  la  Junta  Directiva.  Una  vegada 
estudiades les sol·licituds, la Junta prendrà la decisió pertinent, que serà 
comunicada a la persona o institució sol·licitant.

Article 9
Són drets de les persones associades:

a) Participar en les activitats que l'Associació promogui en compliment 
de les seves finalitats.

b) Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals. 
c) Elegir o ser elegits per ser membres de la Junta Directiva. Només 

els  Socis/es Numeraris seran elegibles per als càrrecs de la Junta 
Directiva.

d) Fer suggeriments a la Junta Directiva per al millor compliment de les 
finalitats de l'Associació.

e)  Obtenir  informació  sobre  qualsevol  aspecte  de  la  marxa  de 
l'Associació.

f)  Gaudir  dels avantatges,  serveis i  beneficis que l'Associació pugui 
proporcionar i obtenir.

g) Els altres que resultin de la normativa legal o d'aquests Estatuts.

Són  drets  de  les  persones,  entitats  o  col·lectivitats  en  condició  de 
participació voluntària: 

a) Participar en les activitats que l'Associació promogui en compliment 
de les seves finalitats. 

b) Participar amb veu en les Assemblees Generals. 
c)  Fer suggeriments a la Junta Directiva per al millor compliment de 

les finalitats de l'Associació. 
d)   Els altres que resultin de la normativa legal o d'aquests Estatuts. 

3



ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR
 UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA (MMACA)

Article 10
Són deures de les persones associades:

a)  Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació.
b)  Complir els Estatuts i les normes de govern de l'Associació.
c)  Contribuir  al  sosteniment  de  l'Associació  amb  el  pagament  de 

quotes,  derrames  i  altres  aportacions  econòmiques  fixades  per 
l'Assemblea General, prèvia proposta de la Junta Directiva. 

Són  deures  de  les  persones,  entitats  o  col·lectivitats  en  condició  de 
participació voluntària: 

a)  Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació. 
b)  Complir els Estatuts i les normes de govern de l'Associació.

Article 11
Es perd el caràcter de soci/a:

a)  Per voluntat expressa de l'interessat o interessada, manifestada per 
escrit.

b)  Per incompliment reiterat dels Estatuts i dels acords adoptats per la 
Junta Directiva.

c)  Per falta de pagament de les quotes i/o aportacions econòmiques 
fixades.

CAPÍTOL III DELS ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 12
l’Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) comptarà amb els òrgans següents:

a) L'Assemblea General.
b) La Junta Directiva.

Article 13
L'Assemblea  General  de  les  persones  associades  és  l’òrgan  sobirà 
d’expressió de la voluntat de l’Associació.  Es reunirà en sessió ordinària 
com a  mínim  un  cop  l’any.  La  convocatòria  serà  potestat  de  la  Junta 
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Directiva.  A  més  a  més,  l'Assemblea  es  podrà  convocar  de  forma 
extraordinària quan la Junta Directiva ho estimi oportú, així com quan ho 
demanin per escrit un deu per cent de les persones associades. També 
serà convocada automàticament quan la Junta Directiva quedi reduïda a 
menys de tres persones.

Article 14
L’Assemblea General,  tant ordinària com extraordinària, serà convocada 
por  la  Junta  Directiva  almenys  quinze  dies  abans  mitjançant  una 
convocatòria  telemàtica o anunci a l’espai informàtic de comunicació de 
l’associació i  ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i 
l’hora de la reunió. 
L'Assemblea General s'entendrà vàlidament constituïda quan hi participi la 
majoria dels socis/es en primera convocatòria i, sigui quin sigui el nombre 
de participants, en segona convocatòria.
Les  reunions  de  l'Assemblea  General,  les  presideix  el  President  o 
Presidenta  de  l'Associació.  En  la  seva  absència  ha  de  ser  substituït, 
successivament, pel Vicepresident o Vicepresidenta o el/la Vocal de més 
edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a Secretari/ària qui ocupi el mateix 
càrrec a la Junta Directiva o el/la Vocal de menor edat de la Junta. Així 
queda coberta qualsevol substitució, tal com preveu l’article 23.
El Secretari o la Secretària redactarà l'acta de cada reunió, que han de 
signar ell/a mateix/a i el President/a, amb un extracte de les deliberacions, 
el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista 
de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta 
de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota 
manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels 
socis  i  sòcies  al  local  social  o  a  l’espai  informàtic  de  comunicació  de 
l’Associació.

Article 15
Serà facultat de l'Assemblea General de persones associades:

a) Aprovar, si s'escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i 
els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva.
c)  Modificar i reformar els Estatus d’acord amb el que disposa l’article 

37. 
d)  Fixar,  si  s’escau,  les quotes de les persones associades i  altres 

formes de contribució al sosteniment de l’Associació.
e) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions, confederacions o altres 

unions d’associacions.
f)   Acordar la dissolució de l’Associació.
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g)  Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h)  Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, 

d’associats o associades d’acord amb el que disposa l’article 36. 
i)  Estudiar, deliberar i aprovar, en el seu cas, les propostes que siguin 

presentades per la Junta Directiva.
j) Establir les línies generals d’actuació que contribueixin a l’assoliment 

dels objectius o finalitats de l’Associació.
k)  Aprovar el pla d’activitats.
l)  Resoldre  qualsevol  altra  qüestió  que  no  estigui  expressament 

atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 16
En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre 
de l'Associació.
Els  acords  es  prenen  per  majoria  simple  de  vots  dels  socis  i  sòcies 
presents o representats.
Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels 
Estatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una federació amb 
associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre 
de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.  
L'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es 
farà  per  acord  de  la  majoria  relativa  dels  socis  i  sòcies  presents  o 
representats.

Article 17
La  Junta  Directiva  de  l’Associació  per  promoure  i  crear  un  Museu  de 
Matemàtiques a Catalunya (MMACA) és l'òrgan executiu, de representació 
i de govern de l'entitat, sense més limitacions que les imposades per la llei 
i pels Estatuts.

Article 18
La Junta Directiva la integren:

a) El President/a
b) Els Vicepresidents/es
c) El Secretari/ària
d) El Tresorer/a
e) Els Vocals que en cada moment nomeni l’Assemblea General 

Hi podrà haver més d’una Vicepresidència que s’ordenaran en primera, 
segona, tercera... Totes les referències que en aquests Estatuts es fan a la 
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Vicepresidència  s’ha  d’entendre  que  corresponen  a  la  Vicepresidència 
primera i, en absència d’aquesta, a les Vicepresidències successives.
En qualsevol cas, la Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres 
persones.
Els membres de la Junta Directiva portaran el  llibre d'actes, el  llibre de 
registre  de  socis/es,  el  llibre  de  comptabilitat  i,  si  s’escau,  el  llibre 
d’activitats.

Article 19
La Junta Directiva serà elegida cada dos exercicis en l'Assemblea General, 
sense perjudici que, quan es produeixi una vacant durant el termini per al 
qual  han estat  elegits  els seus membres, poden nomenar-se substituts, 
designats  per  la  Junta,  els  quals  ocupen  el  càrrec  fins  a  la  pròxima 
Assemblea  General.  En  cap  cas,  tal  com s'especifica  a  l'article  18,  el 
nombre de membres de la Junta serà inferior a tres.

Article 20
La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a o per la persona 
que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat 
que els seus membres decideixin. Com a mínim, caldrà fer dues reunions 
per any. 
S'ha  de  reunir  en  sessió  extraordinària  quan  la  convoqui  amb  aquest 
caràcter  el  President/a  o  bé  si  ho  sol·licita  un  cinquanta  per  cent  dels 
membres que la componen.

Article 21
L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats 
numeraris,  es  fa  per  votació  de  l’Assemblea  General.  Les  persones 
elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. 

Article 22
Són funcions de la Junta Directiva:

a) Executar i fer complir els acords de l' Assemblea General.
b) Convocar l’Assemblea General ordinària i extraordinària.
c)  Confeccionar  el  pla  d’activitats,  presentar  el  balanç  i  l’estat  de 

comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, 
si s’escau, i elaborar el pressupost de l’exercici següent.

d)  Potenciar  i  aprovar   convenis  amb  altres  entitats  públiques  o 
privades, i també acords de participació que es puguin establir. 
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e)  Aprovar l’adscripció de personal investigador d’altres institucions o 
entitats,  així  com  d’altres  col·laboradors/es  i  especialment 
d’estudiants en pràctiques o becaris/àries.

f)  Aprovar les despeses de personal i, a proposta del President/a, els 
nomenaments i les contractacions de personal, amb el compliment 
previ dels procediments que corresponguin. 

g)  Nomenar Vocals per a encàrrecs concrets que s’incorporaran a la 
Junta durant la vigència de l’encàrrec. 

h)  Crear  o  suprimir  comissions  de  treball  i  nomenar-ne  els 
coordinadors/es, a proposta del  President/a, i delegar en elles, si 
s’escau, part de les seves atribucions. 

i)  Conèixer  i  aprovar,  si  s’escau,  les  sol·licituds  presentades  per  a 
ésser  soci  o  sòcia,  i  conèixer  també  les  baixes  d'associats  i 
associades. Conèixer i aprovar, si s’escau, l’admissió i la baixa de 
persones,  entitats  o  col·lectivitats  en  condició  de  participació 
voluntària.

j)  Prendre  els  acords  que  calgui  en  relació  amb la  compareixença 
davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions 
legals i interposar els recursos pertinents.

k) Proposar a l'Assemblea General accions en defensa dels interessos 
de l'Associació.

l) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els 
membres de l'associació han de satisfer.

m) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, 
entitats i persones, per aconseguir:

- Subvencions o altres ajuts.
- L'ús de locals o edificis. 

n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi a qualsevol establiment de 
crèdit o d'estalvi i disposar d’aquests fons.

o)  Resoldre provisionalment  qualsevol  cas que no hagin previst  els 
Estatuts  i  donar-ne compte en la  primera reunió de l’Assemblea 
General.

p) Convocar eleccions d’acord amb l’article 19.
q)  Qualsevol  altra  facultat  que  no  estigui  atribuïda  d'una  manera 

específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació o que li 
hagi estat delegada expressament.

Article 23
La Junta  Directiva  queda constituïda  vàlidament  si  ha  estat  convocada 
amb antelació  suficient  i  hi  ha  quòrum de la  meitat  més un dels  seus 
membres.
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Els membres de  la  Junta  Directiva  estan  obligats  a  assistir  a  totes  les 
reunions que es convoquin,  encara que,  per  causes justificades,  poden 
excusar-se’n.  L'assistència  del  President/a  o  del  Secretari/ària  o  de  les 
persones que els substitueixin és sempre necessària.
La  Junta  Directiva  pren  els  acords  per  majoria  simple  de  vots  dels 
assistents.

Article 24
La Junta  Directiva  pot  delegar  alguna de les  seves  facultats  en  una o 
diverses comissions o grups de treball.
També pot nomenar, amb el mateix quòrum de la meitat més un dels seus 
membres, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï 
amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 25
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i 
han de ser signats pel Secretari/ària i  el President/a.  En iniciar-se cada 
reunió  de  la  Junta  Directiva,  s'ha  de  llegir  l'acta  de  la  sessió  anterior 
perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 26
El President/a, a més a més de la representació legal de Associació per 
promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA), tindrà 
a títol enumeratiu i no de limitació, les atribucions següents:

a) Presidir les sessions dels òrgans de govern.
b) Convocar l'Assemblea General i les reunions de la Junta Directiva.
c) Representar legalment Associació per promoure i crear un Museu 

de  Matemàtiques  a  Catalunya  (MMACA)  davant  de  qualsevol 
autoritat, persona física o jurídica, sense excepció i en tota mena 
d'afers, actes i expedients, bé siguin administratius, judicials, civils 
o mercantils i té la facultat d’atorgar i revocar poders, en qui delegui 
total o parcialment les seves atribucions.

d) Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i d'estalvis amb qualsevol 
tipus d'entitat financera, conjuntament amb el Tresorer.

e) Autoritzar, amb el seu vist i plau, les actes de les reunions que se 
celebrin.

Article 27
Correspon al Vicepresident/a:

a) Substituir al President/a en cas d'absència, malaltia o vacant.
b) Totes aquelles funcions que li confiï o delegui el President/a.
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Article 28
Correspon al Secretari/ària:

a) Controlar la correspondència rebuda i  redactar l'emesa, així  com 
signar totes les cartes, citacions i notificacions.

b) Redactar i signar les actes de les reunions i assemblees de l’entitat, 
amb el vist-i-plau del President, així  com redactar i autoritzar els 
certificats que calgui lliurar.

c) Redactar la memòria.
d) Custodiar el segell i la documentació de l'Associació.
e) Portar el llibre de registre de socis i, si s’escau, el llibre d’activitats.

Article 29
Correspon al Tresorer:

a)  Recaptar  i  custodiar,  sota  la  seva  responsabilitat,  els  fons  de 
l'Associació.

b)  Portar,  amb les formalitats  corresponents,  els  llibres d'entrades i 
sortides de fons, i conservar-ne els justificants.

c)  Formalitzar,  sotmetent-se  a l'aprovació  de  la  Junta  Directiva,  els 
comptes anuals d'ingressos i despeses i elaborar-ne el pressupost 
per  al  proper  exercici,  que haurà de sotmetre's  a l'aprovació  de 
l'Assemblea General.

d) Autoritzar, conjuntament amb el President, l'obertura i tancament de 
comptes  corrents  i  d'estalvis  i  els  ingressos  i  retirades  de  fons 
d'aquests comptes.

e) Informar a la Junta Directiva de la marxa econòmica de l'entitat.
f) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria
g) Autoritzar el pagament o pagar les factures aprovades per la Junta 

Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel President. 

Article 30
Les funcions dels Vocals, quan n'hi hagi, seran assignades pel President/a.

CAPÍTOL IV  DEL REGIM ECONÒMIC
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Article 31
Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) no té patrimoni fundacional.

Article 32
L'exercici econòmic és per anys naturals.

Article 33
A l'inici de cada exercici s'aprovarà, en Assemblea General, el pressupost 
anual.
L’Assemblea General podrà fixar quotes econòmiques. En aquest cas tots 
els  membres  de  l'Associació  tindran  l'obligació  de  contribuir-hi  de  la 
manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de 
la Junta Directiva.

Article 34
L'Associació,  per  poder  fer  front  als  seus  projectes,  es  podrà  finançar 
econòmicament a través de donacions, subvencions,  quotes dels socis, 
cessions de material,  ingressos procedents de les activitats  que porti  a 
terme,  venda  de  publicacions  i  altres  produccions,  drets  de  propietat 
intel·lectual  en  el  disseny de  materials  museogràfics,  llegats,  productes 
dels  seus  propis  béns  o  inversions  o  de  qualsevol  altre  recurs  de 
conformitat amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris.

Article 35
El material adquirit, cedit o donat pertanyerà a l'Associació.

CAPÍTOL V DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 36
La  Junta  Directiva  pot  sancionar  les  infraccions  comeses  pels  socis  i 
sòcies que incompleixin les seves obligacions. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les 
sancions  corresponents  poden  anar  des  d'una  amonestació  fins  a 

11



ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR
 UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA (MMACA)

l’expulsió de l'associació, segons el que s’estableix en el paràgraf següent 
d’aquest article.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una 
denúncia  o  comunicació.  En  el  termini  de  deu  dies,  la  Junta  Directiva 
nomena un instructor/a  que tramita  l'expedient  sancionador,  qualifica la 
falta i  proposa la resolució en el  termini  de quinze dies, amb audiència 
prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada 
i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, 
l'adopta aquest òrgan de govern dins d'un període de quinze dies. Contra 
les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, 
les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea 
General que tingui lloc.

CAPÍTOL VI  DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS
Article 37
La  modificació  dels  presents  Estatuts  haurà  de  ser  acordada  en 
Assemblea General extraordinària convocada a l'efecte i per una majoria 
de dos terços.

CAPÍTOL VII DE LA DISSOLUCIÓ
Article 38
L'Associació podrà ser dissolta pels motius següents:

a) Per voluntat dels socis acordada en Assemblea General.

b) Compliment  de  la  finalitat  per  a  la  qual  es  va  constituir 
l’Associació  o  impossibilitat  d’assolir-la  llevat  que  l’Assemblea 
General n’acordi la modificació.

c) Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres.
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d) Il·licitud  civil  o  penal  de  les  activitats  o  les  finalitats  de 
l’associació, declarada per sentència ferma.

e) Altres que estableixi la llei.

Acordada la dissolució de Associació per promoure i crear un Museu de 
Matemàtiques  a  Catalunya  (MMACA),  es  procedirà  a  formar  balanç  i 
inventari  de la situació econòmica i  el  seu patrimoni,  béns, propietats  i 
materials,  així  com eventuals fons o restes de gestió, seran lliurats al 
Museu de Matemàtiques a Catalunya, si existís o, en el seu defecte, a 
la  FEEMCAT  (Federació  d’Entitats  per  a  l’Ensenyament  de  les 
Matemàtiques a Catalunya).

Barcelona, 3 de desembre de 2008
Socis fundadors i sòcies fundadores:
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