Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA
Barcelona, 22 d’octubre de 2004

Assistents (per ordre alfabètic)
Núria Agell (ESADE-URL), Cecilio Angulo (UPC), Eva Armengol (IIIA-CSIC), M.
Teresa Escrig (UJI), Josep Maria Garrell (EALS-URL), Elisabet Golobardes (EALS-URL),
Beatriz López (UdG), Ramon López De Mantaras (IIIA-CSIC), Joaquim Meléndez (UdG),
Conxita Mompeó (Idescat), Toni Moreno (URV), Josep Puyol (IIIA-CSIC), Petia Radeva
(CVC-UAB), Francisco J. Ruiz (UPC), Carles Sierra (IIIA-CSIC), Llorenç Valverde
(UIB), Jordi Vitrià (CVC-UAB)

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA,
celebrada a Mallorca el 23 d’octubre del 2003.
2. Informe del president (Ramon López de Mántaras)
3. Informe del tresorer (Carles Sierra)
4. Informe de l’organització del CCIA'04 (Jordi Vitrià & Petia Radeva)
5. Consell Rector pel 2004-2006
6. Situació del Butlletí
7. Situació de la web (Tere Escrig)
8. Precs i preguntes

Acta
1. S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA celebrada a Castelló el 25
d’octubre del 2002, una vegada feta l’esmena sobre l’error econòmic que va quedar
pendent. Aquest error era degut a una errada tipogràfica.
S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA celebrada a Mallorca el
23 d’octubre del 2003.
2. Informe del president (Ramon López de Mántaras). El president ha comentat els punts
següents:
•

El Consell Rector ha fet tres reunions al llarg d’aquest any. Cada any se’n fan entre
tres i quatre.

•

ECAI 2004:
o Va ser un gran èxit: s’han rebut 652 treballs. Al congrés hi van assistir unes 750
persones; feia més de 10 anys que no hi havia hagut tanta gent.
Cal destacar que la nostra associació hi ha jugat un paper molt important.
Concretament, 31 acceptacions són espanyoles (21 treballs i 10 pòsters). 13 de
les quals són dels Països Catalans. A més a més, 9 són socis de l’ACIA, dels
quals 6 són estudiants (5 d’ells van demanar beca; el 6è ja havia tornat a
Mèxic).
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o

Hi ha hagut un nou Fellow soci de l’ACIA: l’Enric Plaza. Li donem
l’enhorabona des de l’ACIA. Ara l’ACIA ja té 2 fellows a l’ECCAI.

o

Cal recordar que a l’ECAI 2002 el best paper va ser per en Josep Roure (soci de
l’ACIA). Enguany, a l’ECAI 2004 un treball de l’ACIA ha resultat estar entre
els 10 millors, per tant, anirà al AI Journal.

o

En Toni Moreno recorda que el premi ECAI a la millor tesi doctoral s’ha donat
a una tesi dirigida per l’Ulises Cortés (soci de l’ACIA).

•

Enguany s’ha celebrat el 2n PREMI ACIA al millor Projecte Final de Carrera en
l’àmbit de la IA:
o Es van rebre 24 candidatures. Això és molt positiu ja que indica que és un
premi que es va coneixent.
o S’han donat dos accèssits donat que el nivell ha estat molt alt.

•

S’ha actualitzat la web de l’ACIA gràcies al Grup de Recerca de la Tere Escrig
(Universitat Jaume I - Castelló). Cal destacar que fins al moment ha rebut un elevat
nombre de visites mensuals.

3. Informe del tresorer.
•

En Carles Sierra presenta una estimació de les despeses pel proper any (veure
annex).

•
•
•

És possible que en benefici de l’ECAI 2004, l’ACIA arribi a ingressar uns 10000
euros.
Actualment hi ha uns 180 socis.
L’informe del tresorer queda aprovat i acceptat.

•

Al respecte dels possibles beneficis hi ha hagut diferents intervencions:
La Bea López ha preguntat si enguany s’ha ajudat econòmicament al CCIA 2004.
Sí s’ha fet, però els diners ja han tornat.
En Carles Sierra comenta que davant de les previsions, potser caldrà fer alguna cosa
més de les que s’han fet fins ara.
En Ramon López De Mántaras comenta que convé que l’associació tingui un coixí
econòmic, ja que algun congrés podria no tenir prou benefici, i en aquest cas
convindria ajudar-lo econòmicament.
En Llorenç Valverde anima al Consell Rector a que “s’inventi” alguna cosa per tal
d’usar els euros de benefici.
En Ramon López De Mántaras comenta que arrel d’aquesta reflexió es va decidir
crear les beques d’ajuda als estudiants que publiquessin a l’ECAI.
La Tere Escrig expressa que es podria donar més suport al Butlletí de l’ACIA.
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La Núria Agell suggereix que es podria invertir en alguna cosa de la qual se’n
beneficiessin tots els socis de l’ACIA.

4. Informe de l’organització del CCIA'04.
Hi ha hagut 76 inscrits que paguin la inscripció del congrés (= 20000 euros).
Cal destacar que enguany s’han rebut 0 euros d’ajuts!
Encara no s’ha tancat el pressupost, però sembla que el balanç quedarà ajustat.
En Jordi Vitrià comenta que es pot organitzar el congrés sense ajuts, sempre i quan es
“controlin” molt les despeses derivades del congrés. Per tant, és bo que l’Associació
tingui un cert coixí econòmic.
Hi ha diferents comentaris arran de la pàgina web:
- La Tere Escrig pregunta què ha costat més, ja que en Feliciano Manzano va
oferir la que havia dissenyat pel CCIA 2002, i se li va dir que no perquè hi
havia alternatives millors.
- En Jordi Vitrià explica que hi ha pàgines gratuïtes, però que no són gaire
estables, per tant, s’han de fer forces ajustaments.
- En Ramon López De Mántaras comenta que l’experiència de l’ECAI és
negativa pel que fa a usar un software ad hoc.
- En Jordi Vitrià diu que hi ha una part configurable i una que no ho és, i és el
que porta molta feina.
Hi ha diferents comentaris sobre perquè no s’han rebut ajudes:
- En Jordi Vitrià comenta que un dels motius ha estat la temàtica.
- En Ramon López De Mántaras comenta que un motiu és que no fos
“internacional”.
- La Petia Radeva comenta que el més sorprenent ha estat que ni el DURSI ha
donat cap tipus d’ajut. Però en d’altres projectes que havien sol·licitat ajuts,
tampoc n’han rebut.

5. Candidatures del CCIA'05.
La Beatriz López presenta el proper CCIA 2005, el qual serà organitzat per la UdG.
Donat que l’any 1999 ja es va celebrar a Girona, proposa de celebrar el CCIA 2005 a
l’Alguer (Cerdenya, Itàlia). La Beatriz López juntament amb en Quim Meléndez fan
una presentació de la illa, de l’hotel que podria acollir el congrés, de l’aeroport, i
d’altres detalls per tal de mostrar que la proposta és viable.
Es proposa que es faci del 25 al 28 d’octubre de 2005, ja que així qui ho desitgi pot
passar el pont de Tots Sants a l’Alguer.
Dates importants:
-

15 gener 2005: 1a crida d’articles
31 març 2005: Crida final d’articles
9 maig 2005: data límit d’enviament de treballs
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-

15 juny 2005: resposta d’acceptació d’articles

A l’organització del congrés hi haurà un membre del comitè organitzador del CCIA
2004.
S’aprova que el CCIA 2005 es faci a l’Alguer.
La Petia Rideva comenta que s’haurien de buscar hotels més barats per tal de facilitar
l’assistència al congrés als estudiants. Ja que realitzar el congrés a l’Alguer pot ser un
punt negatiu pels estudiants.
La Bea López explica que es vol separar la inscripció de l’hotel.
El Ramon López De Mántaras comenta que tots els grups de recerca tenim projectes
finançats, per tant, des del grup també podem ajudar a que els estudiants vagin al
congrés.
Es proposa la possibilitat que el CCIA 2006 es realitzi a Perpinyà.

6. Consell Rector pel 2004-2006
Segons els estatuts de l’ACIA s’ha d’escollir el Consell Rector pels propers dos anys.
Només hi ha una candidatura:
President: Ramon López De Mántaras
Vice-president: Núria Agell
Tresorer: Carles Sierra
Butlletí: Núria Agell
Secretaria: Beatriz López
Vocals: Tere Escrig, Elisabet Golobardes, Felip Manyà i Toni Moreno
En Ramon López De Mántaras explica que està satisfet de com ha funcionat el Consell
Rector en durant els darrers dos anys. Per aquest motiu presenta una candidatura
continuista que inclou pocs canvis. S’incorpora en Toni Moreno com a representant de
la URV.
Es realitza la votació:
- En contra: 0
- Abstenció: 0
S’escull el Consell Rector per unanimitat!

En Ramon López de Mántaras explica que un dels objectius del nou Consell Rector
serà el de dinamitzar el butlletí, ja que sempre ha estat el que més ha costat i no
precisament per les persones que han estat al seu darrera. Han sorgit diferents idees que
la Núria Agell ja s’ha encarregat de prendre nota.

7. Situació del Butlletí.
En Josep Maria Garrell informa que el número 31 ja està a impremta, però hi ha hagut
diferents problemes que no han fet possible tenir-lo pel congrés.
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En Josep Maria Garrell comenta que com molt bé ha explicat en Ramon López De
Mántaras és difícil tirar endavant el butlletí: costa que la gent aporti notícies. Sempre hi ha
hagut la sort de comptar amb els col·laboradors habituals.
En Ramon López De Mántaras agraeix a en Josep M. Garrell que malgrat passar a ser
vicerector de la seva Universitat, hagi seguit portant el butlletí.
S’aporten diferents idees de cara al butlletí i es demana a la Núria Agell que sigui ella que
faci una proposta al Consell Rector.

8. Situació de la web
Ja s’ha comentat en el punt 2 (Informe del president).

9. Precs i preguntes
La Tere Escrig comenta que les presentacions orals han millorat molt respecte el CCIA
2003, i que han estat molt ben presentades.
En Carles Sierra recorda que només hi ha hagut un article que no s’hagi presentat.
En Ramon López De Mántaras destaca l’alt nivell dels continguts dels articles
presentats.
La Tere Escrig denota que els comentaris de gent “políticament incorrecte” han
millorat.

Signat Elisabet Galobardes.
Aprovada el 28 d’octubre 2005, sent secretària Beatriz López.

MARIA
BEATRIZ
LOPEZ
IBAÑEZ

5

Digitally signed by MARIA
BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ
DN: CN = MARIA BEATRIZ
LOPEZ IBAÑEZ, SN = LOPEZ
IBAÑEZ, G = MARIA BEATRIZ,
C = ES, O = Agència Catalana
de Certificació, OU = IDCAT
Reason: I have reviewed this
document
Date: 2006.09.22 11:24:49
+02'00'

