Assemblea General Ordinària 2017
Lloc:
Dia:
Inici:
Final:

Teatre-Auditori de Sant Jaume d'Enveja
26 d'octubre de 2017
20:00 (en segona convocatòria)
21:15

Assistents, socis:
Núria Agell Jané, ESADE-URL
Isabel Aguiló, UIB
René Alquézar, UPC
Cecilio Angulo, UPC
Eva Armengol, IIIA-CSIC (tresorera)
Francesc Esteva, IIIA-CSIC
Zoe Falomir, U. Bremen
Karina Gibert, UPC
Pedro Meseguer, IIIA-CSIC
Natalia Mordvanyuk, UdG

Antonio Moreno Ribas, URV
Lledó Museros, UJI (vocal)
Enric Plaza, IIIA-CSIC
Josep Puyol, IIIA-CSIC (president)
Arnau Ramisa, WIDE-EYES (vocal)
Martí Sánchez, UPF
Miquel Sánchez Marrè, UPC
Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)
Aïda Valls, URV (vicepresidenta)

Ordre del dia:
1 Aprovació, si s'escau, de les acta de la darrera assemblea general
celebrada a Barcelona l'any 2016.
2 Memòria d'activitats:
2.1 Informe del president
2.2 Estat de comptes octubre 2016 – octubre 2017
2.3 Informe beques
2.4 Informe premis
2.5 Informe projecte de difusió ACIA
3 Programa d'activitats
3.1 Proposta d'activitats
3.2 Proposta projecte de difusió ACIA
3.3 Pressupostos octubre 2017 – octubre 2018
4 Informe dels organitzadors del CCIA 2017
5 Proposta CCIA 2018
6 Altres assumptes
7 Precs i preguntes

Desenvolupament de l'assemblea:

1 Aprovació, si s'escau, de les acta de la darrera assemblea general
celebrada a Barcelona l'any 2016.
S'aprova l'acta per assentiment.

2 Memòria d'activitats
2.1 Informe del president
Web i Socis: S'ha posat en marxa un programari de gestió de socis gràcies al Tito
Cruz. S'han creat llistes de distribució per a socis amb el domini @llistes.acia.cat.
També ens hem posat al dia amb la normativa sobre la gestió i protecció de dades.
S'ha renovat el registre del domini acia.cat amb Nominalia per a cinc anys més. El
hosting de la web ara ja no depèn de l'IIIA i s'ha contractat un hosting independent.
També s'ha autoritzat incloure els articles escrits per membre acadèmics de la
Universitat de Lleida al Butlleti de l’ACIA o al Nodes en el repositori digital institucional
Repositori Obert de la UdL.
Consell Rector: S'ha inscrit la nova Junta al registre de la Generalitat. Hi ha hagut
dues trobades presencials, a Barcelona el juny, i a Deltebre coincidint amb el CCIA; la
resta d'acords s'han pres per email o videoconferència.
Institut d’Estudis Catalans: S'està estudiant la possibilitat de formar-ne part com a
associació, i per això el gener de 2017 la Bea López i en Josep Puyol van tenir una
reunió amb el Joan Antoni Solans, president de la Secció de Ciència i Tecnologia. La
idea és tenir un conveni com a entitat vinculada, el que permetria: utilitzar el logo de
IEC, disposar de sales i locals per actes públics o privats de l'ACIA, fer les nostres
publicacions a través de l'IEC, disposar de correcció del català, i poder divulgar la
nostra recerca a través de la publicació (electrònica i en paper) de l'IEC "Contributions
to Science". Malauradament la gestió d'aquesta vinculació és molt lenta. Vam enviar
un email de consultes el març, que vam repetir el juny, sense rebre resposta. En
Ramon López de Mántaras es nou membre de l'IEC; la Carme Torras també n'és, i
potser ens podran ajudar en aquest procés.
Patrocini de congressos: L'ACIA ha ha patrocinat l'IAE/AIE 2017 i el MDAI 2017.
EurAI:
– EurAI Fellow: s’ha obert la proposta a tota l’associació; s’ha votat dins del
Consell Rector; no s’ha obtingut el reconeixement per part de l'EurAI
– EurAI Assembly: Ens hi va representar en Felip Manyà. Vicenç Botti fou
nomenat EurAI Fellow. L'ECAI 2018 es farà junt amb l'IJCAI del 13 al 19 de
juliol a Estocolm. Es va comentar la conveniència de fer ECAI anualment, però
la gent no estava per la labor i es continuarà fent cada dos anys. El pressupost
de l'EurAI és de 30.000€. L'ACAI 2018 Summer School on Statistical Relational
Artificial Intelligence es farà a Ferrara del 27 al 31 d'agost.
Difusió: S'ha anat fent difusió per Twitter, Facebook i la Web. S'ha continuat amb els
actes dels 60 anys de la IA. I s'ha acordat tornar a participar al YOMO el 2018.

Tasques pendents: Concretar els procediments interns, definir la política de
comunicació, obtenir més socis institucionals, fomentar les relacions amb altres
institucions com l'IEC i l'ATI, organitzar sessions industrials, i fer el canvi de titularitat
dels comptes bancaris.
2.2 Estat de comptes octubre 2016 – octubre 2017
La tresorera presenta el balanç:

I el detall dels moviments:

Les activitats dels actes dels 60 anys de la IA han estat cofinançades amb una beca
de la Universitat de Girona.
Les despeses del YOMO pujaran pel 2018, perquè s'haurà de comprar material
d'exposició que l'organització ja no facilitarà.
La Karina Gibert destaca les pèrdues de prop de 1000€ que té l'associació per culpa
de quotes retornades. Es comenta que aquest problema s'ha resolt en donar de baixa
els socis que no pagaven.
La Karina Gibert pregunta quants socis som. Es comenta que uns 220, i hi ha un nou
soci institucional en procés.

S'aprova l'estat de comptes per assentiment.

2.3

Informe beques

De les beques per a l'assistència a congressos internacionals (per a estudiants socis
de l'ACIA) hi ha hagut tres beneficiaris que han rebut una beca de 250€, que és el
màxim per a l'assistència a congressos europeus.
De les beques per a l'assistència al CCIA hi ha hagut deu beneficiaris en la modalitat A
(allotjament i transport), que han rebut el màxim de 250; i set beneficiaris en la
modalitat B (inscripció gratuïta).

2.4 Informe premis
Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: La Lledó Museros informa
hi ha hagut una baixa participació comparat amb anys anteriors però amb tesis molt
bones: dues tesis d'alta qualitat. Un jurat format per tres socis de l'ACIA les ha
avaluades segons els següents criteris: qualitat i nombre de les publicacions
associades a la tesi, originalitat, pertinència i rellevància del problema, impacte
potencial, qualitat en general , correcció tècnica, avaluació experimental,
reproductibilitat i claredat d'exposició, i l'estat de l'art. El premiat ha rebut un ajut de
205€ per cofinançar el viatge a Deltebre des d'Egipte per poder fer la presentació al
CCIA.
L'Enric Plaza suggereix que també s'hauria d'avaluar l'aportació significativa a la IA.
S'acorda afegir-ho com a criteri d'avaluació.
Premi al millor TFM/TFG: S'han presentat tres TFM i un TFG. Dos treballs de màster
del màster conjunt en IA UPC-UB-URV, l’altre del Master’s Degree in Automatic
Control and Robotics, i el TFG era del Grau en Informàtica de la UAB. L'avaluació l'han
duta a terme tres revisors. Tots els treballs versaven sobre el machine learning!
Premi de difusió: Aquest any s'ha plantejat una mica diferent: qualsevol soci podia
presentar el projecte de difusió que consideres més rellevant de l'any. Això ha
incrementat notablement les propostes rebudes (4) respecte a l'any anterior (0), així
que sembla que el canvi ha anat bé, i la intenció és mantenir-ho per a l'any que ve.
Els quatre candidats han estat avaluats per tres revisors, de diferents universitats.
Tots els treballs tenien un bon nivell, i han rebut puntuacions molt semblants, de
forma que s'ha fet servir el sistema de recompte Borda per desempatar.
2.5 Informe projecte de difusió ACIA
60 anys de la IA: S'han dut a terme diversos esdeveniments finançats amb fons de
l'ACIA i amb un ajut de la Universitat de Girona. Hi ha hagut molta gent implicada, i el
president expressa l'agraïment a tots, i especialment al Miquel Barceló. Considera que
l'activitat ha estat molt positiva.
La Karina Gibert suggereix que es continuï fent aquesta activitat de difusió, però

potser no tant intensament, sinó mes esponjadament.
L'Enric Plaza pregunta si s'ha fet alguna acció amb Gigamesh, la llibreria més gran de
ciència ficció. Es contesta que no.
YOMO 2017: Es va fer un Kahoot sobre la IA amb què els assistents al YOMO s'ho van
passar prou bé. El president agraeix la tasca d'organització de l'Albert Samà. De la
primera experiència es valora que cal tenir objectes per donar als participats del
Kahoot, com també algun premi per als guanyadors.
La Karina Gibert suggereix de crear objectes de merchandising de l'ACIA.
Xarxes socials: Som presents a la Web (www.acia.cat), a Twitter (@acia_cat), a
Facebook (Grup ACIA.cat i ACIA.cat) i comuniquem a través de llistes de distribució.
La Natalia Mordvanyuk proposa que l'ACIA també tingui compte a Instagram. El
president diu que ho parlarà amb la Bea López.

S'aprova la memòria d'activitats per assentiment.

3 Programa d'activitats
3.1

Proposta d'activitats

Es proposa:
– participar al YOMO 2018
– organitzar activitats als instituts per a gent jove aprofitant el material de 60
anys
– organitzar actes de reflexió sobre la IA i la societat: un acte d'homenatge a
Lotfi Zadeh per parlar de la lògica difusa, fer cinefòrums als instituts, etc.
La Karina Gibert suggereix sondejar els socis per saber de quins instituts es podríen
fer responsables de la difusió. A més, suggereix preparar material de presentació i un
guió.
L'Enric Plaza suggereix que parlem amb en Francisco Grimaldo. També comenta que
s'estan publicant molt llibres i que caldria preguntar-se com es podrien aprofitar
aquest fet i com ens hi podríem afegir com a ACIA, és a dir, intentar ser-hi presents.
Es comenta que caldria un responsable de comunicació.

3.2

Proposta de política de comunicació

El Marco Schorlemmer comenta que ha quedat pendent definir la política de
comunicació de l'ACIA (web, llistes, xarxes socials, butlletí, ...).
La Núria Agell suggereix que podríem cercar consell del grup de la Universitat de
València que fan una bona tasca de comunicació.

La Karina Gibert suggereix que miréssim com comuniquen altres associacions, pere
exemple els col·legis industrials o l'EurAI.

3.3

Pressupost octubre 2017 – octubre 2018

La tresorera presenta el pressupost:

Faltava afegir el premi de divulgació.
L'Enric Plaza pregunta quin és el saldo actual. La tresorera diu que 63.135,29€.
S'acorda augmentar la despesa d'activitats i material a 5000€.
S'aprova el pressupost per assentiment.

4 Informe dels organitzadors del CCIA 2017
S'havien pressupostat 16.800€, dels qual 17.300€ són reals. La despesa pujarà a uns
15.000€, i per tant es preveu un benefici de 2.300€.
L'assemblea aplaudeix la bona tasca d'organització del CCIA 2017.

5 Proposta CCIA 2017
Fa la presentació la Karina Gibert per proposar celebrar el proper CCIA a l'Empordà, a
la badia de Roses. L'organització local anirà a càrrec del grup KMLG de la UPC. El
General Chair serà l'Enric Plaza, el Program Chair la Zoe Falomir, i l'Organising Chair
la Karina Gibert.
Respecte a la dates, la Isabel Aguiló comenta que caldrà tenir en compte que el 2018

el CAEPIA es farà durant la setmana del 23 d'octubre, i el MDAI del 15-18 d'octubre.
S'aprova la candidatura per assentiment.

6 Altres assumptes
Es parla de donar sortida a treballs preliminars al CCIA i fer el congrés més inclusiu
per tal de facilitar participació. Una possible manera és de fer un Book of Abstracts
(en un USB pen drive) a més de les actes publicades. S'estudiarà la proposta.

7 Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes.

Resum dels acords:
•
•
•
•
•
•

S’aprova, per assentiment, l'acta de l'AGO 2016
S'aprova, per assentiment, l'estat de comptes 2016-2017.
S'acorda afegir com a criteri d'avaluació en el premi a la millor tesi doctoral
l'aportació significativa a la IA.
S’aprova, per assentiment, la memòria d'activitats 2016-2017.
S'aprova, per assentiment, el pressupost 2017-2018.
S’aprova, per assentiment, la candidatura presentada per organitzar el CCIA
2018.

El president dóna per finalitzada l'Assemblea General ordinària, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
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El secretari

Vist i plau
El president

