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La Festa Anual dels Amics premia l’esforç de docents, 

doctorats i projectes de la UAB 

L’Associació d’Amics de la UAB es va vestir de gala dijous per celebrar la seva Festa 

Anual, un acte que va comptar amb l’assistència de més de 250 persones. L’Aula 

Magna de Casa Convalescència va ser testimoni, com és habitual, del lliurament de 

premis. 

Antonio Franco, periodista i president de l’Associació d’Amics de la UAB, va ser 

l’encarregat d’obrir l’acte amb unes paraules especialment dedicades a les persones 

que rebien el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2010-2011: “El nombre creixent, 

any rere any, d’aquests Premis Extraordinaris són un termòmetre que mesura la 

competència de la nostra Universitat i el seu bon estat de salut”. Va mostrar la seva 

preocupació pel fet que molts d’ells se sentin obligats a marxar a l’estranger per 

desenvolupar la seva carrera professional i investigadora. I, finalment, va donar el seu 

suport al rector de la UAB, Ferran Sancho, que es troba davant una situació 

pressupostària complicada: “Es tracta d’un repte difícil en uns temps en què els 

responsables polítics continuen ajornant indefinidament les decisions que els 

corresponen per donar una resposta lògica i eficaç a la necessitat de millorar el marc 

universitari”, va concloure. 

Els recent doctorats que han obtingut la menció de Premi Extraordinari per la seva tesi, 

van ser els primers a rebre el diploma. Dos representants de cada àrea de coneixement 

van pujar a l’escenari per rebre el premi en nom dels seus companys i un d’ells, el 

doctor Dídac Segura, del departament de Medicina i Cirurgia Animals, va ser 

l’encarregat de fer el discurs. De forma emotiva, va recordar la primera vegada, fa 25 

anys, en què va trepitjar la Universitat Autònoma, que poc a poc ha anat esdevenint la 

seva segona casa. “Convocatòries com aquesta ajuden als investigadors a comunicar el 

seu treball i a publicar, que finalment és el que posa en valor tota la feina. És molt 

important que el treball feina transcendeixi a la societat i tothom sàpiga quina feina 

s’està fent i fins a quin nivell s’arriba en aquesta Universitat”, va agraïr Segura en nom 

també de la resta de premiats. 
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A continuació es va procedir a l’entrega dels Premis Sinergia Educativa al projecte 

‘Despertant l’interès per la Ciència’ dels doctors Ramon Alibés i Gregori Ujaque del 

departament de Química i un accèssit per la proposta ‘Llegim en parella a secundària’, 

dels doctors David Duran i Marta Flores del departament de Psicologia de l’Educació, 

una iniciativa per incentivar la lectura, que ha realitzat la UAB en col·laboració amb 

instituts de secundària. L’acte va prosseguir amb el lliurament dels distintius de plata 

als socis que enguany fa 10 anys que pertanyen a l’Associació d’Amics.   

El Programa Universitat–Empresa, creat l’any 1989, va rebre el premi al col·lectiu de la 

UAB per la seva labor de proporcionant als estudiants la possibilitat d'aplicar els 

coneixements rebuts a la Universitat i facilitar la seva incorporació al món professional 

amb un mínim d'experiència. Enric Ribas, director del programa, va recollir el Premi. 

Tot seguit, començava el plat fort de la festa. Després de la projecció d’un audiovisual, 

que repassava la vida dels premiats amb fotografies personals, els doctors Josep 

Fontana, Pere Puigdomènech i Carme Riera van rebre el Premi Amic dels Amics en 

reconeixement a la seva trajectòria acadèmica, en gran part, realitzada a la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Josep Fontana, catedràtic emèrit d’Història Econòmica de la Universitat Pompeu Fabra, 

després de recollir el guardó, recordava amb especial afecte els seus dos períodes com 

a professor a la UAB: “Si la meva primera etapa a la Universitat Autònoma em va 

permetre de tenir la formació com a professor; la segona, a cavall entre les facultat 

d’Econòmiques i de Lletres, no només em va ajudar a madurar, sinó, el que és més 

important, em va permetre confirmar moltes amistats que han durat fins avui”. 

Pere Puigdomènech, doctor en Biologia per la UAB i director del Centre de Recerca en 

Agrigenòmica,  va recordar el seu primer contacte amb la Universitat Autònoma 

justament en el mateix indret on s’estava celebrant la Festa, la Casa Convalescència, 

on durant els anys 70 s’estava conformant l’Institut de Biologia Fonamental. I va dirigir-

se de forma concreta als Premis Extraordinaris de la sala, molts d’ells investigadors 

científics, als quals va voler destinar la frase de Demòcrit ‘Preferiria descobrir una sola 

causa a esdevenir rei de Pèrsia’. “Comparteixo aquesta idea i m’agradaria transmetre-
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la a la gent jove que està en aquests moments treballant, perquè crec que continua 

sent vàlida”, va afegir Puigdomènech. 

Carme Riera, catedràtica de Literatura Espanyola de la UAB, és “gairebé una històrica 

de la Universitat Autònoma” segons va expressar ella mateixa al recollir el premi. “El 

millor que m’ha donat l’Autònoma són els companys i també els alumnes. Anar pel 

món i veure que tens alumnes que recorden les classes i recorden allò poc que els has 

ensenyat és per mi, no sols emocionant, sinó potser, el millor que em passa a la vida”, 

van ser les seves darreres paraules. 

Xavier Verge, membre del Consell Social de la UAB, en nom d’Alicia Granados, 

presidenta del Consell, després de destacar la trajectòria personal i professional, va 

atorgar el Premi Universitat Societat a l’empresària andorrana, Maria Reig. La 

premiada va fer al·lusió durant el seu discurs a la importància de la connexió entre el 

món del coneixement, el món productiu i el creatiu per a crear una societat més 

eficient: “Sense una societat competitiva, no podrem assegurar el benestar, ni podrem 

aprofitar el talent que teniu, què en farem de la gent que surt de la universitat si no 

tenim un model productiu? Encoratjo a la universitat a engegar aquests canvis 

necessaris, a liderar la transformació de l’educació des de dins amb actitud dinàmica, 

no us ha de fer por ser millors”.  

Per últim, Ferran Sancho, rector de la Universitat, va cloure l’acte en un discurs on va 

fer referència a la situació econòmica actual, però també a les solucions per a sortir-ne 

i va elogiar la feina realitzada per l’Associació d’Amics: “Els amics han demostrat ser 

una xarxa activa a l’hora de dinamitzar la vida universitària, de contribuir al 

coneixement mutu entre els diferents col·lectius de la universitat i bastir ponts de 

diàleg amb la resta de la societat. Aquesta tasca, feta amb la complicitat i l’esforç de 

moltes persones, contribueix a donar visibilitat i prestigi a la nostra universitat”. 

El lliurament dels diferents premis es van anar intercalant, durant tot l’acte, amb 

cançons com ‘Yesterday’, ‘Palabras para Julia’ o la cançó tradicional occitana ‘Se canta’ 

interpretades pel cor de cambra de la UAB, dirigit per Poire Vallvé, que van acomiadar 

l’acte, sala en peu, i com és tradició en la Festa Anual dels Amics, amb l’himne 

universitari ‘Gaudeamus Igitur’.  


