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Organitzadora del 22è Congrés Internacional de
l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial

Professora Titular del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB 

«Ciència és veure 
la vida de colors o 
amb tons de grisos 

diferents»
Per què heu triat fer recerca i no una feina més 
pràctica a una empresa, per exemple?
Mentre estudiava la carrera em vaig decantar per 
una matemàtica més aplicada i vaig cursar optatives 
relacionades amb la intel·ligència artificial. Quan vaig 
acabar, vaig treballar a Madrid, a un centre de càlcul, 
i vaig tornar a Mallorca quan es va inaugurar l’Escola 
d’Informàtica. Vaig tenir l’oportunitat d’entrar a la 
Universitat per impartir docència en aquests estudis 
nous; varen ser uns anys de dedicació plena. Per les 
circumstàncies del moment, el Departament va oferir 
uns cursos de doctorat basats en la lògica difusa, 
sistemes experts i raonament aproximat. Va ser quan 
em vaig endinsar en el món de la investigació i vaig 
acabar llegint la tesi doctoral sobre Informàtica.

Com definiríeu el terme «ciència»?
La ciència sovint es defineix com el coneixement basat 
en fets observats i les veritats provades. La ciència, per 
mi, és imaginar per comunicar; és veure la vida amb 
múltiples tonalitats de colors o, com a mínim, amb 
uns tons de grisos diferents. Hi introduïm la lògica 
difusa, motiu pel qual les coses no són ni blanques ni 
negres. Fins i tot, si se’n fa un raonament determinat, 
tindrà molts matisos. 

On són avui en dia les dones al món de les 
Matemàtiques i la Informàtica?
Al llarg de la història, tenim grans referents de dones 
científiques dedicades a les Matemàtiques. Ara mateix, 
als graus de Matemàtiques, el 80 per cent dels 
alumnes són dones. No obstant això, es produeix un 
cas paradigmàtic en el camp la Informàtica, en què 
trobam molts més homes que dones, al voltant del 80 
per cent. I aquest fet es repeteix a totes les enginyeries. 
Actualment, l’Escola Politècnica fa actuacions per 
atreure més dones a aquests estudis. També el 

grup donesIAcat (secció de l’Associació Catalana 
d’Intel·ligència Artificial-ACIA), del qual som delegada 
per a terres d’ultramar, tenim l’objectiu de fer difusió 
de la intel·ligència artificial i treballar per estimular 
vocacions tecnològiques entre les dones.

Quins usos de les Matemàtiques són fonamentals 
en la nostra vida, però que els passam per alt?
Una gran majoria de nens i nenes pensen que les 
Matemàtiques no serveixen per a res. Crec que els 
hem de fer entendre que la nostra vida quotidiana 
és plena de matemàtica, encara que no la veiem. Les 
Matemàtiques ens fan la vida més confortable i són 
presents en el simple fet d’encendre un llum, fer una 
fotografia, parlar per telèfon, escoltar la ràdio o veure 
la televisió. Les matemàtiques són l’instrument per 
comprendre i explicar el món que ens envolta, i tenen 
relació amb la filosofia, la poesia, la música, les arts…

Pertanyeu al grup de recerca SCOPIA. Quin és 
concretament el vostre camp d’estudi?
El grup de recerca Soft Computing, Processament 
d’Imatges i Agregació (SCOPIA), del Departament de 
Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, arrencà 
amb aquesta denominació el dia 1 de gener de 2017. 
Tots els membres, però, hem format part abans del 
grup LOBFI (Lògica Borrosa i Fusió de la Informació), 
de prestigi reconegut en el camp de la lògica borrosa 
i el soft computing, tant en l’àmbit nacional com 
internacional. La seva recerca és molt diversa. Per una 
banda, se centra en una línia teòrica dedicada a la lògica 
difusa i als conjunts borrosos, funcions d’agregació i 
connectius lògics, equacions funcionals i models per a 
la presa de decisions. I, per una altra banda, opera en 
un camp més aplicat l’objectiu del qual és l’anàlisi i el 
tractament d’imatges i, també, aplicacions a imatges 
biomèdiques.
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Creieu que encara les estructures del món 
acadèmic continuen essent patriarcals?
Crec que, a mesura que passa el temps, les estructures 
acadèmiques són menys patriarcals. Però hem de 
reconèixer que encara hi ha poques dones que ocupin 
càrrecs importants. Quantes dones han ocupat el 
càrrec de Rectora a les Universitats? Quantes dones 
són deganes? Quantes dones han estat presidentes de 
Govern? La societat en general encara és patriarcal, i 
això ho veiem en el fet que les dones han de ser molt 
bones per poder competir amb els homes. 

L’any 2017 vàreu participar a la XVI Conferència 
Internacional en Modelització de Decisions per a 
la Intel·ligència Artificial. Quins objectius tenien 
aquestes jornades?
L’any 2017 vaig organitzar, juntament amb el 
grup SCOPIA, la XVI Conferència Internacional en 
Modelització de Decisions per a la Intel·ligència Artificial, 
amb el suport de la Universitat de les Illes Balears, 
l’European Society for Fuzzy Logic and Technology 
(EUSFLAT), l’Associació Catalana d’Intel·ligència 
Artificial (ACIA), i la japonesa Society for Fuzzy Theory 
and Intelligent Informatics (SOFT). La nova perspectiva 
de la Conferència MDAI 2018 va consistir a estrènyer 
les relacions existents entre les principals àrees de 
recerca el punt d’estudi principal és el modelatge i la 
presa de decisions en intel·ligència artificial.  L’objectiu 
d’aquesta conferència va ser proporcionar un fòrum 
perquè els investigadors discuteixin sobre diferents 
aspectes dels processos de decisió en sentit ampli. 
La finalitat és que el processament de dades i les 
decisions preses siguin justos, transparents i que evitin 
la divulgació innecessària d’informació confidencial.  

I com va sorgir el XXII Congrés de l’Associació 
Catalana d’Intel·ligència Artificial?
La Conferència Internacional de l’Associació Catalana 
per a la Intel·ligència Artificial (CCIA) va ser un 
esdeveniment internacional que va servir de punt de 
trobada no només per a investigadors en intel·ligència 
artificial amb seu a l’àrea de parla catalana (sud de 
França, Catalunya, País Valencià, Illes Balears i l’Alguer), 
sinó també per a investigadors de tot el món. Aquest 
congrés, que tingué lloc a final d’octubre de 2019, tenia 
l’objectiu de fomentar la discussió sobre els treballs 
en intel·ligència artificial que es desenvolupen en el 
domini lingüístic català, així com reunir els membres 
d’aquesta comunitat investigadora. Els reptes de 
futur tenen a veure amb poder presentar projectes no 
només d’universitat, sinó també interuniversitaris i 
d’altres àmbits o sectors. 

Què trobau de la situació de la dona i la lluita per 
la igualtat de drets avui en dia?
Desgraciadament, avui en dia patim masclisme, 
assetjaments i morts per violència de gènere o 
feminicidis. Aquesta és una evidència que no pot negar 
ningú. També em preocupa, especialment en el cas 
de les empreses privades, el tractament que hi reben 
les dones. La societat ha de treballar amb relació a la 
maternitat, els permisos; ha de tenir en compte la seva 
feina a l’hora de demanar complements, participar en 
projectes i ha de fer tot quant pugui per comprendre 
cada situació personal.

Què diríeu a una jove estudiant que es volgués 
endinsar en el món de les Matemàtiques i la 
Informàtica i que vulgui començar a fer recerca?
Tant els estudis de Matemàtiques com d’Informàtica 
són disciplines vocacionals, que necessiten molta 
paciència i molta constància en la feina, en el dia a 
dia. En haver acabats els estudis, no tindrem gaires 
problemes per dedicar-nos a la docència o per trobar 
feina en una empresa.  L’altra opció, que necessita 
molt més esforç, però que també és més gratificant 
i més creativa, serà començar a fer recerca. Aquí li 
aconsellaria que es marcàs un objectiu ben clar, que 
escollís un tema que li agradàs, que li apassionàs. 
També és important comptar amb un bon tutor o 
tutora, que tingui una línia ben definida i que creï una 
bona sintonia per constituir un bon equip. Aquest camí 
no és fàcil i serà llarg, però s’ho paga.




