
Assemblea General Ordinària 2019

Lloc: Hotel Don León, Colònia Sant Jordi, Mallorca
Dia: 24 d'octubre de 2019
Inici: 20:00 (en segona convocatòria)
Final: 20:56

Assistents, socis:
Cecilio Angulo, UPC
Núria Agell, ESADE-URL
Josep Argelich, UdL
Eva Armengol, IIIA-CSIC (tresorera)
Ramón Béjar, UdL (vocal)
Jesús Cerquides, IIIA-CSIC
Zoe Falomir, Uni. Bremen
Dario Garcia, BSC 
Pere Garcia, IIIA-CSIC
Karina Gibert, UPC
Jesús Giráldez, UGR
Francisco Grimaldo, UV
Jordi Levy, IIIA-CSIC

Ramon López de Mántaras, IIIA-CSIC
Antonio Moreno, URV
Lledó Museros, UJI (vocal)
Jordi Planes, UdL
Eloi Puertas, UB (vocal)
Josep Puyol, IIIA-CSIC (president)
Jordi Sabater-Mir, IIIA-CSIC
Martí Sánchez-Fibla, UPF (vocal)
Miquel Sánchez Marré, UPC
Ismael Sanz, UJI
Marco Schorlemmer, IIIA-CSIC (secretari)
Vicenç Torra, Maynooth University
Aïda Valls, URV

Ordre del dia: 

 1  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera assemblea general celebrada al 
Castell de Peralada l'any 2018.

 2  Memòria d'activitats:
 2.1  Informe del president
 2.2  Estat de comptes octubre 2018 – octubre 2019
 2.3  Informe beques
 2.4  Informe premis
 2.5  Informe revista NODES

 3  Programa d'activitats i pressupost octubre 2019 – octubre 2020
 4  Informe dels organitzadors del CCIA 2019
 5  Proposta CCIA 2020
 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 al Castell de Peralada l'any 2018.

S'aprova l'acta per assentiment.

2 Memòria d'activitats

2.1  Informe del president

Consell Rector: Es va fen fer dues trobades presencials, una el mes de juliol a la 
Universitat de Barcelona i una altra avui durant el dinar. A més a més, les accions i els
acords s'han anat prenent per email i videoconferència.

Institut d’Estudis Catalans: No s'ha avançat. En Joan Antoni Solans, amb qui es van 
reunir la Bea López i en Josep Puyol, va morir d'un accident de trànsit el passat 2 de 
setembre. Va ser el president de la secció de ciència i tecnologia fins al gener del 
2017. Ara la secció la presideix l'Alícia Casals.

Esponsorització de congressos: L'ACIA esponsoritza els congressos IAE/AIE 2020, 
MDAI 2019 i MDAI 2020.

EurAI Fellow: Es va obrir la presentació de candidats a tota l’associació. El Consell 
Rector va escollir-ne un per proposar a l'EurAI, però la proposta no va tenir èxit.

Assemblea EurAI: Hi va assistir en Carles Sierra en nom de l'ACIA. Es va fer una 
presentació genèrica sense intervencions. L'ECAI 2020 es farà a Santiago de 
Compostela, i en Carles var proposar com a espònsors a  Squirrel AI i SONY. No es va 
parlar quasi res sobre l'organització de l'EurAI.

Difusió: Es va fer un logo pels 25 anys de l'ACIA amb un concurs on es van presentar 
5 propostes i va guanyar el logo presentat per Emi López, Alejandro Casasús i 
Francisco Grimaldo de la UV. Hem obert un compte a LikedIn. El 8 de març es va 
crear el grup donesIAcat coordinat per Karina Gibert (Barcelona) i amb Aïda Valls 
(Tarragona), Bea López (Girona), Teresa Alsinet (Lleida), Isabel Aguiló (Illes Balears) i
Lledó Museros (País Valencià). Es comenta que l'estatut contempla la possibilitat de 
crear seccions de l'associació, i la Karina Gibert expressa que, si es així, el grup de 
dones estaria interessat en esdevenir secció. S'han adherit nous socis institucionals 
(IDEAI, Acció, AIS Group, BIB, LEITAT, UAB i CVC). Es va aprovar la nostra 
participació al YOMO 2020 que en la seva propera edició també tindrà un 'Teacher 
Track’ on poder presentar els serveis de l'ACIA a tots els professors assistents de 
forma personal i també lliurant material promocional. Es va participar al 
TECH&Science Girls Club Vallès, una jornada STEAM organitzada per l'Ajuntament de 
Sabadell per a noies de 8 a 18 anys, amb tallers, estands i xerrades. A Castelló, a la 
Universitat Jaume I es va fer un esdeveniment de cinema i IA amb l'assistència de 
350 estudiants.

Revista IDEES: S'ha acceptat la coordinació del número 50 de la revista IDEES que 
versarà sobra la IA, coordinació que recaurà sobre Carles Sierra i Ramon López de 



Mántaras. L'ACIA ingressarà 2000€ per aquesta tasca.

2.2  Estat de comptes octubre 2018 – octubre 2019

La tresorera presenta el balanç:

Hi ha una diferència de 10.000€ en relació al balanç presentat l'any passat perquè 
l'ACIA tenia un dipòsit que ha vençut i que no s'havia tingut en compte a l'hora de 
presentar els balanços d'anys anteriors.

I el detall dels moviments:

La Karina Gibert mostra el seu enuig en relació a la despesa del sopar de gala del 
CCIA 2018 perquè hi ha hagut una despesa de 600€ euros de menús no servits. 
També informa que hi ha haurà un benefici de 1000€ del CCIA 2018, del quals 500€ 
seran per l'ACIA.

L'Eva Armengol informa s'ha canviat de gestoria i que el concepte d'”Altres” és 
bàsicament el cost del sopar dels 25 anys de l'ACIA realitzat a Sant Pere de Rodes.



S'aprova l'estat de comptes per assentiment.

2.3 Informe beques

En relació a les beques per assistència a congressos 2019, la resolució ha estat la 
següent:
 

• Juliol 2019: David Sànchez, CCIA’19 (Mallorca), 475€ (+ beca viatge 
extraordinària)

• Desembre 2019: està oberta, queden 1500€ (+ 475€ de la UAB) de pressupost

En relació a les beques per a l'assistència al CCIA 2019, modalitat A (allotjament i 
transport), la resolució ha estat la següent:

• Jordi Pascual: 250€
• Mostafa Kamal Sarker: 250€
• Raquel Pérez: 250€
• Saddam Abdulwahab:250€
• Víctor Giménez: 250€
• Dmitry Gnatyshak: 250€
• Vivek Kumar Singh (beneficiari de la beca al 2018): En reserva (acceptada)
• David Sánchez Pinsach (fora de termini): En reserva (acceptada)

En relació a les beques per a l'assistència al CCIA 2019, modalitat B (inscripció 
gratuïta), la resolució ha estat la següent:

• Jordi Pascual
• Manuel Gijón Agudo
• Mostafa Kamal Sarker
• Raquel Pérez 
• Víctor Giménez 
• Vivek Kumar Singh 

El Consell Rector ha decidit també donar una ajuda de viatge al guanyador o 
guanyadora del premi Marc Esteva Vivanco a la millor tesi doctoral.

2.4  Informe premis

Premi 'Marc Esteva Vivanco' a la millor tesi doctoral en IA: Hi va haver major 
participació que l'any anterior, amb sis tesis d'alta qualitat. Es va formar un jurat de 
cinc socis de l'ACIA que han valorat la qualitat i nombre de les publicacions associades
a la tesis, l'originalitat, pertinència i rellevància del problema, l'impacte potencial, la 
qualitat en general , la correcció tècnica, l'avaluació experimental, la reproductibilitat i 
claredat d'exposició, i l'estat de l'art.

Premi al millor TFM/TFG: Es van rebre un total 17 treballs (10 TFGs, 7 TFMs) de la 
UPC, UB, URV, UdL , UOC, i IRI. Les temàtiques abordades han estat logic-based 



models/symbolic AI (4), machine learning (11) i robotics (2). 14 professors/investi- 
gadors han actuat de revisors. Hi ha hagut un guanyador i dos accèssits. 
 
Premi de difusió: Es van rebre dos treballs proposats per socis, i un jurat de tres 
persones han valorat l'originalitat, el rol de la IA en el contingut, l'audiència a la qual 
està adreçat, la qualitat del contingut científic i la qualitat tècnica del treball.

2.5  Informe NODES

Es va formar un comitè editorial: Marco Schorlemmer (IIIA-CSIC), Josep Puyol (IIIA-
CSIC), Eloi Puertas (UB), Ulises Cortés (UPC), Pilar Dellunde (UAB), Javier Poveda 
(UAB i UB), Marc Torrens (ESADE-URL), Emilia López (UV), que va escollir el tema de 
“Democràcia i IA”. El número que ha sortit amb el CCIA 2019 té tres seccions (ficció, 
tendències, empresa), dues col·laboracions de socis, una traducció d'un article de 
referència, una entrevista, una enquesta als socis i una article de divulgació de la tesi 
premi Marc Esteva Vivanco 2018. En total 56 pàgines. El cost no és definitiu, però 
rondarà al voltant dels 4000€.

S'aprova la memòria d'activitats  per assentiment

3 Programa d'activitats i pressupost octubre 2019 – octubre 2020
La tresorera presenta el pressupost:

En Ramon López de Mántaras indica que falta incloure l'ingrés dels beneficis del CCIA 
2019. La Isabel Aguiló comenta es preveu que els beneficis seran aproximadament 
uns 3000€, dels quals 1500€ seran per a l'ACIA.

S'aprova el pressupost per assentiment.



5  Informe dels organitzadors del CCIA 2019

En Jordi Sabater-Mir informa que es van rebre 52 papers, dels qual es van acceptar 
20, 28 més com a pósters i es van rebutjar 4. Es van ver tres revisions per paper.

La Isabel Aguiló informa que hi ha hagut 73 inscripcions (incloent els becats del 
departament i de l'associació), i que hi ha hagut uns 29.000€ d'ingressos, i ara per 
ara s'han fet 20.000€ de despeses. Es calcula que hi haurà uns 3000€ de beneficis. 

6  Proposta CCIA 2020

En Ramon Béjar presenta la candidatura per realitzar el CCIA 2020 a Lleida del 28-30 
d'octubre, al Centre de Cultures i de Cooperació Transfronterera de la Universitat de 
Lleida, al Campus de Cappont. Presidiran el comitè d'organització la Teresa Alsinet i 
en César Fernández.

Es comenta d'avançar les dates al 21-23 d'octubre, si és possible.

S'aprova la candidatura per assentiment.

En Josep Puyol informa que el Consell Rector ha proposat com a presidenta del 
congrés a l'Aïda Valls (URV) i com a president del comitè de programa a en Mateu 
Villaret (UdG), i que tots dos han acceptat.

6  Altres assumptes

No hi ha altres assumptes a tractar.

7  Precs i preguntes

La Karina Gibert pregunta si hi ha hagut més activitats de cinema i IA. En Josep Puyol 
li respon que no.

La Karina Gibert felicita al Consell Rector per haver recuperat la publicació del NODES 
en paper. En Ramon López de Mántaras diu que ha trobat a faltar una secció de 
notícies. En Marco Schorlemmer comenta que es va decidir treure aquesta secció 
perquè les noticies ara s'informen a través de les xarxes socials. La Karina Gibert 
demana que també hi hagi una secció per a donesIAcat. Es recull la petició i es 
parlarà amb el Consell Editorial.

La Karina Gibert demana que en propers CCIAs es procuri que hi hagi una wifi en 
condicions.



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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