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Fàtima Bosch, Teresa Torns i el Banc dels Aliments,
premis Amics dels Amics 2015

L’Associació d’Amics de la UAB va atorgar el dijous 19 de novembre els Premis Amic
dels Amics a la Festa Anual a les doctores Fàtima Bosch i Teresa Torns i al Banc dels
Aliments. El Consell Social de la UAB lliurava el premi Universitat-Empresa a Josep Lluís
Bonet i el premi Universitat-Societat a Johan Cruyff.

Unes 180 persones, entre elles moltes persones de la comunitat Universitària de la UAB, van
acudir a la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB 2015, organitzada en col·laboració amb
el Consell Social de la UAB, i que va tenir lloc a Casa Convalescència.
Gabriel Izard, secretari general de l’Associació,
donava la benvinguda al públic i era l’encarregat
de conduir l’acte. Acte seguit, Joan Botella, degà
de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
de la UAB i membre Executiva de l’Associació
d’Amics, dirigia unes paraules als assistents: “Al
llarg de tot aquest any, l’Associació hem anat
seguint el compliment del nostre objectiu bàsic,
que és el de posar en contacte la Universitat amb la societat que l’ha creada, amb la feina de fer
de pont”.
El primers premis del vespre, eren els premis extraordinaris de doctorat, una vintena de doctors i
doctores pujaven a l’escenari per rebre aquesta distinció que reconeix les millors tesis, i la doctora
Stefanie Armbruster, d’Alemanya, destinava unes paraules d’agraïment al públic en nom de tots
ells: “Vengamos de Bogotá, de Berlín, de Napoli, de Barcelona o de Manresa, todos llegamos a
l’Autònoma con ganas de ampliar nuestros horizontes y de aportar nuestro grano de arena en
un campo de recerca específico. Al final, lo logramos también porque la UAB nos ofrece las
condiciones que necesitamos”.
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Representats del programa Universitat a l’Abast i la directora de l’Institut de Ciències de
l’Educació, Carme Ruiz Bueno, recollien el premi Col·lectiu UAB per aquesta entitat, que promou
l'envelliment actiu a través de la formació, tot facilitant a les persones més grans de 50 anys
matricular-se a qualsevol assignatura impartida a la UAB.
A continuació, i després de la projecció d’un audiovisual que narra la seva trajectòria, es van
lliurar també els premis Amics dels Amics, que van recaure en Fàtima Bosch, catedràtica del
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular i directora del Centre de Biotecnologia Animal
i de Teràpia Gènica (CBATEG) de la UAB; en Teresa Torns, professora jubilada aquest mateix any
del Departament de Sociologia de la UAB i especialista en desigualtats de gènere i polítiques del
temps, que explicava: “A la UAB he tingut el privilegi de gaudir d’un treball que m’agrada i d’una
docència, que vaig descobrir de gran, perquè jo no tenia vocació, venia d’un món on s’havia de
treballar per obligació”. L’últim premi Amic dels Amics era per la Fundació Banc dels Aliments,
amb una menció especial al seu antic president, Antoni Sansalvadó.
Finalment, i després d’unes paraules del president del Consell Social de la UAB, Gabriel Masfurroll,
l’entitat lliurava el premi Universitat-Empresa a Josep Lluís Bonet, president del grup Freixenet,
de la Cambra de Comerç d’Espanya i president de Vila Universitària i Hotel Campus de la UAB:
“Gràcies a la Universitat que m’ha donat allò que jo volia a la vida”. I el premi UniversitatSocietat a Johan Cruyff, fundador del Johan Cruyff Institute i de la Fundación Cruyff.
“Aquest acte és sobretot un espai de trobada de referència dels col·lectius universitaris i de les
persones que estimen i que se entén vinculades a la UAB”, amb aquetes paraules, el rector de la
UAB, Ferran Sancho cloïa l’acte. Finalment, el cor de Cambra de la UAB oferia un petit repertori
amb la cançó per excel·lència de l’Acadèmia Gaudeamus Igitur, en darrer lloc.

