Premi ACIA pel bé social 2020
Convocat per l’Associació Catalana
d’Intel·ligència Artificial (ACIA)
25 de maig de 2020
La Intel·ligència artificial (IA) cada vegada està més present a les nostres
vides i, com tota tecnologia, una part significativa del seu desenvolupament
hauria d’estar encaminada a la millora de la qualitat de vida de les persones i
el seu entorn.
Per aquest motiu, l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA) convoca la primera edició del premi al millor treball d’IA orientat al bé social.
Aquest premi vol reconèixer la tasca de les persones o grups que fan la seva
recerca i els seus desenvolupaments pràctics destinats a la detecció i millora
de la qualitat de vida de sectors vulnerables, que promouen l’inclusió i la igualtat, fugint dels plantejaments estrictes de negoci i de beneficis empresarials.
Degut a la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, l’ACIA vol dedicar
aquesta primera edició del premi a reconèixer els treballs d’IA relacionats amb
aquest tema.
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Participació

Cada soci/a de l’ACIA pot proposar la contribució a la IA pel bé social destinada
a la COVID-19 que consideri més rellevant en l’àmbit dels Països Catalans,
sense restricció a què hagi estat realitzat per un soci/a de l’ACIA.
El període de recepció de contribucions va del 1 de juny al 14 de setembre
de 2020. S’acceptaran treballs en qualsevol format amb l’únic requisit que
contribueixin a la pandèmia de la COVID-19 des de la IA, i que tinguin especial
incidència en la millora social i l’ajuda als sector vulnerables. Aquest material
haurà de ser entenedor pel públic no especialitzat.
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Premi

El treball guanyador tindrà una dotació econòmica de 500 EUR i els seus autors rebran un diploma. Els autors hauran de proporcionar el material (comen1

taris, resum, article curt) per fer difusió del premi i del seu treball guanyador a
la web i les xarxes socials de l’ACIA, així com a la seva revista NODES.
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Documentació

Per proposar una contribució candidata a aquest premi, s’ha de presentar la
documentació següent:
1. Dades personals del soci/a que proposa la contribució: nom i cognoms,
telèfon i adreça electrònica de contacte.
2. Autor/s originals de la contribució: nom i cognoms, i adreça electrònica
si està disponible.
3. Còpia digital del treball en formats d’ús corrent, o llocs on es pugui descarregar o consultar.
4. Resum del treball que es proposa i de la seva significança, que podrà ser
penjat a la web de l’associació a discreció del consell rector.
5. Si s’escau, informació de la pàgina web on ha estat publicat, i qualsevol
informació addicional rellevant sobre l’impacte de la publicació.
La documentació es lliurarà electrònicament fins al 14 de setembre de
2020 enviant un missatge per correu electrònic (email) al responsable del premi Josep Puyol-Gruart: puyol@iiia.csic.es
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Selecció

El jurat serà nomenat pel consell rector i podrà declarar desert el premi. El
guanyador serà triat tenint en compte els criteris següents: originalitat, rol de
la IA en el contingut, audiència a la qual està adreçat, qualitat del contingut
científic i qualitat tècnica del treball.
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Lliurament del premi

La situació actual ha provocat l’anul·lació del 22é Congrés Internacional de
l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (CCIA 2020) El premi i el diploma
es lliuraran en línia durant l’acte que s’està preparant per l’octubre de 2020.
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Terminis
• Presentació de documentació: des del 1 de juny fins al 14 de setembre
de 2020.
• Resolució del jurat: abans del 28 de setembre de 2020.
• Presentació del projecte guanyador i entrega del premi i diploma: es farà
en línia un dia a determinar dintre la segona quinzena d’octubre de 2020.
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