
Assemblea General Ordinària 2018

Lloc: Castell de Peralada

Dia: 9 d'octubre de 2018

Inici: 20:15 (en segona convocatòria)

Final: 21:30

Assistents, socis:
Núria Agell, ESADE-URL

René Alquézar, UPC

Josep Argelich, UdL (vocal)

Eva Armengol, IIIA-CSIC (tresorera)

Sílvia Buira, URV

Ulises Cortés, UPC

Vicent Costa, UAB

Pilar Dellunde, UAB

Zoe Falomir, U. Bremen

Dario Garcia, BSC 

Jose de Gea, DFKI

Karina Gibert, UPC

Francisco Grimaldo, UV

Jordi Levy, IIIA-CSIC

Emília López, UV

Maite López, UB

Ramon López de Mántaras, IIIA-CSIC

Felip Manyà, IIIA-CSIC

Antonio Moreno, URV

Lledó Museros, UJI (vocal)

Nardine Osman, IIIA-CSIC

Jordi Pascual, URV

Enric Plaza, IIIA-CSIC

Josep Puyol, IIIA-CSIC (president)

Arnau Ramisa, WIDE-EYES (vocal)

Juan A. Rodríguez, IIIA-CSIC

Maria Salamó, UB

Martí Sánchez, UPF

Miquel Sánchez, UPC

Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)

Carles Sierra, IIIA-CSIC

Juan Ramon Soler, IIIA-CSIC

Vicenç Torra, Maynooth University

Aïda Valls, URV (vicepresidenta)

Llorenç Valverde, UIB

Javier Vázquez, UPC

Ordre del dia: 

 1  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada a 

Sant Jaume d'Enveja l'any 2017.

 2  Memòria d'activitats:

 2.1  Informe del president

 2.2  Estat de comptes octubre 2017 – octubre 2018

 2.3  Informe beques

 2.4  Informe premis

 2.5  Informe projecte de difusió ACIA

 3  Presentació de candidatures i elecció del Consell Rector pel període octubre 



2018 - octubre 2020

 4  Programa d'activitats i pressupost octubre 2018 – octubre 2019

 5  Informe dels organitzadors del CCIA 2018

 6  Proposta CCIA 2019

 7  Altres assumptes

 8  Precs i preguntes

Desenvolupament de l'assemblea: 

1 Aprovació, si s'escau, de les acta de la darrera assemblea general
celebrada a Sant Jaume d'Enveja l'any 2017.

S'aprova l'acta per assentiment.

2 Memòria d'activitats

2.1  Informe del president

Consell Rector: Ha fet una trobada presencial el 18 de juliol a la URV i avui  a l'Hotel 

Marian; per a la resta, la comunicació ha estat per email o Skype. S'han pres  els 

següents acords:

• definir el procés per a l'elaboració d'informes per cada sol·licitud en particular

• tornar a publicar el Nodes, en paper i electrònicament, i de fer una crida per 

formar un nou comitè editorial

• canviar de gestoria i que ens portin la comptabilitat.

• fer una crida a col·laboració amb el YOMO,

• abonar la quota d'una any de soci per als premiats de tesi doctoral i TFG/TFM 

• establir una quota per a jubilats de 20€/any amb els mateixos drets que els 

socis regulars

IEC: El gener de 2017 Bea López i Josep Puyol es van reunir amb Joan Antoni Solans, 

president de la Secció de Ciència i Tecnologia. Ens van proposar fer un conveni com a 

entitat vinculada. Això permetria: utilitzar el logo de IEC, reservar ales i locals per 

actes públics o privats de l'ACIA, fer publicacions a través de IEC, disposar de servei 

de correcció de català, fer difusió de la recerca a través de la publicació electrònica i 

en paper "Contributions to Science". Es van enviar emails amb dubtes els dies 

22/3/2017, però sense resposta.

Ramon López de Mántaras i Carme Torras són nous membre de l'IEC. 

Esponsorització de congressos: l'ACIA ha donat suport als congressos IAE/AIE 2018 i 

MDAI 2018.

EurAI Fellow: La crida a candidatures es va fer a a tota l’associació, però enguany no 

es va rebre cap proposta.

Assemblea EurAI: Aquest any no es va poder assistir. Enviarem l’acta quan surti. 

Difusió: L'hem feta a través de les xarxes socials. El 13 de març es va celebrar un 



acte d'homenatge a Lotfi Zadeh a la Universitat de Barcelona. N'ha sortit publicat un 

resum de l'acte a Mathware and Soft Computing.

Ens han aprovat la nostra participació a la fira de YOMO 2019, Eloi Puertas i Josep 

Puyol han participat a la reunió preparatòria.

L'Eloi Puertas participarà en nom de l'ACIA a l'esdeveniment TECH&Science Girls – 

Club Vallès que organitza l'Ajuntament de Sabadell el proper 17 de novembre. El 

contacte ens va venir del YOMO. Serà una jornada STEAM per a noies de 8 a 18 anys 

amb tallers, estands i xerrades. L'entrada a serà lliure per a noies, i els nois només 

poden venir convidats per noies. Ho voldrem lligar amb l'esdeveniment FEMenGin que 

organitza la Bea López. 

Continuació dels actes dels 60 anys de la IA: En el marc de la setmana de la ciència 

es va fer un acte al MercaTEC de Lleida amb el títol “Intel·ligència Artificial (AI): Les 

màquines, el millor amic de l’ésser humà?” que constà de l'emissió d'una capítol de 

Black Mirror i d'una interacció entre persones i una IA.

A Castelló la Lledó Museros està organitzant un cine-fòrum amb data a determinar. 

Informe projecte SPIRIT: S'ha seguit un procediment ad-hoc (per decisió del Consell 

Rector). La comissió d'experts per redactar-lo la formava: Ramon López de Mántaras, 

Carles Sierra, Aïda Valls, Marco Schorlemmer i Josep Puyol. L'ACIA va rebre 1000€ 

per l'informe i la comissió va renunciar a rebre honoraris.

Iniciativa CLAIRE: en hem adherit a CLAIRE, una iniciativa de la comunitat europea 

d'IA que cerca enfortir l'excel·lència europea en la recerca i la innovació en IA. Per 

aconseguir-ho, CLAIRE proposa la creació d'una confederació paneuropea de 

laboratoris d'investigació en IA a Europa que aconsegueixi un "reconeixement de 

marca" similar al CERN.

Celebració 25 anys ACIA: Amb l'inici de curs s'han iniciat els actes de la celebració del 

25 anys de l'ACIA amb un sopar al CCIA 2018 on es van projectar diversos vídeos, i 

amb un concurs per dissenyar el logo des 25 anys ACIA. 

Xarxes Socials: Hem continuat essent actius les xarxes socials a través de la web 

(www.acia.cat), Twitter (@acia_cat), Instagram (acia_cat_rep), FaceBook (Grup 

ACIA.cat i ACIA.cat). 

Queda pendent per fer: actualitzar els nostres procediments interns, aconseguir més 

socis institucionals, establir relacions amb l'IEC, l'ATI o altres institucions, fer el canvi 

de titularitat en els comptes bancaris.

2.2  Estat de comptes octubre 2017 – octubre 2018

La tresorera presenta el balanç:



I el detall dels moviments:

S'aprova l'estat de comptes per assentiment.

2.3 Informe beques

Beques per assistència a congressos 2018:

• Abril: Marc Serramià, AAMAS’18 (Estocolm) – 250€ (renuncia per haver rebut 

altre ajut)

• Juliol: Emran Saleh Ali, MDAI’18 (Mallorca) – 250€

• Desembre: Oberta (queden 1250€ a atorgar) 

Beques per assistència al CCIA 2018:

Modalitat A (allotjament i transport)

• Mostafa Kamal Sarker: 250€ 

• Vicente Costa: 250€ 

• Vivek Kumar Singh: 250€ 

• Silvia Buira: 250€ 

• Mohammed Jabreel: 170€ (fou beneficiari de la beca al 2017)

• Abdulrahman Qasem Al-Molegi: 170€ (fou beneficiari de la beca al 2017 )

• Anna Gatzioura: 170€ (fou beneficiària de la beca al 2017)

Modalitat B (inscripció gratuïta):

• Mostafa Kamal Sarker 

• Vicente Costa 

• Silvia Buira 



• Mohammed Jabreel 

• Anna Gatzioura 

• Nourelhoda Mohamed  

2.4  Informe premis

Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: Igual participació que l'any 

anterior: 2 tesis, d'alta qualitat, quasi empat tècnic. Les ha avaluat un jurat format 

per 3 socis de l'ACIA. Els criteris de valoració que s'han segut ha enstat: qualitat i 

nombre de les publicacions associades a la tesis; originalitat, pertinència i rellevància 

del problema; impacte potencial; qualitat en general; correcció tècnica; avaluació 

experimental; reproductibilitat i claredat d'exposició; estat de l'art.

Premi al millor TFM/TFG: Es van presentar 19 treballs (12 TFMs  i  7 TFGs ),  50% de 

la UPC, i també de la URV, UB, i UdL. 15 treballs eren de machine learning i quasi tots

utilitzant Deep Neural Networks d’una manera o altre. Els altres treballs eren sobre 

mètodes d'inferència o decisió basats en lògica o models CSP. Per cada treball hi va 

haver dos revisors excepte en algun que només ho va revisar un. Ha estat un 

problema per trobar suficients revisors. 

 

Premi de difusió: Per recompensar la divulgació IA. Els socis proposen candidats. Es 

permet qualsevol format d'activitat. S'avalua l'originalitat, el rol de la IA en el 

contingut, l'audiència a la qual està adreçada, la qualitat del contingut científic i la 

qualitat tècnica. Els jurat estava format per tres persones.

2.5  Informe projecte de difusió ACIA

En Marco Schorlemmer informe sobre l'acord pres per part del Consell Rector per a 

tornar a publicar el Nodes.

Es proposa fer un número a l’any coincidint amb el CCIA; fer una versió en paper i 

electrònica; dues o tres seccions fixes, emparaulades per a diversos números 

consecutius (p.e. 3 o 4); resum extens i divulgatiu sobre la tesi premiada l’any 

anterior; tractar un tema monogràfic d’interès per a la societat que podria constar de

• un article a fons d’un o diversos socis de l’ACIA

• una entrevista

• un article de referència traduït al català

• una enquesta al soci sobre el tema

S'estudiarà pode pagar els col·laboradors.

S'ha fet una crida a formar un Comitè Editorial, a la què han respost: Marco 

Schorlemmer (IIIA-CSIC), Josep Puyol (IIIA-CSIC), Eloi Puertas (UB), Ulises Cortés 

(UPC), Pilar Dellunde (UAB), Javier Poveda (UAB i UB), Marc Torrens (URL) i Emilia 

López (UV). A més en Josep Lluís de la Rosa (UdG) s'ha ofert escriure diversos articles

sobre blockchain i IA.

Basant-se en els costos del darrer número que es va fer en paper, s'estima que tornar



a fer el Nodes costarà uns 5000€ a l'any.

S'aprova per assentiment tornar a fer el Nodes i fer-lo en paper.

S'aprova la memòria d'activitats  per assentiment

3 Presentació de candidatures i elecció del Consell Rector pel període

octubre 2018 - octubre 2020

S'ha presentat una candidatura, liderada per Josep Puyol Gruart:

President: Josep Puyol Gruart (IIIA-CSIC) 

Vice-president: David Riaño (URV)

Secretari: Marco Schorlemmer (IIIA-CSIC) 

Tresorera: Eva Armengol (IIIA-CSIC) 

Vocal 1: Quim Meléndez (UdG)

Vocal 2: Eloi Puertas (UB) 

Vocal 3: Martí Sánchez (UPF)

Vocal 4: Albert Sama (T-Systems) 

Vocal 5: Ramon Béjar (UdL) 

Vocal 6: Lledó Museros (UJI) 

Vocal 7: Jaume Cunill (Tech4Freedom)

L'objectiu general és el de continuïtat. El CR es proposa potenciar el retorn social en 

tant que som una associació sense ànim de lucre, basada en la recerca publica. Per 

tant es proposa fomentar aspectes socials de la IA, tant per a les persones 

(discapacitats, vellesa, infància, dificultats d’aprenentatge, qualitat de vida, salut, 

accessibilitat) com per a l'entorn (cultura i benestar, sostenibilitat i medi ambient). Es 

vol també fomentar la divulgació i difusió formant un comitè de difusió. Evidentment 

es continuarà amb les accions actuals: Nodes, CCIA, premis, etc. 

En relació als socis, s'estudiarà la participació de l’ACIA dels socis que pertanyen a 

empreses a través d'una sessió Industrial al CCIA, i també la dels socis que han 

marxat a treballar fora. Es vol definir estratègies per incorporar socis nous estudiants,

com a futur relleu per a l'associació, p.e. regalant 1 any de soci als premiats de 

l'ACIA. S'estudiarà la possibilitat d'adreçar-nos a altres col·lectius (e.g. Bioinformàtica,

...) 

Se cercaran noves col·laboracions, establint sinèrgies amb els col·legis o altres 

associacions professionals, mitjançant la compartició de butlletins (Nodes). Amb l'IEC 

la sol·licitud ja fou tramitada, i ho volem fer amb l' ATI, amb l'Associació TIC de 

Catalunya i amb la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, 

ja que la IA és una prioritat per a la Generalitat.

La Karina Gibert comenta que el degà del Col·legi d'Enginyers Informàtica és també el

president de l'Associació TIC, i que està molt interessant en fer conveni entre el 

Col·legi i ACIA i per veure com des del Col·legi es pot fer créixer l'ACIA.

En relació a les empreses, es vol Preparar una estratègia de màrqueting per 

incrementar el nombre de socis empresarials, p.e. a través dels socis amb relacions 



amb empreses, d'Eurecat (Ascamm, BDigital, Barcelona Media i Cetemmsa) i de 

projectes.

Per que fa a la difusió, es tornarà a publicar el Nodes com a eix clau de l’Associació., i 

també continuarem estant present a les xarxes socials: Twitter, FaceBook, Instagram,

... També editarem fulletons per captar socis a actes com el YOMO, MercaTEC, 

TECH&Science, etc.

Finalment s'estudiarà donar un premi per a aplicacions pel bé social (MIFAS, 

ONCE, ...), fer un monogràfic sobre IA i qualitat de vida o bé social, fomentar la 

formació (p.e. amb una escola d'estiu), promoure l'Open Data i els aspectes socials, i 

finalment organitzar una DATATHON. 

Després de la presentació de la candidatura es procedeix a la votació. Resultat: 35 

vots emesos: 34 sí, 1 blanc. Per tant queda elegida la candidatura de Josep Puyol-

Gruart. 

4 Programa d'activitats i pressupost octubre 2018 – octubre 2019

EL programa ja s'ha tractat en els punts anteriors.

La tresorera presenta el pressupost:

S'aprova el pressupost per assentiment.

5  Informe dels organitzadors del CCIA 2018 

La Karina Gibert comenta que li preocupa que, com que les inscripcions les van fer a 

través de Reunió i Ciència –només per poder cobrar pagaments amb VISA– al fina es 

perd el 21% de l'import romanent només pel fet de transferir-lo als comptes de les 

universitat o de l'ACIA.



En Carles Sierra comenta que l'IJCAI des de 2013 cobra directament el registre dels 

participants per evitar precisament això.

L'Eva Armengol comenta que si fem això passaríem a ser un altre nivell d'associació.

En Carles Sierra demana que es faci una consulta als gestors de com es podria fer.

L'Eva Armengol comenta que a partir d'ara declararem els impostos de societats, cada

tres mesos declararem l'IVA.

6  Proposta CCIA 2019

S’ha rebut una candidatura de part de l'Isabel Aguiló. La presentació la fa en Llorenç 

Valverde.

Es proposa fer el CCIA 2019 del 21 al 24 d'octubre a Mallorca a la Colònia Sant Jordi. 

Els Organising Chairs seran l'Isabel Aguiló i en Manuel González. Encara manca 

concretar l'hotel.

S'aprova la candidatura per assentiment.

En Josep Puyol informa que el Consell Rector a nomenat com a General Chair en 

Vicenç Torra (Maynooth University, Irlanda) i com a Program Chair a en Jordi Sabater 

(IIIA-CSIC). 

6  Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar.

7  Precs i preguntes

L'Ulises Cortés demana que els socis institucionals puguin pagar uns quants anys a 

l’avançada a canvi descompte (p.e. paga 3 anys per ser 4 de soci). S'accepta aquesta 

proposta. 

En Carles Sierra demana que es faci una ofensiva per augmentar socis, també els 

institucionals, aprofitant que la IA està de moda. L'Ulises Cortés ofereix fer 

propaganda als estudiants del màster d'IA.

El president dóna per finalitzada l'Assemblea General ordinària, de la qual, com a  

secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari Vist i plau

El president
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