
Pregunta: Mil.li Serrat García 

Resposta: Carles Serrat Piè 

P: Com es va generar el projecte Stat Wars? 

R: El projecte Stat Wars neix de la mà de la professora Rosa Lillo de la Universidad Carlos III a 
Madrid amb la inquietud de fer arribar la presència de l’Estadística a la comunitat de joves de 
Secundària i Batxillerat. En el seu moment es va demanar financiació com a projecte al 
Ministerio d’Economia i Competitivitat amb un abast essencialment aplicat a la Comunitat de 
Madrid. Més endavant el projecte es va renovar amb la incorporació de la xarxa Biostatnet que 
inclou nodes en gairebé totes les comunitats autònomes i que aquí Catalunya consta dels dels 
nodes Catalunya BIO i Catalunya SEA. El que em pogut participar aquí a l’acte d’El Cairat sóm 
tots membres del grup de recerca en bioestadística i bioinformàtica (GRBIO) del grup 
Catalunya BIO. La nova versió del projecte està fent, a través dels diferents nodes, les mateixes 
tasques de difusió del fet estadístic arreu d’Espanya. 

P: Què és el grup de recerca en Biostadística i Bioinformàtica (GRBIO)? 

R: És un grup de recerca amb investigadors essencialment de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i de la Universitat de Barcelona reconegut per la Generalitat de Catalunya com a 
Grup de Recerca Consolidat. El lideren els professors Lupe Gómez (UPC) i Alex Sánchez (UB) i 
està integrat per 19 doctors investigadors, 5 estudiants de doctorat i 1 personal de suport.  
Com el mateix nom indica ens interessa totes les aplicacions i recerca metodològica en les 
ciències de la vida, salud pública, epidemiologia, genètica… ens podeu seguir a 
www.grbio.upc.edu i a twiter a @GRBIO_BCN 

P: Des de quant de temps es fa això de l’Stat Wars? 

R: Bé, el primer projecte la Rosa Lillo el va aconseguir (crec) l’any 2013. I en el 2017 es va 
aplicar a la versió extesa en tot el territori espanyol. En tots els casos l’esdeveniment en format 
de diferents activitats formatives, informatives i lúdiques pretén despertat en l’estudiant el 
poder de les dades i de les análisis asociades com a suport per a la presa de decisions. 

P: Com valoreu la sessió a l’IES El Cairat i quin són els objectius d’ara endavant? 

R: Això són dues preguntes. Per una banda, estem tots molt contents perquè hi ha hagut molta 
assistència, en un ambient d’estar molt per la feina com a activitat acadèmica i amb una 
excel.lent i càlida participació. Permeteu-me que agraïm altra vegada a l’organització local de 
l’Institut El Cairat, a l’Ajuntament d’Esparreguera i al Patronat de la Passió l’haver demostrat 
interès en l’activitat i l’haver-ho fet possible. Pel que fa al futur, bé, ens queden encara uns 
anys per davant per acabar de fer difussió en altres centres i institucions, i per valorar el 
conjunt de la feina feta i la benvinguda o feedback dels estudiants que hi heu participat. Les 
expectatives són molt bones i, naturalment, els objectius de fer arribar la presència de 
l’estadística a la Societat no tenen caducitat i per tant, en aquest projecte Stat Wars o en 
potencials vesions renovades, continuarem en aquesta tasca. 

 

http://www.grbio.upc.edu/

