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Lamarca, Laporte, Nadal i Izquierdo són guardonats a la 

Festa Anual 2013 

 

L’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma 

de Barcelona va celebrar el passat 14 de novembre 

la seva Festa Anual a la Casa Convalescència. 

Després de les paraules de benvinguda de Gabriel 

Izard, secretari de l’Associació, en les quals va 

parlar de la importància de l’entitat com a eix 

d’unió entre la universitat i la societat, es va fer 

acte d’entrega als premis extraordinaris de doctorat 2012-2013 a 28 persones doctorades a la 

UAB. Laia Chavarria, doctora en Medicina, va pronunciar un discurs en nom de tots els premis: 

“Moltes gràcies per donar-nos l’al·lè necessari, arribar fins aquí no ha estat fàcil i n’hem d’estar 

orgullosos”. 

Andrés Pozo i Teresa Cabré, degana de la facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, van rebre el 

pin distintiu als associats que compleixen enguany 10 anys com a membres dels Amics. 

Jordi Prat, president de la Fundació Autònoma Solidària, va pujar a recollir el premi Col·lectiu 

UAB per la tasca realitzada. Va fer referència durant el seu discurs a la singularitat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona pel que fa al 

programa de voluntariat, que va néixer amb 

l’objectiu de contribuir a crear una ciutadania 

activa i responsable. Tot un equip de voluntaris 

que treballen a escoles, hospitals i que, per 

exemple, fa ja 10 anys van ser a les costes de 

Galícia per ajudar després de l’enfonsament del 

Prestige. També han fet tasques al campus com posar caixes niu als arbres per als ocells. 

Després d’un audiovisual que narra la seva vida personal i professional, els premis Amic dels 

Amics van pujar a l’escenari. Dolors Lamarca, filòloga i exdirectora de la Biblioteca de 

Catalunya va recollir el premi i va afirmar: “Vull creure que premiant-me a mi, premien a la 

Biblioteca, el cor de la Universitat”. 
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Joan-Ramon Laporte, segon premi del vespre, 

catedràtic de Farmacologia de la UAB i cap de servei de 

Farmacologia de l'hospital de la Vall d'Hebron va 

recordar durant les paraules d’agraïment que fa més 

de 40 anys que forma part de la Universitat Autònoma, 

i té uns rècords molt especials dels anys 70: “La UAB va 

ser el símbol a Espanya de la lluita per una universitat catalana i democràtica”.  

Va voler fer també un homenatge especial a Antonio Mullor, un lluitador antifranquista, que va 

conèixer durant una estada a la presó. Laporte va convidar a l’acte a la filla d’Antonio Mullor, a 

qui va fer entrega de la medalla que la UAB li va lliurar fa anys per la seva tasca antifranquista: 

“A gent com Antonio Mullor, mai ningú els va donar una medalla”, va dir visiblement 

emocionat. Laporte, fort defensor d’un sistema de salut universal, va ser crític també amb els 

interessos comercials que hi ha darrera del món dels medicaments.  

Joaquim Nadal, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Girona i exconseller 

de Política Territorial i Obres Públiques, va 

mostrar-se feliç un cop ja reincorporat 

actualment a la seva labor professional com a 

docent a la Universitat de Girona: “Estic content 

de considerar els meus més de 30 anys en la 

política com un parèntesi i de poder ser un pont 

entre els claustres de la Universitat de Girona i 

la Universitat Autònoma de Barcelona”, va 

afirmar Nadal, que amb anterioritat havia sigut professor de la UAB. Uns anys, que segons ell, 

van ser el millor aprenentatge possible per als seus futurs anys en la política local i nacional. 

Alicia Granados, presidenta del Consell Social de la UAB, va fer el discurs d’entrega del premi 

Universitat-Societat, concedit pel Consell, a María Jesús Izquierdo, professora de Teoria 

Sociològica de la UAB i doctora en Economia. Granados va afirmar que el model actual de 

societat està desapareixent i que una signatura pendent per aprovar és la igualtat de la dona 

en moltes esferes de govern i càrrecs de responsabilitat. Lluitar contra la discriminació i les 

desigualtats de les dones és un eix estratègic, va dir, del Consell Social de la UAB, que vetlla per 

valors com la diversitat o els drets humans. 
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María Jesús Izquierdo va ser clara en les seves 

paraules: “Els homes poden fer la seva carrera 

professional perquè externalitzen els costos de la 

vida humana en les dones”, i va parlar de l’ètica de 

la cura per tal de garantir el benestar de tota la 

societat. Per últim, una crítica a la universitat que 

actualment, segons Izquierdo, promou la 

meritocràcia individual: “Els èxits no són nostres del tot, cal que la universitat eixampli els 

criteris a la justícia grupal”. 

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

Ferran Sancho, va cloure l’acte reconeixent l’Associació 

d’Amics i el recent creat programa Alumni com uns 

elements indispensables per a promoure la igualtat dins 

la Universitat. Finalment, la coral de la UAB, que va 

amenitzar tot l’acte amb cançons com ‘I’m gonna sing’ o 

‘Al vent’, va fer aixecar la sala per cantar l’himne acadèmic 

‘Gaudeamus Igitur’. 

 

Fotografies: Antonio Zamora 

 

 


