Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA
Alguer, 28 d’octubre de 2005

Assistents (per ordre alfabètic)
Socis ACIA:
Agell, Núria
Aguiló, Isabel
Angulo, Cecilio
Armengol, Eva
De la Rosa, Peplluis
Escrig, M. Teresa.
Godo, Lluis
Golobardes, Elisabet
López de Mántaras, Ramon
López, Beatriz
Manyà, Felip
Meléndez, Joaquim
Pacheco, Julio
Peris, Juan Carlos
Plaza, Enric
Puyol, Josep
Radeva, Petia
Sabater, Jordi
Valverde, Llorenç
Vitrìa, Jordi
Convidats no socis:
Grieu, Stéphane
Polit, Monique
S’excusa:
Sierra, Carles

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del 22 d’octubre de 2004, celebrada
a Barcelona
2. Informe del President
3. Informe econòmic del tresorer
4. Informe dels organitzadors del CCIA'05
5. Propostes CCIA'06
6. Situació Butlletí i Web de l’associació
7. Altres assumptes
8. Precs i preguntes

Acta
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1. S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’ACIA celebrada a Barcelona el
22 d’octubre del 2004.

2. Informe del president (Ramon López de Mántaras). El president ha comentat els punts
següents:
•

L’activitat del Consell Rector es manté. La novetat d’enguany és que les actes es
faran de forma electrònica a partir d’ara. Es recorda a Tere Escrig la conveniència
d’adequar l’espai apropiat al web.

•

IJCAI 2005:
o Les dades estan publicades en el butlletí de l’ACIA de Tardor 2005 (núm 34)
que ha estat repartit pels socis assistents al CCIA. Bàsicament:
o 1100 participants, 37 espanyols, el que situa Espanya en el 10è país en # de
participants
o 240 treballs acceptats (amb pòsters), dels quals 13 són espanyol, i d’aquests
darreres, 10 catalans (7 dels socis d’ACIA).
o Les actes de l’IJCAI són accessibles al web de l’IJCAI de manera gratuïta, tant
el congrés del 2005 com els anteriors.
o El proper IJCAI, al 2007, està prevista que la data límit per enviar treballs sigui
el 30 de juny.

•

Informacions sobre l’ECCAI
o Des del Consell Rector es va decidir presentar Carles Sierra com a Candidat
a Fellow de l’ECCAI i ha estat escollit després d’un procés iteratiu de
votacions dins de l’assemblea de l’ECCAI. Es transmeten aplaudiments a
Carles.
o L’ACIA i l’AEPIA van ser felicitades en l’assemblea de l’ECCAI pel gran
èxit del ECAI 2004, acompanyat d’un èxit econòmic molt bò.
o Durant el 2005, es va realitzar una Escola d’Estiu (Summer School) a
Ljubljana en la què varen participar diversos estudiants catalans.
o L’ECAI 2008 està previst a Grècia

3. Informe del tresorer (en absència de Carles Sierra, l’informe és presentat pel president,
Ramon López de Mántaras):
•

Pressupost 2005:
o Saldo 2004 (15/10/2004): 7.052,08 €
o Ingressos:
ICIC (subvenció butlletí): 540 €
EUMAS (retorn avanç): 1.073,58 €
Interessos: 13 €
Beneficis CCIA 2004: 409 €
Beneficis ECAI 2004: 12.192,9€
o Despeses:
Comissions banc: 87,52 €
Butlletí (04 i 05): 4369.57 €
SW Associacions: 120,0 €
Quota ECAI (3€ per soci): 465,0 €
Premi ACIA 2004: 600 €
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o
o

2 beques IJCAI: 497,0 €
Suport CCIA 2005: 1.000 €
Viatges consell rector: 61 €
Devolució quotes socis: 254,29 €
Saldo a 14/9/2005: 13.510,57 €
Saldo real al banc: 17.602 €
La diferència és deguda als diners de l’EUMAS que es tenen en
trust.

Els beneficis ingressats de l’ECAI 04 són el 40% del 50% del total, ja que
l’organització es reparteix amb l’ECCAI el 50%, i l’acord ACIA-AEPIA ha estat
del 40-60%. Per tant, el total de l’ECAI 2004 ha estat molt elevat.
A continuació es presenta la previsió de comptes pel 2006. Cal observar que la
quota de socis encara no ha estat carregada el 2005, per la qual cosa està acumulada
en la previsió del 2006.
•

Previsió 2006:
o Saldo 2005 (14/9/2005): 13.510,57 €
o Ingressos:
Quota 2005: 3.800 €
Quota 2006: 4.000 €
Subvenció ICIC: 540 €
Interessos: 20 €
Retorn CCIA 2005: 2.000 €
o Despeses:
Comissions banc: 100 €
Butlletí: 3.000 €
SW Associacions: 0 €
Quota ECAI (3€ per soci): 500 €
Premi ACIA 2005: 600 €
Suport CCIA 2006: 1.000 €
Viatges consell rector: 500 €
o Saldo estimat a octubre 2006: 18.170,51 €
o Saldo real al banc: 21.262 €
La diferència és deguda als diners de l’EUMAS que es tenen en
trust.
Es proposa no usar més el SW d’associacions, ja que s’ha desenvolupat un de
millor al IIIA, que no té cost.
En el pressupost no s’ha contemplat la despesa de beques per estudiants que tinguin
papers acceptats a l’IJCAI, i que l’ACIA hauria de suportar.
Tot i que hi ha una quantitat del saldo que està en trust (EUMAS), cal anar amb
compte amb l’acumulació de dinar per no haver de tenir problemes de declaració de
patrimoni. Es proposar parlar en l’apartat de precs i preguntes de què fer amb els
diners.
Els comptes són aprovats.
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4. Informe de l’organització del CCIA'05.
Beatriz López presenta un resum de les dades del CCIA’05:
o S’han rebut un total de 77 articles, dels quals han estat acceptats 25 com a
articles oral i 27 com a pòsters (total acceptats 52).
o La decisió entre pòster i article oral no ha correspost necessàriament a la
qualitat de l’article sinó a l’organització d’un programa de la conferència on
els diversos aspectes de la IA estiguessin acceptats. En aquest sentit, cal
tenir en compte que hi ha hagut molts bons articles de visió que han estat
presentats en pòsters.
o La participació ha estat de 71 investigadors, la majoria membres de l’ACIA.
Hi ha una alta participació d’estudiants: 32. (Totes les dades són en
referència a 14 d’octubre. .
o Hi ha hagut una àmplia participació de diferents universitats catalanes (fins
13) així com articles presentats en col·laboracions amb investigadors de
centre estrangers.
En Quim Meléndez presenta el resum de les dades econòmiques:
• S’han sol·licitat ajuts en diferents administracions, i tots han estat
denegats. Cal fer constar a l’acta, que ens han recomanat que per una
altra ocasió en que el congrés sigui fora de Catalunya, caldria
demanar l’ajut de la Generalitat a través de Presidència enlloc del
DURSI.
• Sí s’han aconseguit ajuts en el context de la Universitat de Girona,
incloent alguna empresa.
• Resum ingressos:
• Ingressos per ajuts: 4.700 €
• Ingressos per inscripció: 21.532,42 €
• Ingressos inscripcions pendents: 830 €
• Resum despeses:
• Edició IOS Press:
6369,84 €
• Despeses organització, missatgeria, etc.: 7.631,9 €
• Despeses hotel: 11.558 €
• Despeses professor convidat: 624.03 €
• Diferència entre ingressos i despeses: 1.502,68 € (Cal recordar que
l’ACIA va avançar 1.000 €).
• Tot i el repte d’haver fet el congrés en un lloc distant com l’Alguer,
el balanç entre ingressos i despeses s’ha pogut ajustar força, malgrat
que no hi ha hagut superàvit significatiu.
En Ramón López de Mántaras, matisa algunes dades de participació, fent èmfasi a la
diversitat i la internacionalització del congrés.
5. Candidatures del CCIA'06.
Monique Polit presenta la candidatura de Perpignan pel 25-27 d’octubre del 2006:
- Lloc: Palais des Congrès de Perpignan
- Calendari:
- 15/1 Primera crida da les contribucions
- 31/3 Darrera crida a les contribucions
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-

- 9/5 Data límit per enviar treballs
- 15/6 Data límit perquè els autors rebin resposta
- 30/ 6 Versió final
Coordinadors: M. Polit y J. Aguilar
Pressupost: es presenta un pressupost preliminar, en el qual no es considera
la publicació per IOS Press.

Enric Plaza comenta la conveniència de mantenir la publicació en IOS Press, cosa que
és recolzada per la major part dels assistents.
S’aprova la proposta de la Monique Polit per unanimitat.
6. La Núria Agell presenta la situació del butlletí:
•

S’ha fet un pla estratègic pel butlletí de l’ACIA
o S’ha valorat la situació present i la desitjada
o S’han detectat les mancances següents:
⇒ Manca de recursos. Per resoldre aquesta mancança, s’han demanat ajuts:
⇒ Manca d’implicació
o S’han emprès les següents accions:
⇒ S’han demanat ajuts a DURSI i Departament de Cultura
⇒ Espònsors: no s’ha pogut aconseguir perquè la tirada del butlletí és petita.
o A partir d’ara, es proposa:
⇒ Fer una nova edició: 500 còpies, més continguts, color
⇒ Cercar més lectors: biblioteques, departaments i grups de recerca, instituts
de batxillerat, ... (possibles socis futurs)
⇒ Buscar espònsors (ja que la tirada haurà augmentat).
o Es remarca la importància dels col·laboradors: Enric, Llorenç, Ton, Miquel.

7. Precs i preguntes
Enric Plaza proposa definir una política de beques per gastar els diners. Es pren nota, i
el Consell Rector farà una proposta.
Llorenç Valverde fa una reflexió: Una associació amb superàvit és un mal indicador.
Tot i que hi ha un augment important del saldo gràcies a l’ECAI, caldria distingir entre:
- Despeses extraordinàries (ECAI)
- Ordinàries
I proposa que les despeses extraordinàries estiguin dirigides a la captació de socis.
Ramon López De Mántaras proposa en aquesta línia aprofitar la celebració dels 50
anys de la IA amb CosmoCaixa. L’ACIA pot ser molt visible a canvi de suport.
Llorenç Valverde remarca que seria interessant tenir els butlletins (500, color, etc.) que
proposa la Núria Agell.
Julio Pacheco proposa que el preu del congrés inclogui el sopar de gala, si més no el
rebut que indiqui de forma global “despesa d’inscripció”, per evitar problemes de
finançament.
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Julio Pacheco comenta que les previsions de participants del proper CCIA no sembla
que s’ajustin als del CCIA 2005.
Julio Pachecom comenta que, sobre la distribució de documents (i.e. butlletí de
l’ACIA) a instituts, cal tenir en compte que en moltes regions d’Espanya està prohibida
la optativa Informàtica. Cal conèixer millor la realitat abans de distribuir el butlletí.
Ramón López de Mántaras comenta que seria convenient canviar el nom del congrés
per tal d’evitar problemes amb el MEC i editorials (com va passar amb LNCS).
Aprofitant que al 2006 es realitzarà fora de Catalunya, i que enguany ja s’ha fet a Itàlia,
seria un bon moment per fer-ho. Les propostes que es discuteixen són:
CICAI - Catalan International Conference on Artificial Intelligence
CCIIA – Congrés Català Internacional en Intel·ligència Artificial
ICCAAI – International Conference of the Catalan Association for Artificial
Intelligence
IC-ACIA – International Conference of ACIA
CIACIA - ?
ICCAI – International Catalan Conference of Artificial Intelligence
No s’arriba a cap acord, i es proposa que la decisió es prengui dins del Consell Rector.

MARIA
BEATRI
Z LOPEZ
IBAÑEZ
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