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Carta del President
Amics UAB és l’espai de trobada dedicat a la transferència de
coneixement per a totes les entitats de la UAB i la societat. Aquest
espai gràcies al gran ventall d’experiències i coneixements que ofereix la nostra
universitat, és prou ample perquè tothom gaudeixi de la UAB que més li agrada.

La Casa de Tots
La nostra missió

Promoure una relació activa i oberta entre la Universitat i la Societat,
sent un pont de transferència de coneixement entre les dues.

Pel que fa als nous reptes assolits el 2019 cal destacar, que ens hem enfocat no
només en la construcció d’aquest nou espai, sinó també, en el fet de posar a la
disposició de totes les entitats UAB que ho considerin adient, aquest receptacle
confortable, engrescador i amb una imatge renovada.
Vull agrair a totes les persones que ho fan possible el projecte Amics UAB i en
especial, a cada un dels membres de la Junta Directiva actual a la qual hem sumat
valors renovats en equip i tecnologia. Aquesta realitat fa que tot plegat, puguem

AmicsUAB som una entitat promoguda pel Rectorat i el Consell Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb la voluntat d'impulsar una relació oberta
d'intercanvi entre la universitat i la societat.
El 2019 vam desenvolupar tres diferents línies d’activitats: Les Visites Culturals, les
Universitats Opina i els Sopars Tertúlia Claris.

proposar i generar com ho hem fet des de l’inici, nous serveis i activitats en aquest

Fundats el 1989 som l’organització més antiga de Catalunya i la segona

paradigma actual, sense que es vegi alterada l’essència d’Amics UAB.

d’Espanya, d’amics, treballadors i exalumnes d’una universitat.

El 2019 hem commemorat el nostre 30è aniversari fent balanç sobre el camí
recorregut, consolidant les aliances i les complicitats de tots i especialment, a la
rectora Magnífica Margarida Arboix i tot l’equip rectoral per la confiança dipositada.
Més de trenta anys caminant junts, compartint i assolint noves fites.
Aquestes fites arriben en un moment complex i envoltat de canvis però també amb
un entorn renovat i estimulant ple de recursos que posem a l’abast de tothom,
perquè Amics UAB és casa de tots.
El compromís de tot l’equip i el camí que ens fa de guia, empeny i referma a continuar
avançant sobre el nostre model encara amb més convicció. Perquè tots som UAB i
perquè tots, institucions UAB, comunitat UAB i col·lectiu social tenim molt a
guanyar.
Tanquem doncs el 2019 i continuem amb la mirada posada en el futur plenament
immersa en l’execució estratègica de transformació digital, on estem convençuts,
tindrem moltes noves oportunitats per celebrar junts.
Una abraçada i cuideu-vos molt.
Francesc Cayuela
President d’Amics UAB
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La Junta Directiva
Tresorer
Lluís Brunet

Francesc Cayuela

Secretària
Montserrat Roca

L’Assemblea es va celebrar el 17 de juny a les 16.30 en segona convocatòria. Va
dirigir l’assemblea la Sra. Montserrat Roca, com a sòcia representativa de la Junta.

Membres electes
President

Assemblea 2019

Relacions Institucionals
Joan Botella

L’ordre del dia va ser el següent:
1)

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea 2018

2)

Informe del President d’AmicsUAB

3)

Presentació i aprovació dels comptes de l’exercici 2018

4)

Presentació i aprovació del pressupost del 2019

(a càrrec del Tresorer)
(a càrrec del Tresorer)

Vocals
Emanuela Carmenati

Hortensia Iturriaga

Rosa Carrió

Gabriel Izard

5)

Informe de l’activitat de l’any 2018

6)

Afers de tràmit

7)

Torn obert de paraules

Canvis a la junta executiva
El 2019 tres membres de la nostra junta directiva van deixar el seu càrrec per motius

Emili Ferrer

Joan Laporta

personals. El president, la junta i tot AmicsUAB agraïm la seva dedicació i buscarem
propostes alternatives per continuar amb la seva col·laboració.
Baixes Junta Executiva 2019

Pilar Figueras

José M. Milá

Lluís Bogunyà

Antonio Franco

Albert Sòria

Montserrat Garcia Calders

Membres nats
Representant de la
Rectora de la UAB
Carlos Sanchez

5

Representant del
Consell Social
Sònia Hernández
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Josep Maria Vallès
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L’any 2019 en xifres

1.422 Socis

55.000 simpatitzants

1.207
assistents presencials

41.000
pàgines vistes

126.579
correus enviats

315.207
visualitzacions a XXSS

33 activitats

21 notícies sobre
nosaltres

10 patrocinadors

14 obsequis
entregats

17 col·laboradors

Descomptes en 43
empreses

+8.26%
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La nostra història
L’organització més antiga de Catalunya, i la segona d’Espanya, d'amics,

La Festa dels 30 anys d’AmicsUAB es va

treballadors i ex alumnes d'una Universitat

celebrar el 20 de juny i va reunir 114
persones. Es van realitzar dos actes:

89 membres de la junta

8.000 socis

400 activitats

500 ponents

18 festes AmicsUAB

105 premiats

A les 18 hores es va plantar l’olivera dels
trenta anys a la Torre Vila Puig per càrrec
dels dos membres de la Junta amb més
antiguitat, seguidament Dr. Josep Maria
Vallès va fer una intervenció.
A les 19 hores es va fer l’acte institucional
a la Sala d’actes del rectorat. L’acte va ser

Incubadora de projectes

presidit pel president del Consell Social,
el Sr. Gabriel Masfurroll, la rectora, la Dra.
Margarita Arboix i l’actual president

 Creació de l’associació B30

 Creació de marxandatge UAB

d’Amics UAB, el Sr. Francesc Cayuela

 Digitalització de la base de

 Obertura del Treball Campus

Solano. La festa va comptar amb les

dades d’antics alumnes

intervencions del Dr. Ramon Pascual de
Sans,

que

va

parlar

dels

inicis

 Impuls de la celebració del Dia
20 de juny

de la Dona

als graduats
 Impuls als premis
Extraordinaris de Doctorats

d’AmicsUAB, el Dr. Joan Botella Corral,
que va reflexionar sobre el present de

114 Assistents

l’entitat, i el Sr. Francesc Cayuela Solano,
que va presentar les línies de futur de
l’organització.
L’acte va comptar amb el recital de
poesia a càrrec de la Mireia Calafell.
L’Elisabet Carnicé va presentar l’acte
que va ser traduït en directe a la llengua
de signes per part de Binomils.
Intervenció del Joan Botella a la Festa
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Festa AmicsUAB 2019
AmicsUAB va celebrar la seva festa anual, seu
dels Premis Amic dels Amics, Amic de les
Biblioteques i Col·lectiu UAB. L’acte va tenir lloc
al Recinte Modernista de Sant Pau a Barcelona i
va ser presentat per Elisabet Carnicé.
La festa va ser presidida per la rectora
Margarita Arboix, el president d’AmicsUAB,
Francesc Cayuela i el president del Consell
Social de la UAB Gabriel Masfurroll.
Campanya solidària

Premiats de la festa amb el president i la rectora de la UAB

Durant l’acte es va organitzar una campanya de
recaptació de fons per a les beques #UABRefugi
de la Fundació Autònoma Solidària (FAS).
Aquestes beques permeten atorgar ajuts a

28 de novembre

estudiants refugiats que cursen alguna titulació

200 Assistents

Premi Col·lectiu UAB 2019
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - UAB

a la UAB. A més, AmicsUAB va aportar a la

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) és un centre

recaptació la totalitat de la primera quota anual

multidisciplinari que promou la investigació i la formació de postgrau en

dels nous membres que es van associar durant l'acte.

ciències ambientals. La finalitat és millorar la comprensió del canvi
ambiental global, i de la naturalesa i les causes dels problemes

Homenatge als Socis +10 i + 25

ambientals. A més, estudia les polítiques, estratègies i tecnologies que

Recuperant una tradició de les primeres festes AmicsUAB. Durant la celebració es

fomentaran la transició cap a una economia sostenible.

va fer un homenatge als socis que porten més de deu i més de vint-i-cinc anys en la

El premi va ser recollit pels professors Xavier Gabarrell, director actual

nostra organització als quals se’ls va entregar un obsequi personalitzat.

del centre, i Joan Martínez Alier, que van subratllar en la seva

Actuació del Cor de Cambra

intervenció el "cas extraordinari" d'internacionalització que representa

Un any més vam comptar amb l’actuació del Cor
de Cambra de la UAB que va interpretar Vuele,

l'ICTA, que aplega un cos investigador de gran qualitat i de diversa
procedència.

Pare i Irish Blessing. L’acte es va acabar amb
l’himne universitari el Gaudeamos Igitur.

11
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Premi Amic de les biblioteques 2019

Premi Amic dels Amics 2019

Sr. Albert Busquets

Dra. Mª Dolors García-

Dr. Joan Carbonell

Albert Busquets va néixer a

Nascut

Joan

Nascuda a Gandia, València,

Gràcia el 1949. Va estudiar

Carbonell va tenir clar de ben

Va cursar la carrera de

ciències

petit que volia ser professor.

Filosofia

ESADE.

El 1973 comença la carrera de

Universitat de Barcelona. Va

El 1974 assumeix la direcció

Filologia Clàssica a la UAB i el

continuar la seva formació a la

financera de la UAB fins al

1987 es professora a la UAB.

Universitat de Berkley als

1977 que passa a ser gerent

Durant

Estats Units.

de la Universitat. A l’any 1986

col·labora amb la Generalitat

Ha

dirigeix la xarxa d’autobusos

al Departament. Ha estat

introducció de la geografia

de

Transports

delegat del rector per a

radical

Metropolitans de Barcelona. A

Estudis i Centres Adscrits,

Trajectòria reconeguda amb

partir del 1989 es converteix

vicerector

i

el Laureat d’Honneur de la

en el director general de TMB,

Cultura i actualment és degà

Unió Geogràfica Internacional

assolint la xarxa de transports

de la Facultat de Filosofia i

i també l’anomenat el “Nobel”

durant els Jocs Olímpics.

Lletres.

de la Geografia.

TMB

empresarials

els

a

a

Barcelona,

Ramón

aquest

període

d’Estudiants

i

estat

Lletres

pionera
i

de

a

en

la

la

gènere.

Dr. José Manuel Blecua

Sr. Martí Olaya

Dr. Miquel de Moragas

Nascut a Saragossa, és un

Nascut a Barcelona el 1927, va

Va néixer a Barcelona el 1943.

filòleg espanyol, fill del també

ser un escriptor i activista

Catedràtic de la Teoria de la

filòleg i gramàtic José Manuel

cultural català. Va morir el

Comunicació i director de

Blecua Teixeiro, amb qui se sol

2014. Va ser ocupador de

l’Institut de la Comunicació de

confondre sovint, i germà del

Cavall Fort durant 20 anys, del

la UAB. També és editor de

també filòleg Alberto Blecua.

1968 al 1988. Va col·laborar

l’informe de la comunicació a

Va ser el director de la Reial

amb La Vanguardia, El diari

Catalunya. Des del 1990 és

Acadèmia Espanyola de la

Avui i el Diari de Sant Cugat,

membre numerari de l’Institut

Llengua del 2010 al 2014.

entre altres publicacions.

d’Estudis Catalans.

Blecua va manifestar l'orgull

Les familiars de l’Olaya van

Moragas va destacar la tasca

per tenir el carnet número dos

expressar

realitzada

d’AmicUAB.

"realment amigues de la UAB".

que

se

senten

pel

Servei

Biblioteques de la UAB.

Aprèn més:
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Aprenem Plegats

1.207 assistents

Una de les missions principals d’AmicsUAB és transmetre el coneixement generat a

504 Universitats Opina

la Universitat a la Societat, per aconseguir-ho organitza tres activitats diferents:
Les Visites Culturals que descobreixen equipaments
d’interès científic i cultural tant de la Universitat com
externs.
Les Universitats Opina conferències de debat sobre

35 Activitats
16 Universitats Opina

temes diversos i d'actualitat (economia, feminisme,
política, salut...) en què participen professors de les
universitats públiques catalanes i altres experts.
Els Sopars Claris, un espai de reunió informal entre
empresaris, persones del món de la recerca i
representants de l’administració pública.

12 Sopars Tertúlia Claris
3 Visites Cultural
2 Col·laboracions
2 Festes

257 Sopars Tertúlia Claris
Activitats durant tot l’any
AmicsUAB

vol

61 Visites Culturals

acompanyar

els

seus

membres durant tot el curs universitari, per

385 Festes

això es van realitzar activitats de setembre a juny, sent el mes de març el més prolífic
amb 7 actes.
Compromesos amb la igualtat de gènere
AmicsUAB ha comptat aquest any de la participació de 51
ponents, dels quals un 33 % van ser dones. Estem treballant per
aconseguir una ràtio d’igualtat entre els gèneres (entre 45 % i el

Més temàtiques
Uns dels nostres objectius és ampliar l’espectre de les nostres temàtiques per

Dones
33%
Homes
67%

55%).

representar la societat en tota la seva pluralitat. El 2019 un 58% de les nostres

Seguint les recomanacions de l’Observatori per la Igualtat de la UAB, AmicsUAB s’ha

activitats van versar sobre Ciències Polítiques i Jurídiques. En segon lloc va destacar

compromès a què totes les nostres activitats amb més de dos ponents tinguin com a

les Ciències de la Salut amb un 26 %. Els anys vinents intentarem fer més actes

mínim una dona ponent.

dirigits a l’Enginyeria, Ciències i Biociències, així com recuperar el pes que

També treballem per analitzar la teoria feminista des de tots els seus vessants.

tradicionalment ha tingut Arts i Humanitats.

Durant el 2019 vam tenir dos Universitat Opina que giraven entorn de la perspectiva
de gènere: Economia Feminista amb la Lourdes Benería i la Lina Galvez i El
moviment feminista, entre el creixement i la reacció amb la Marina Subirats.

.
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Visites Culturals

Els nostres Partners

Servei d’Activitat Física
La visita al Servei d’Activitat Física de la UAB neix
d’un conveni per donar a conèixer el SAF entre els
nostres socis i puguin gaudir dels avantatges de la
comunitat de la UAB. Els assistents van poder gaudir
fins a les 20 hores de totes les seves instal·lacions.

El 2019 es va ampliar l’abast de les nostres visites

Número d’actes:
3
Número d’assistents:
61

culturals, a la ja tradicional Visita al Sincrotró Alba es
van afegir equipaments de la UAB, el SAF, i de fora, en
sinergia amb els sopars Claris, el MareNostrum.

El resultat va ser que tot i que es va mantenir el nombre d’activitats, va augmentar

El SAF compte amb més de 30.000 m2 d’instal·lacions,
dels quals 20.000 m2 són exteriors i 10.000 m2
interiors. Aquestes instal·lacions interiors inclouen la

18 de maig

sala de fitness i les piscines.

6 assistents

Sincrotró d’Alba

el nombre d’assistents.

Supercomputador MareNostrum
La

visita

al

MareNostrum

La visita al Sincrotró Alba és un clàssic de cada
any. En aquesta ocasió el nostre guia va ser

Supercomputador
es

va

l’exrector de la Universitat, el Dr. Ramón

realitzar

Pascual.

conjuntament amb el Sopar Tertúlia
Claris protagonitzat per Josep Maria

El Sincrotró ALBA és la infraestructura

Martorell,

científica de tercera generació més important

director

associat

del

Barcelona Supercomputing Center. El
6 de juny

Sopar portava com a títol: “Computació,
dades i Intel·ligència

30 assistents

de la zona del Mediterrani. Un complex
4 de juliol

d'acceleradors d'electrons per produir llum de

25 assistents

sincrotró,

la

qual

permet

visualitzar

Artificial: quin rol hi

l'estructura atòmica i molecular dels materials

pot jugar Barcelona?”.

i estudiar les seves propietats Actualment,
l'ALBA disposa de vuit línies de llum
operatives.
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Universitat Opina

Les Universitat Opina continuen sent la nostra activitat més
nombrosa i la qual atreu més assistents presencials.
Podem dividir aquesta activitat en dos:

Els nostres partners UO

Número d’actes:
16
Número d’assistents:
504

Acte de jubilació de Lluís Bogunyà
Després de 12 anys a la Junta directiva i 6 anys fent de moderador a totes les

UO Barcelona: Són actes de gran format amb un mínim de dos ponents i un moderador.

Universitats Opina de Rubí, en Lluís Bogunyà es jubila. A Rubí li vam fer un petit

AmicsUAB suma sinergies amb mitjans de comunicació, think tanks i grups

homenatge. L’acte va ser el 25 de setembre abans de la Universitat Opina “La situació

d’investigació per aconseguir els millors conferenciants possibles. A causa de

educativa de l’alumnat estranger: reptes i oportunitats” on la ponent va ser la Silvia

l’excepcionalitat dels seus ponents i el fet que tracten temes d’actualitat no tenen una

Carrasco.

periodicitat regular.

En Lluís Bogunyà es va mostrar molt agraït i emocionat per haver pogut compartir amb

UO Territori: Son actes de més petit format, generalment amb un sol ponent. Se
celebren en col·laboració amb entitats territorials com la Biblioteca Mestre Martí

nosaltres tants anys. El seu successor com a moderador de la Biblioteca de Rubí és
l’Adrià Martin, director d’aquesta biblioteca.

Tauler de Rubí o l’Aula Bordeta de Sants. Alguns actes són rèpliques de la UO Barcelona,
altres són originals depenen de la demanda de les entitats territorials. Tenen una
regularitat fixe, ja sigui mensual (Rubí) o trimestral (La Bordeta).

Patrocinador de UO territori Rubí

Moltes gràcies Lluis per tota la feina feta, esperem que tot et vagi bé!
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Les seus dels Universitat Opina el 2019

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

Ateneu Barcelonès

Responsabilitat jurídica i política dels partits polítics a Espanya

C/Carrer de la Canuda, 6,
08002 Barcelona

Un any després de la publicació del llibre

Actes 2019: 3

“Responsabilitat jurídica i política dels partits a
Espanya”, vam realitzar una segona Universitat

UO Barcelona

Opina sobre les conclusions dels experts del
Col·legi de Periodistes

llibre. En les dues jornades es va explicar la

C/ Rambla de Catalunya, 10,

diferència entre responsabilitat política i la

08007 Barcelona

responsabilitat jurídica. I es van exposar una

Actes 2019: 2

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)
13 de març

Pati Manning
C/de Montalegre, 7,

13 assistents

08001 Barcelona

Joan Botella
Director del Llibre i
catedràtic de ciència
política per la UAB

Actes 2019: 1

Lluís Bogunyà
Membre de la junta
d'AmicsUAB

Biblioteca Mestre
Martí Tauler de Rubí

sèrie de controls necessaris per fiscalitzar el
comportament dels partits polítics i prevenir
activitats il·lícites.
L’acte del 2018
Quan el llibre es va estrenar vam realitzar una
Universitat Opina el 16 de maig del 2018 al
Col·legi de Periodistes.
Les ponents van ser la Fàtima Llambrich,
periodista a TV3 i llicenciada en criminologia, i
la Neus Tomás, subdirectora de eldiario.es i

C/ d'Aribau 5, 08191 Rubí

directora de Catalunya Plural. També es va comptar amb la intervenció dels directors

Actes 2019: 7

del llibre, la Mercedes García Aran i el propi, Joan Botella. A la fila zero vam comptar

UO Territori

amb representants dels partits polítics convidats a intervenir en el debat.
Aprèn més:
Aula la Bordeta
C/ Constitució, 17
08014 Barcelona
Actes 2019: 3
El vídeo del 2018
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FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

El moviment feminista, entre el creixement i la reacció

El futur de la Unió Europea, després del 26M

El moviment feminista ha aconseguit aquests

Un dels actes recurrents d’AmicsUAB és

últims anys una major presència i influència a la

oferir un espai d’anàlisis perquè un expert

societat gràcies a moviments com el "Me Too" i a

pugui

les manifestacions del 8-M. Aquesta popularitat

eleccions

ha vingut lligada a atacs cada cop més sofisticats

D’aquesta forma només tres dies després de

sobretot de grups d’ultradreta.

les eleccions europees del 26 de maig, vam

Aquesta Universitat Opina va fer una radiografia

convidar al Josep Maria de Dios, director de

del moviment actual i va intentar preveure com

i

les

els

resultats

seves

d’unes

repercussions.

l’Institut d’Estudis Europeus i professor de
la Facultat de Dret de la UAB, a comentar-

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

1 d’abril

les.

29 de maig

60 assistents

Les conseqüències del Brexit

19 assistents

Marina Subirats
Catedràtica en sociologia de
la UAB

El principal punt a analitzar va ser El Brexit

Joan Laporta
Membre de la Junta
d’AmicsUAB

Tanmateix de Dios també va explicar les

Aula Oberta La Bordeta

evolucionarà en els pròxims anys.

Una de les principals expertes del país

analitzar

Marina Subirats sociòloga especialista en els camps de l’educació i la sociologia de la
dona. Va ser directora del Instituto de la Mujer del Ministeri d’Assumptes Socials del

i

la

seva

funció

en

el

creixent

euroescepticisme que s’estén pel continent.
funcions

i

limitacions

del

parlament

Josep M. Dios
Director de l’Institut d’Estudis
Europeus-UAB
Lluís Bogunyà
Membre de la Junta Directiva
d’AmicsUAB

europeu actual i les diferents possibilitats de
coalicions entre partits europeus.

1993 al 1996 i va ocupar diferents càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona, des del 1999
fins al 2006 durant el mandat de Joan Clos.

Aprèn més:

Aprèn més:

Observatori per a la Igualtat UAB
Resultats de les eleccions europees

Llistat d’articles Marina Subirats
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FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

La Constitució espanyola, 40 anys després

Entre dues eleccions...

Aquest acte va ser una repetició d’una

Un dels actes recurrents d’AmicsUAB és oferir un espai

Universitat Opina que vam fer l’any 2018 en

d’anàlisis perquè un expert pugui analitzar els resultats

ocasió del 40è aniversari de l’aprovació de la

d’unes eleccions i les seves repercussions. En aquest cas

Constitució Espanyola. En el qual van

dos pesos pesants del periodisme del país van analitzar

participar Miquel Roca, un dels pares de la

la situació política i mediàtica deixada per les segones

Constitució, i Manuel Gerpe, un dels

eleccions

principals experts en Dret Constitucional,
Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

moderats per la Teresa Eulàlia Calzada, que

16 d’octubre

persona, ja que era parella de Soler i Tura, un

14 assistents
Manuel Gerpe
Catedràtic de Dret
Constitucional i Síndic de
Greuges de la UAB
Lluís Bogunyà
Membre de la Junta Directiva
d’AmicsUAB

va viure el procés de redacció en primera

espanyoles

i

pel

més

que

possible

avançament de les eleccions catalanes.
Patí Manning
10 de desembre

Ràpidament l’acte es va convertir en un debat sobre el
paper dels mitjans de comunicació, la seva adaptació a
l’era d’internet i les xarxes socials i com gestionen les

dels pares de la Constitució.

36 assistents

Durant l’acte es van recordar les condicions

Antonio Franco
Fundador i director de El
Periódico de Catalunya

seva funció d’informar el públic.

Esther Vera
Directora del Diari ARA

Aquest va ser el primer acte que vam organitzar a

Joan Botella
Catedràtic de Ciència Política
a la UAB i membre de la Junta
Executiva

col·laboració amb l’ICPS. Per aquest motiu, l’Andrea

polítiques i socials que van fer possible
l’aprovació del text, es van analitzar les llums
i les ombres del document final i es va
plantejar la pertinència o no de reformar-la.

Un any després
Un any després i en el moment àlgid de les reaccions a la sentència dels líders del procés
independentista català, Manuel Gerpe va considerar l’anàlisi del text constitucional més

pressions polítiques i econòmiques a l’hora de fer la

Primer acte al Pati Manning

l’edifici del Pati Manning gràcies a un nou conveni de
Noferini, secretari de l’ICPS, va fer una petita
introducció de la conferència i va presentar als ponents.
Aprèn més:

pertinent que mai i va alertar sobre les falsedats i imprecisions sobre el text que corrien
per la xarxa.
Aprèn més:
Vídeo Conferències

Vídeo conferència
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FACULTAT DE MEDICINA
El cicle “Salut, l’estat de la qüestió:

Ictus

En aquest cicle es fan diferents conferències on es
parla amb metges i pacients al voltant de les tres
principals causes de mortaldat a Catalunya: Ictus,
cardiopaties i càncer. El diari Sanitat va fer ressò
del cicle publicant tres notícies sobre les diferents
conferències. La coordinadora, Carla Benito, va
ser la moderadora de les ponències.
La primera tractava sobre l'Ictus, i vam comptar

17 de gener

amb la ponència del doctor José Álvarez Sabin,

34 assistents
Doctor José Álvarez
Cap de servei de neurologia
de l'hospital Universitari de
la Vall d'Hebron
Josepa Forns
Pacient d'èxit que ha escrit
un llibre sobre la seva
experiència

cap de servei de neurologia de l'hospital Vall
d'Hebron, i amb la Josepa Forns, pacient d'èxit que
ha escrit un llibre sobre la seva experiència.

Cardiopaties

El Mèdic i el Pacient”

Oncologia

La segona tractava sobre les cardiopaties, vam
tenir com a ponents el doctor Àngel Moya,
coordinador

de

cardiologia

a

l’Institut

Universitari Dexeus i la Carme Vilaginés,
pacient d’èxit d’una cardiopatia.
L'última tractava sobre el càncer, vam comptar
amb la presentació del doctor Josep Ramon
Germà,

director

d'estratègia

clínica,

19 de març

investigació i resultats de l'Institut Català
32 assistents

d'Oncologia, i Fernando Trias Bes, pacient

Doctor Josep Ramon
Germà
Director d'estratègia clínica,
investigació i resultats de
l'Institut Català d'Oncologia.
Fernando Trias Bes
Pacient d'èxit

d'èxit.
Aprèn més:
VIDEO

Vídeo conferència Oncologia

20 de febrer
39 assistents
Doctor Àngel Moya
Coordinador de
cardiologia a l'Institut
Universitari Dexeus
Carme Vilaginés
Pacient d'èxit
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FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

Minories que fan majoria
La Marató de TV3 de l’any 2019 va anar

Des de fa anys les desigualtats econòmiques

destinada a les malalties minoritàries on es

han anat en augment. Tal com denúncia

van recaptar més de 14 milions d’euros. Per

Oxfam en el seu informe anual: En tot el món

ajudar en aquesta iniciativa solidària

hi ha 2.153 mil-milionaris que posseeixen

AmicsUAB va fer una conferència amb
representants

de

les

dues

més riquesa que 4.600 milions de persones,

principals

mentre que 735 milions de persones viuen en

organitzacions de Catalunya sobre la
temàtica, la FECAMM, que agrupa afectats i
les seves famílies, i la Plataforma de

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

Malalties Minoritàries, que té l’objectiu de

18 de desembre

millorar l’accés a la formació, la cura i el

19 assistents

suport a les persones afectades.
Aprèn més:

La Marató de TV3

Plataforma MM

Vídeo de l’acte

Les desigualtats: un problema molt perillós

situació

d’extrema

pobresa.

Aquesta

desigualtat no és tan sols un problema moral,
sinó que significa un augment del risc del

Aula Bordeta

conflicte social i polítics.

18 de març

Sara Salinas
Presidenta de la FECAMM

Una forma diferent d’explicar l’economia

80 assistents

Pere

Iolanda Arbiol
Presidenta de la Plataforma
de malalties minoritàries

temporada treballant pels diaris El País i El

Pere Rusiñol
Soci i director d’Alternativas
Económicas i responsable de
Reality News de la
revista Mongolia

Adrià Marin
Director de la Biblioteca.

actualment director. Alternativas ecónomicas

Rusiñol

després

de

passar

una

Público va decidir ajudar a crear el projecte
Alternativas

económicas

del

qual

és

és una revista mensual que ofereix informació

La Cursa de la UAB

econòmica amb perspectiva social. Finançada

La UAB també va voler col·laborar amb les malalties

de forma cooperativa a diferència dels mitjans

minoritàries recaptant fons per La Marató en la seva cursa

econòmics tradicionals manté el focus en els

anual i AmicsUAB i va ser present.

ciutadans i no en les grans corporacions.

Més informació a la pàg. 50

Joan Laporta
Membre de la Junta
d’AmicsUAB

Aprèn més:

La FECAMM

Canal Salut

29

Web Alternativas económicas

www.amicsuab.cat

Web Oxfam

30

Memòria 2019
30 anys caminant junts
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Smart Cities i l ’Economía Circular

Economia feminista
Al mes de març de cada any intentem fer una

Cada cop es parla més de les Smart Cities, però

conferència que la temàtica principal sigui el

realment sabem que són?

feminisme, en honor al dia de la dona. Aquest

Les Smart Cities són ciutats que estan dotades de

any vam decidir fer la Universitat Opina

mecanismes basats en les tecnologies de la societat

“Economia feminista” per ajudar a estendre la

de la informació i la comunicació, enfocats a millorar

perspectiva

tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de

de gènere a

una

disciplina

tradicionalment masculina.
Col·legi de periodistes

vida dels seus habitants.

Molt més que l’Economia de les Cures
Cal mencionar que encara que l’anàlisi

25 de març

econòmic de les desigualtats de gènere té
30 assistents

dècades

Lina Galvez
Catedràtica d'història
econòmica de
la Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla.

feminista” va començar a utilitzar-se a principis

Lourdes Benería
Catedràtica emèrita de
la Universitat de Cornell
Manel Manchón
Director adjunt de Crónica
Global.

d’història,

el

terme

“economia

de la dècada de 1990.
Tot i que un dels pilars de la disciplina és
l’Economia de les Cures i la dedicació quasi
exclusivament

femenina

d’aquesta,

inclou

moltes altres facetes com: problemes de
conciliació,

diferència

salarial,

segregació

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

L’economia circular una aposta de futur

20 de novembre

Jordi Verdú va presentar la relació intrínseca entre

19 assistents
Jordi Verdú
Director del Centre de
Recerca en Emprenedoria i
Innovació Social i membre
de Telecomunicacions i
Enginyeria de Sistemes de
la UAB.
Adrià Martin
Director de la biblioteca de
Rubí

ocupacional i polítiques de promoció.

les Smart Cities i l’economia circular com a dues
eines imprescindibles per la sostenibilitat i viabilitat
de les ciutats del futur.
L’economia circular consisteix en un model, sistema
i estratègia econòmica que es basa en el valor i
l’allargament de la vida útil dels productes
traslladant els residus del final de la cadena de
producció al principi, així els recursos es fan servir
més d’una vegada i s’utilitzen d’una forma més
eficient.

Aprèn més:
Aprèn més:

Vídeo Conferència
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FACULTAT D’EDUCACIÓ
Els consensos socials en l’educació

Les pensions, són sostenibles?

Aquesta Universitat Opina es va fer aprofitant la

L'any 2018 la guardiola de pensions es va

publicació del llibre “Propuestas para un nuevo pacto

reduir fins als 1.500 milions d'euros, un nou

en educación” per analitzar el futur de l’educació a

mínim històric. Des del 2011 (moment en què

partir les tesis principals del text.

estava en el seu punt àlgid, amb 66.815 milions
reduint

 La cultura educativa definida pel taylorisme,

anualment posant en qüestió la viabilitat del

reflectida en els pactes d’escolarització actuals

model actual. Un fet amb greus conseqüències

que ha de ser reformada.

d'euros) la

guardiola

s’ha

anat

socials, ja que el 20% de les llars de Catalunya

Aula Oberta la Bordeta

tenen un pensionista com a principal font
9 de desembre

d'ingrés.

56 assistents

Un problema de gestió
Emili Ferrer va explicar que les pensions són
econòmicament

sostenibles

però

que

necessiten unes polítiques que les gestionin
adequadament. L'actual sistema de pensions
afavoreix les pensions privades i el desequilibri
social. S’ha de reformar el sistema de gestió per

Emili Ferrer
Coordinador d’Economistes
Davant la Crisis i membre de
la Junta directiva
d’AmicsUAB.
Joan Laporta
Membre de la junta
d’AmicsUAB.

assegurar la viabilitat d’aquest dret.

 Comptem amb tots els requisits per millorar la

formació i el sistema educatiu, però ens
equivoquem en la recepta.
 El nou model d’educació ha de donar resposta a
les necessitats socials actuals.
 Es necessita un consens ampli en com entendre
l’aprenentatge abans de fer cap reforma.
 Una societat no pot progressar només amb el
coneixement

dels

experts,

prescindint d’aquest.
Aprèn més:

però

tampoc

Col·legi de periodistes
6 de març
15 assistents
Joan Rué
Pedagog i catedràtic de la
facultat d'educació de la UAB
Juan Manuel del Pozo
Professor de filosofia de la
UdG i polític
Maribel García

Professora de sociologia de la
UAB

Aprèn més:

Vídeo ppt.

Vídeo Conferència

Editorial del llibre
Web EFC
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FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

La situació educativa de l'alumnat estranger: reptes i oportunitats

Reptes per entendre el món a l'Era de la Postveritat
Una de les nostres activitats més populars

ÓFACULTAT D’EDUCACIÓ
El grup EMIGRA des del 1994 ha estat

el 2018 va ser un anàlisi filosòfic i filològic

treballant en el camp de l’educació i les

sobre el terme “Postveritat” L’acte va

migracions. El grup és responsable d’una

comptar amb la presència de: David

multitud de treballs etnogràfics en totes

Block, Professor i investigador d’ICREA

les etapes educatives, que han contribuït a

en sociolingüisme; Ferran Caballero,

omplir l’escassetat existent a Espanya en

llicenciat en filosofia

aquest àmbit.

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

Pensament Contemporani i Meritxell

24 d’abril

associada a la UAB i University College

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

En aquesta Universitat Opina ens van

25 de setembre

actual, posant especial èmfasi en els

15 assistents

següents punts:

Ferran Caballero
Llicenciat en filosofia i
màster en pensament
contemporani

26 assistents
Silvia Carrasco
Experta en migracions i
educació en el grup EMIGRA
Lluís Bogunyà
Membre de la Junta d’AmicsUAB

presentar un petit anàlisi de la situació

 Processos i experiències de marginació
de nens i joves d’origen estranger dins
de les institucions educatives.
 Impacte

de

les

polítiques

i

les

pràctiques educatives universals i

i màster en

Lluís Bogunyà
Membre de la Junta
d’AmicsUAB

Ramírez,

Sociòloga,

investigadora

London. Els tres ponents van ser
moderats per Albert Branchadell, Degà de
la Facultat de Traducció i interpretació de
la UAB.
Mot nou, antic concepte
La Postveritat és un nou mot per definir
un concepte molt antic: la mentida al

especifiques de les que són destinataris.

servei dels poders econòmics, polítics o

 Relacions entre escoles, famílies i

fàctics. Creant un clima en què els fets

comunitats en les societats receptores.

objectius són menys influents en la

 Processos multilingües i relacions

conformació de l'opinió pública que les

interculturals dins i fora de les

crides a l'emoció i la creença personal.

institucions educatives.

Aprèn més:

Aprèn més:

Vídeo: La construcció lingüística de la realitat (2018)
Web Grup Emigra

35

www.amicsuab.cat

36

Memòria 2019
30 anys caminant junts

Sopars Tertúlia Claris

L’Hotel Claris
L’hotel Claris ha estat des del seu inici la
seu dels nostres sopars i d’aquí ve el seu
nom.
El Claris és un dels hotels de Barcelona més
emblemàtics. Situat a l’antic Palau Vedruna
ubicat a l'illa del districte de l'Eixample
delimitada

pels

carrers

Pau

Claris,

València, Mallorca i Roger de Llúria. La
planta de l'antic palau neoclàssic ocupa la part del xamfrà, però deixa uns espais laterals
Un nou projecte per un nou món
El 2019 es va renovar el format dels Sopars Tertúlia
Claris, donant-los una nova dimensió que va permetre
augmentar el nombre d’actes i assistents.

que han estat ocupats per la nova construcció de l'hotel que també ha afegit dues
Número d’actes:
12 (+ 67% )
Número d’assistents:
257 (+ 135,77%)

plantes amb un estil marcadament contemporani. D'aquesta manera, la nova
construcció envolta totalment a l'original, però sense afectar-la, creant un nou edifici
híbrid a partir de la suma dels dos llenguatges.

L’objectiu dels sopars Claris és portar un ponent expert

Un menú exclusiu

i implicat en un tema en concret perquè exposi la seva tesi davant d’un públic en actiu i

El servei de restauració de l’Hotel elabora per cada Sopar Tertúlia Claris un menú

amb capacitat de decisió. Tan important és la ponència en si com el subseqüent debat

exclusiu pels nostres assistents adaptat a cada ocasió.

off the record que es genera per això es dedica molt de temps en la creació de la taula.
Fundació Catalunya Europa i el llegat de Pasqual Maragall

Una taula ideal

La Fundació neix de la mà de Pasqual Maragall, expresident de la

Els sopars Claris tenen un

Generalitat de Catalunya, amb la missió de liderar un espai de

aforament màxim de 30

pensament que des del catalanisme polític i els valors de progrés,

persones. Els assistents es

equitat, i democràcia, reflexioni sobre els principals reptes col·lectius

divideixen en tres grups:

de la nostra societat. Des de la seva creació el 2008 és un partner d'AmicsUAB donant

persones involucrades a

un suport actiu a l’organització dels Sopars Tertúlia Claris.

la Universitat Autònoma

El projecte forma part des del 2018 del llegat de Pasqual Maragall amb el suport de:

de Barcelona sigui en
investigació o en gerència, empresaris de Barcelona i el seu territori d’influència, i
persones amb capacitat de decisió del sector en concret del sopar.
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Divisió per categories

Salut

Els sopars tertúlia Claris busquen analitzar l’actualitat catalanoeuropea en tota la seva

Instituts de recerca mèdica i el nou model productiu català

complexitat, per això s’han dividit en sis categories diferents.

El Dr. Comella va parlar sobre el fenomen

Salut
Catalunya té una recerca i unes instal·lacions de salut de gran qualitat el
que la converteixen en el hub en biotecnologia del sud Europa. AmicsUAB
invita tots els actors que participen en aquest model d’èxit per enfortirlo i donar a conèixer les seves iniciatives.
Infraestructures

global que representa el vincle entre els
hospitals i els instituts de recerca. És a dir,
com la recerca vinculada als hospitals
contribueix al teixit productiu. Un hospital és
molt més que un lloc on es curen les
persones malaltes. Això implica una funció

Les infraestructures són un peça clau en el desenvolupament de

de generació de coneixement, on els metges

qualsevol regió. AmicsUAB analitza periòdicament les més importants

i

portant ponents que ofereixin noves perspectives i propostes.

coneixement i el transfereixen.

Tecnologia

El sistema Sanitari Català

El s. XXI està marcat pels forts avenços tecnològics i les empreses han

Catalunya té més de 100 hospitals, 15 dels

d’innovar o morir. AmicsUAB analitza casos d’èxit per facilitar la

quals són hospitals universitaris i d’aquests

implementació de les noves tecnologies.

9 disposen d’un institut de recerca associat.

Política i Societat

La UAB és la Universitat amb més hospitals

Davant de l’allau de notícies, AmicsUAB porta experts per oferir un espai

tots

els

equips

associats,

29 de gener

generen

23 assistents
Dr. Joan X. Comella,
director científic
d’EATRIS Espanya i
director de l'Institut de
Recerca de la Vall
d'Hebron (VHIR)

associats amb 5.

on analitzar detalladament els últims esdeveniments i intentar predir les

El conjunt de l'ICS és l'empresa més gran de Catalunya. Té en plantilla 31.000

seves conseqüències.

professionals, més de 4.300 metges que fan recerca i uns 18.000 professionals dedicats

Comunicació
En una època de globalització creiem que és important explorar el
funcionament dels mitjans i les eines de comunicació i el seu efecte sobre
la població.

a l’atenció primària. S’hi ha d’afegir els 1500 investigadors que treballen en els més de
1000 projectes de recerca i 3000 assajos clínics, publicant prop de 4000 articles
internacionals
Aprèn més:

Europa
Tots els sopars Claris tenen una visió europea, ja que considerem que és
el marc principal que ens movem però ens va semblar interessant crear
una categoria especial per tractar els temes més rellevants de la UE.
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Transcripció

Web eatris

Web Vall d’Hebron
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Salut

Salut
Consolidant la BioRegió a Catalunya

BIB, un ecosistema estratègic amb visió de país

Biocat és un organisme que depèn de la

Vam tancar el cicle de Salut del 2019 amb

Generalitat i d’un patronat format també per

un sopar sobre una altra iniciativa que

actors privats (com CataloniaBio & HealthTech).

busca potenciar la recerca catalana:

La seva funció és organitzar i liderar la bioregió

Bioinformatics Barcelona, conegut com a

de Catalunya en qüestions d’innovació i recerca

BIB.

en indústries i empreses biotecnològiques.

bioinformàtica creant un punt de trobada

Barcelona com a pols d’atracció

entre professionals i investigadors de

Barcelona és actualment el 5è major centre

oftalmologia,

dermatologia,

empreses,

la

recerca

institucions

i

l’intercanvi i integració de coneixement,

23 assistents

propiciar
Jordi Naval, director de Biocat

malalties

impulsa

26 de setembre

disciplines amb l’objectiu de: fomentar

d’Europa i el 13è del món. S’ha de subratllar que
augment de la quantitat de fàrmacs (en

BiB

diferents

29 de gener

l’augment de la inversió ve acompanyada d’un

El

la

creació

de

continguts

formatius, i projectes interdisciplinaris.

24 assistents
Dra. Ana Ripoll, presidenta
de Bioinformatics Barcelona i

minoritàries, malalties infeccioses i vacunes, d’entre d’altres), teràpies (tant en fase 1,

Més de 50 organitzacions

ex-rectora de la Universitat

2, com 3) i altres productes sanitaris dissenyats a Barcelona.

L’associació està formada per més de 50

Autònoma de Barcelona.

En resum estem davant d’un mercat sòlid i

entitats totes relacionades amb el sector

ple de talent, que compta amb una

bioinformàtic. Aquestes organitzacions inclouen: 10 universitats, 10 centres de

administració

recerca, 10 centres de recerca del sector salut, 3 grans infraestructures científiques,

raonable

amb

valors

15 empreses, i altres institucions.

democràtics i de transparència.
Aprèn més:

Presentació PPT
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Transcripció

Web biocat

http://www.bioinformaticsbarcelona.eu/
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Infraestructures
L'aeroport de Barcelona, una perspectiva econòmica i de gestió

Infraestructures
El consorci de la Zona Franca, fàbrica d’oportunitats

El primer Sopar Claris del cicle sobre

Infraestructura no és només la xarxa de

Infraestructures el vam dedicar a una

transports sinó la capacitat industrial del

de les més importants del país:

país. El Consorci de la Zona Franca de

Aeroport de Barcelona-El Prat Josep

Barcelona (CZFB) instituït el 1916, és una

Tarradellas.

entitat pública de dinamització econòmica,

El senyor Alfonso de Alfonso, recolzat

que

pels seus 20 anys a Aena, 11 dels quals

metropolitana de Barcelona.

com a director de l’aeroport de

12 de març

2 de maig

Barcelona, va explicar el funcionament
dins l’aglomerat d’Aena. També cal fer

opera

principalment

una llista dels principals reptes i

Alfonso de Alfonso,

oportunitats de l’equipament apostant

consultor i directiu

clarament per la creació d’una quarta

especialitzat en la gestió

pista per fer possible la seva expansió.

aeroportuària

Aprèn més:

25 assistents
Pere Navarro, delegat
de l’estat en el consorci
de la Zona Franca.

l’àrea

L’activitat principal és gestionar el Polígon
Industrial de la Zona Franca

25 assistents

a

i la Zona

Franca Duanera, 12.000.000 m2 de sol
urbà, així com administrar els seus actius i
afavorir la projecció internacional de
Barcelona, Catalunya i Espanya en els
sectors firal, logístic i immobiliari.

3D Factory Incubator
Un dels projectes que es van presentar al sopar va ser el 3D
Factory Incubator una iniciativa liderada pel Consorci i la
Fundació LEITAT que busca promoure l’adopció de tecnologies

Presentació PPT

Web aeroport de Barcelona

d’impressió 3D mitjançant la creació d’un espai d’incubació de
pimes i micropimes relacionades amb aquestes tecnologies.
Aprèn més:

Web consorci Barcelona Zona Franca
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Infraestructures

Política i societat

La infraestructura hotelera creada a Barcelona

El futur de Veneçuela, una incògnita

que potencia el turisme

8 d’octubre

Després que el 10 de gener de 2019

Jordi Clos com a president de la cadena

l'Assemblea Nacional veneçolana declarés

hotelera Derby Hotels Collection, vice-

que Nicolás Maduro estava usurpant el

president de Turisme de Barcelona i

càrrec de president, i Juan Guaidó, com a

anterior president del Gremi d’Hotels de

cap de l'Assemblea Nacional, agafés el

Barcelona, ens va repassar els principals

càrrec de president del país, Veneçuela va

reptes d’un sector que representa el 15 %

entrar en una crisi política.

del

En aquest sopar una de les principals

PIB

de

Barcelona.

(25%

expertes en política veneçolana va

indirectament).
Infraestructures i cultura

23 assistents

Clos va exposar que el bon turisme
Jordi Clos, president de la
cadena hotelera de Derby
Hotels Collection

necessitava dos pilars principals:
1-

28 de març

aprofundir en la situació actual del país

Vinculació amb un entorn cultural

fent un repàs de tota la seva història
moderna.

19 assistents
Anna Ayuso, doctorada en

Veneçuela des de dins

Dret Internacional Públic i

El sopar va comptar amb diversos

investigadora d’América

2- La importància de disposar d’una bona inversió en infraestructures i en el cas de

assistents provinents de Veneçuela, entre

Llatina en el Barcelona

Barcelona, l’evident deslleialtat estatal vers les necessitats de la ciutat. Per això cal

ells la periodista Andrea Daza, que van

Centre For International

destacar la importància de la col·laboració publico-privada amb una regulació

donar un toc humà a les explicacions de

Affairs (CIBOD)

eficient del sector.

l’experta.

atractiu i actiu que faci de reclam.

Aprèn més:

Aprèn més:

Web CIDOB

Gremi d’Hotels de Barcelona

Web Derby Hotels

Entrevista

Apoyo internacional al proceso de democratización en
Venezuela. El papel de la Unión Europea.
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Tecnologia

Tecnologia

Innovació, el motor de la Segona Fundació de FUJIFILM

Computació, dades i Intel·ligència Artificial:
quin rol hi pot jugar Barcelona?

Al sopar vam analitzar les estratègies que han

El

fet possible la innovació a Fujifilm. Fujifilm,

Barcelona

Supercomputing

Center

(BSC) té el supercomputador més potent

creada el 1934, tenia a finals dels noranta un

d'Espanya, el MareNostrum i en la 37ª

negoci molt centrat a la fabricació de

posició del món. A més, es considera un

pel·lícules fotogràfiques. El pas a la fotografia

centre d'excel·lència en la ciència pels seus

digital va suposar un repte sense precedents

serveis.

per la multinacional.

La Comissió Europea va anunciar dos dies

11 d'abril

Innovació i diversificació
La companyia va fer un esforç per reinventarse aplicant el coneixement intern generat al

estat l’escollit per instal·lar una de les

18 assistents

llarg dels anys per diversificar a altres camps

Eduardo López

com la medicina, la cosmètica i l’audiovisual.

Santamaria, director de

Aquests canvis van permetre a la companyia

negocis de la imatge

no tan sols superar les dificultats generades

fotogràfica, Suports de

pel canvi digital sinó continuar creixent.

Gravació de Dades i dels

Una història d’èxit de la qual podem

dispositius òptics

aprendre’n moltes lliçons.

d'Iberia Regional

després del sopar, el 7 de juny que el BSC ha

5 de juny
18 assistents

màquines del projecte EuroHPC. Així

Josep Maria Martorell,
director associat

Barcelona disposarà del MareNostrum 5,
un dels ordinadors més potents del món.

Barcelona

Aquest Sopar Claris es va completar amb la

Supercomputing Center

visita al superordinador l’endemà mateix.

Aprèn més:

(Fujifilm).
Presentació PPT.

Transcripció

Web MareNostrum

La supercomputació arriba a la UAB
Es van crear les sinergies necessàries entre el Mare Nostrum i la UAB per l’entrada de
Aprèn més:

la Universitat al circuit de la supercomputació europea. S’ha aconseguit iniciar
gestions per la cessió de 4 racks del MareNostrum 4 a la UAB.
L’entrega és gratuïta i la UAB només s’ha de comprometre a reservar un temps de
treball per investigadors europeus.

Web Fujifilm
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Tecnologia

Comunicació

Computació i ciberseguretat quàntica: reptes i oportunitats
L’estratègia sonora de les marques

QBIT és el think tank de referència
internacional sobre el mercat i les

El ponent, Ramon Vives és el

oportunitats

les

director d'Espanya de Sixième Son.

tecnologies quàntiques. Es va fundar el 29

Sixième Son ha dissenyat la identitat

de gener de 2015 i té la seu a Barcelona.

sonora de més de 400 marques

L’enfocament

arreu del món i les assessora

principal

de

és avaluar
la

contínuament en la implementació

tecnologia d’informació quàntica, el seu

de les seves marques sonores i en el

mercat d’accés i les seves oportunitats de

desenvolupament

negoci.

ecosistemes

l’impacte

6 de novembre

comercials

social

i

econòmic

de

La setmana anterior al sopar, del 29 al 31

16 assistents

d'octubre, s'organitzà la segona edició
Alfonso

Rubio-Manzanares,

president de Barcelona QBIT

del Barcelona Cybersecurity Congress a
la Fira Gran Via. En aquest congrés es pot
debatre, compartir coneixement i idees o
realitzar

activitats

i

tallers

…..professionals de la ciberseguretat.

amb

dels

musicals.

seus
El

seu

objectiu és crear marques més
competitives

mitjançant

l'ús

21 de maig
23 assistents
Ramon Vives, director

estratègic de el so. L'àudio branding

d’Espanya de Sixième

ajuda a una marca a destacar, ser

Son

millor compresa i diferenciar-se en
el seu entorn competitiu.
Al sopar va parlar d'aquesta modalitat que cada cop està més popularitzada entre les
estratègies publicitàries.

Aprèn més:

Aprèn més:

Web Sixieme Son

Web bqb
Web European
……………………………CyberSecurity Month
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Sabíeu que?

Europa

"Sabíeu que?" és una secció que vam fer per

La UE al 2019, una agenda per un nou mandat

Instagram històries on explicàvem curiositats sobre la

La Unió Europea està en una transició

Universitat Autònoma de Barcelona. L'encarregada de

demogràfica, política i de lideratge. En

la secció era l'Elisabet Carnicé, periodista i exalumne de

2019, l'escenari polític s'ha fet encara més

comunicació audiovisual de l’UAB.

complex. Amb el debat obert sobre la
cessió

de

sobiranies,

la

Aquesta secció encara està disponible als highlights

complicada

d'Instagram. Aquests són els posts que podeu trobar:

materialització del Brexit i les fractures
internes

per l'anomenada

crisi

 La casa del Pintor Vila Puig és la nostra seu

dels

refugiats. La UE sembla haver caigut en una

 Les 4 columnes de la UAB

12 de desembre

lògica desintegradora que amenaça la seva
idea

fundacional. Carme

Colomina

va

 El Sincrotró Alba
 El jardí japonès de la Facultat de Traducció i interpretació

32 assistents

 Carnet Amics de la UAB, els beneficis de les biblioteques

oferir les claus del canvi que viu el projecte

 Granges i camps experimentals

europeu, identificant els reptes més

Carme

Colomina,

urgents que té per davant el nou cicle

investigadora d’Europa

institucional a la Unió.

del CIDOB

 Treball agrícola

Aprèn més:

Web CIDOB

Working paper
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Col·laboracions

El 15 de desembre es va celebrar la vuitena edició de la cursa solidària de la UAB
en suport a la Marató de TV3. La recaptació de les donacions de la cursa es van
destinar a La Fundació la Marató de TV3, que el 2019 es dedicava a les malalties

Acte coorganitzat amb l’ICPS

minoritàries

Els membres d’AmicsUAB tenien un preu especial
“Crisi de valors, desordre social i seguretat”
07/05

En total van participar 2280 persones, augmentant en 500 el nombre de
Dr. Tomás Gil Márquez
Catedràtic UAB

“La seguretat a l’esfera digital”

participants de l’edició anterior i es van recaptar més de 20.000 €.
Les malalties minoritàries són un grup molt ampli i divers de patologies entre
6.000 i 8.000, majoritàriament genètiques que tenen com a denominador comú

15/05

Sr. Xavier Rubiralta Costa

la baixa incidència: cadascuna afecta, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones.

Catedràtic UAB

La

“La cultura del càstig”
22/05

està

desenvolupant

importants

recerques en aquest àmbit.

Dr. Francesc Guillén Lasierra

AmicsUAB va col·laborar en l’organització de la

Generalitat de Catalunya

fira d’entitats i va gaudir d’un estand a la

“Les competències de la Generalitat en seguretat abans i després de
29/05

UAB

mateixa.

l’aplicació de l’article 155: Una perspectiva jurídica però també fàctica”
Dr. Àlex Bas Vilafranca
Catedràtic UAB
“L’1 d’octubre de 2017: dues visions confrontades sobre seguretat”

05/06

Sr. Jaume Bosch Mestres
Membre de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

AmicsUAB i la Biblioteca Mestre Martí Tauler també
van organitzar la conferència

"Minories que fan

majoria" amb les ponències de Sara Salines i Iolanda
Arbiol celebrat el 18 de desembre.
Més informació pàgina 26
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La UAB ens emociona

Elaboració del primer mapa complet UAB
Creació d’un mapa que recull totes les entitats que

La supercomputació a la
UAB

Un de les nostres missions és acostar la Universitat a

conformen la UAB i la seva esfera, dividides per

la Societat. Una mancança que hem analitzat és el fet

categoria i localització, segons la seva tipologia i

Gràcies a la visita al Superordinador

que encara que el públic coneix la UAB, desconeixen

vinculació amb la Universitat.

al 6 de juny (Pàgina 17) i el Sopar

l‘ecosistema d’institucions, centres d’investigació,

 Anella empresarial

hospitals i empreses que l’envolten. És l’anomenada

 Anella hospitalària

Esfera UAB, que compta amb més de 200 organismes.

 Biblioteques

Per rectificar la situació hem realitzat dos projectes.

 Centres d’investigació participats

Claris al 5 de juny (Pàgina 48)

 Centres del CSIC amb conveni amb la UAB

Coneixement dels serveis UAB

 Centres d’estudis i investigació propis

Es van crear les sinergies necessàries

En la nostra web i en els nostres comunicats Universitat Opina, apareixen els serveis

 Equipaments científics

que creiem més rellevants per la societat. També aprofitem el nostre Butlletí i les Xarxes

 Facultats i escoles

Socials per donar a conèixer les novetats més rellevants que ofereixen

 Instituts interuniversitaris

l’entrada de la Universitat a la Xarxa

 Instituts universitaris investigació adscrits a la UAB

Espanyola

 Instituts universitaris investigació propis

(RES).

Biblioteques

UAB idiomes

Hospital Clínic Veterinari

entre el MareNostrum i la UAB per
de

Supercomputació

S’ha aconseguint iniciar les gestions
per la cessió
La UAB té 12 Biblioteques, 7 Dividit en dos centres, el Obert a qualsevol mascota i
dintre el Campus, i dues Servei

de

Llengües

al a

qualsevol

malaltia

o

sales d’estudi, una oberta Campus i UAB Idiomes a patologia.
24 hores.

de 4 racks del

MareNostrum a la Universitat.
L’entrega és gratuïta i la UAB només

Barcelona, ofereix cursos en

s’ha de comprometre a mantenir els

8 idiomes.

aparells i reservar un temps de treball
dels

SAF

FAS

Escola de Postgrau

mateixos

per

l’ús

d’investigadors

del

circuit

supercomputació europea.
El Servei d’Activitat Física La

Fundació

Autònoma Adjunta tota la formació de

es troba situat al campus de Solidària és una entitat Postgrau,
la UAB i té tots els serveis social que té la missió de cursos
d’un gimnàs

ja

sigui

amb

d’especialització,

facilitar el voluntariat de la màsters o doctorats
comunitat universitària
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Un Amics per 30 anys més

Pàgina web

Coincidint amb el 30è aniversari d’AmicsUAB, l’entitat va fer una renovació de la seva
imatge i estil per adaptar-nos al present i preparar el futur per construir una entitat que
continuí al servei de la Universitat per 30 anys més.

Logo
Un dels canvis que vam fer va ser canviar el logotip d’AmicsUAB. El nou logo d’Amics s’ha
modernitzat amb un disseny menys barroc i més adaptat al format digital.

Una de les parts que més esforços hem dedicat és en la

El disseny va anar acompanyat d’un nou color corporatiu més sincronitzat amb el color de

renovació de la pàgina web: www.amicsuab.cat, ja que la

la UAB i inspirat en la nostra seu la Torre Vila Puig.

considerem el nostre aparador principal. A través d’ell els

Carnet

usuaris tenen tota la informació actualitzada de l’entitat i

El carnet que acredita a tots els nostres membres també ha renovat el disseny. A part d’un
disseny més modern i d’acord amb la nova imatge d’AmicsUAB, s’ha aprofitat el canvi per

poden interactuar amb nosaltres ja sigui per fer-se membre,

Visites al web
14.500
Usuaris únics
8.670
Pàgines visualitzades
43.217

inscriure’s en una activitat o realitzar qualsevol consulta.

passar a un format més resistent.

Inscripció directa pel web

La principal novetat dels documents és que funcionen com inhibidors de freqüència RFID i

Un dels canvis més significatius d’aquest any ha estat la possibilitat de fer la inscripció

NFC. D’aquesta forma protegeix les targetes de pagament contactless del robatori de dades

directament a través de la web fent el pagament automàtic del primer rebut. Aquest pas ha

fent d’escut i bloquejant les seves emissions sempre que estigui en relativa proximitat. No

eliminat passos guanyant comoditat, temps i seguretat.

cal que estigui tocant-se, només en la
mateixa cartera.

L’escut funciona per

Un disseny més innovador i intuïtiu

proximitat i no afecta el funcionament del

També hem canviat el layout del web, simplificant la navegació i

contactless quan està fora de la cartera.

reforçant la comunicació dels missatges claus:

Per assegurar el correcte funcionament

 La vinculació amb la UAB

d’aquesta funció els carnets tenen una

 Les accions de transferència de coneixement

caducitat de 4 anys.

 Els descomptes i Serveis als membres
 La Festa AmicsUAB i els seus premis
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Inscriure’s no havia estat mai tan fàcil

La Comunicació d’ AmicsUAB

Per facilitar el registre a les nostres activitats a través del web durant el 2019 s’han afegit
dos nous sistemes que permeten agilitzar el procés.
Inscripció exprés pels usuaris
Els

nostres

usuaris

només

necessiten el seu e-mail i una
contrasenya (que s’ha de generar el
primer cop que es fa servir), perquè el web els reconegui i introdueixi automàticament totes
les dades necessàries per fer la inscripció. Reduint substancialment el temps de gestió.

E-mails

Inscripció múltiple
Si esteu interessats a més d’una
activitat us podeu inscriure a totes les

Els correus electrònics són la nostra eina de comunicació

activitats que estiguin programades

principal. Aquest any hem augmentat tant el nombre de

amb una sola operació.

correus enviats, com el nombre d’usuaris a qui els hem

El cercador us permet escollir actes

enviat. Els usuaris s’hi han d’afegir els que reben la nostra

per tres variants diferents, interval

informació a través de les llistes UAB, potencialment uns 9.000 usuaris més.

de temps, tipologia i seu,

Correus cada cop més adaptats a l’usuari

que es

Número de correus
196
Número de destinataris
126.579

poden utilitzar simultàniament.

Des d’AmicsUAB estem fent un gran esforç d’adaptació i personalització de les bases de

El formulari inclou la informació de

dades perquè a l’usuari l’hi arribi la informació que és del seu interès, fent una selecció triple

l’aforament total i disponible i el cost

amb els eixos activitat, localitat i temàtica. Per això de les 196 notificacions enviades, un

tant pels socis com els no socis. En cas

soci haurà rebut un màxim de 88 correus si té activades totes les opcions. També s’ha fet un

que sigui necessari el pagament es

esforç per arribar a les persones que creiem que poden estar més interessades en les

podrà fer dins la mateixa web evitant

nostres activitats per això s’han enviat 2.326 invitacions personalitzades.

gestions i agilitzant tot el procés.

El butlletí mensual
Una zona privada només per a socis

128.000 impressions
Principals paraules de cerca
1. Amics UAB
2. Amics de la UAB
3. Carme Trilla
4. Club del viatge
5. Associació Amics UAB
6. Francesc Cayuela
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Una de les nostres comunicacions amb més èxit és el nostre butlletí mensual enviat sempre

Els socis que es registrin tindran accés a la seva zona

a la primera setmana del mes. En ell fem una previsió de les activitats del mes entrant i un

privada on podran modificar les seves dades,

resum de les activitats fetes el mes anterior.

especificar els seus interessos i fer un seguiment dels
diferents sorteigs que fa AmicsUAB entre els seus
socis.

www.amicsuab.cat

En total han comptat amb 17.212 obertures, el que suposa una mitja de 1.560 obertures per
butlletí. La majoria d'elles (el 63,86%) venen dels correus distribuïts a través de les llistes
de la UAB.
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AmicsUAB a les Xarxes Socials

Twitter

256.369 impressions

352 Mencions

297 Posts

Twitter és un any més la nostra xarxa social amb més seguidors i
impressions. També és on pengem més post i tenim més interaccions.
Cal destacar que hem tingut 352 mencions o posts d’altres comptes
parlant de nosaltres.
Els tuit més popular va ser un
dels vídeos de la sèrie "Sabieu
que?" on expliquem curiositats
de la UAB. En concret el que
descobríem el poema que es
troba gravat a l’exterior de la
AmicsUAB considera les xarxes socials com una línia de
comunicació directa amb els seus membres i possibles
nous seguidors.
Durant l’any 2019 AmicsUAB ha incrementat el nombre de
seguidors, visualitzacions i publicacions a les cinc xarxes
socials que utilitzem actualment.

Publicacions
910

Facultat de Traducció.
32 portades diferents

Seguidors

Una característica del nostre Twitter és que a diferència de les altres Xarxes Socials té una

1.770 (+ 54%)

portada que canvia per reflectir la propera activitat que realitzarem. Així, els seguidors tenen

Visualitzacions

un lloc més visual per saber la següent activitat. El total de portades diferents han estat 32.

315.207 (+ 29%)
Interaccions
8603

Instagram

11.335 impressions

139 Stories

100 Posts

El nostre perfil més nou, el vam estrenar durant la setmana santa
del 2019. A mes a mes hem incrementat el nombre de seguidors i de
visualitzacions.
El post més popular de l’any
2019 va ser el gràfic que vam
presentar

pel

nostre

30

aniversari sobre les nostres
activitats

dividides

per

facultats.
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Facebook

45.794 impressions

263 Posts

YouTube

10.132 impressions

24 Vídeos publicats

El 2019 el nostre abast de les publicacions de Facebook ha arribat a

YouTube ha estat històricament la nostra xarxa social més infrautilitzada,

46.461 usuaris, superant als de l'any passat per un 203%, i hem

tenint una funció més arxivística que com a canal de transmissió. Durant

obtingut 604 M'agrades a la pàgina d'Amics el qual suposa un

el 2019 es va replantejar la seva funció i es van iniciar una sèrie d’accions

increment del 82%.

que esperem que donin resultats el 2020.

Seguint el format més familiar

Unificació de l’arxiu

d’aquesta Xarxa Social el post

Els vídeos d’AmicsUAB estaven repartits en tres arxius diferents, Youtube,

amb més repercussió va ser la

Vimeo i un arxiu propi de la UAB que actualment ja està en desús. Durant

felicitació de nadal que es va

el 2019 es van fer tasques de cerca de tot el material i es va decidir que

publicar el 25 de desembre.

Youtube seria el

repositori audiovisual d’AmicsUAB. Aquest procés

d’unificació acabarà el 2020.

Diversificar els nostres continguts.

Linkedin

11.901 impressions

263 Posts

A part de les gravacions dels nostres actes, aquest any hem diversificat els nostres continguts.
Afegint un video-resum de l’any i material complementari com entrevistes als nostres ponents

El 2019 el nostre abast de les publicacions de LinkedIn ha arribat a 7.900
usuaris. LinkedIn només permet veure dades que no superin un any
d’antiguitat, per aquesta raó no
disposem de les de 2018 per fer

i les entrevistes completes als nostres premiats.
Durant el 2020 planegem continuar diversificant el nostre contingut per produir material que
atregui nous espectadors a AmicsUAB.

la comparació.
Linkedin com a Xarxa Social
més professional hi tenen més
repercussió les publicacions
sobre
Claris.

els

SoparsSeguint

Tertúlia
aquesta

tendència el post més popular
fou el de l’últim sopar del 2019.
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Recull de Premsa

Premsa especialitzada

Durant el 2019 diversos actes d’AmicsUAB han tingut una repercussió a la premsa, les activitats
que més interès han despertat, han estat diferents les Universitat Opina i les nostres
celebracions. En total hem tingut 2 notícies a la premsa general, 4 a la premsa temàtica, 3 a la
premsa local de Rubí i 6 a la pàgina web de la UAB.

Premsa General


 18/06/2019
 “30 anys caminant junts”

Al mateix dia es va publicar en l’edició en
anunci

 15/01/2019
 Cicle Universitat Opina

sobre

el

el Mèdic i el Pacient”
 Més informació pàg. 27 i 28

En total El Diari de la Sanitat va

 Més informació pàg. 9

un

El Diari de la Sanitat

“Salut, l’estat de la qüestió:

El Periódico de Catalunya

paper



mateix

esdeveniment.

publicar 4 notícies sobre el cicle, una
que presentava els tres actes i una
crònica de cada acte, on resumia les
principals temàtiques de l’acte i
exposava les conclusions.



 18/01/2019

 26/02/2019

 01/04/2019

 Ictus

 Cardiopaties

 Oncologia

Crónica Global
 26/03/2019
 Universitat Opina:
“Economia Feminista”
 Més informació pàg. 31
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Premsa local


Sala de premsa de la UAB
La Universitat Autònoma posa a la seva agenda tots els actes de l’entitat, i crea notícies pels que
considera més rellevants.

Rubí TV
 10/01/2019
 Tot el cicle Universitat Opina
a la Biblioteca de Rubí
 Més informació pàg. 22, 24, 25,

 25/03/2019
 Promoció SAF
 Més informació pàg. 73 i74

29, 32, 35, 36

 29/03/2019
 Universitat Opina
“El moviment feminista, entre el
creixement i la reacció”
 Més informació pàg. 23

 12/03/2019
 Universitat Opina

 04/06/2019

“Responsabilitat jurídica i

 “30 anys caminant junts”

política dels partits polítics a

 Més informació pàg. 9

Espanya”
 Més informació pàg. 22,

 04/12/2019
 Universitat Opina
“Entre dues eleccions”
 Més informació pàg. 26



Ràdio de Rubí
 29/05/2019

 28/10/2019

 Universitat Opina

 “Festa AmicsUAB 2019”

“El futur de la Unió Europea,
després del 26M”
 Més informació pàg. 24

 Més informació pàg. 11-14

 29/11/2019
 “Festa AmicsUAB 2019”
 Més informació pàg. 11-14
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Obsequis

3r Trimestre del 2019

4t Trimestre del 2019

Gràcies a l’augment dels nostres convenis amb empreses i serveis hem pogut engegar

1 curs d'idiomes – Jordi Lluis

Càmera hibrida Instax Square SQ10 –
Joan Josep

des de juny del 2019 una campanya de gratitud als nostres socis.
La campanya consisteix en un sorteig trimestral

Partners

d’obsequis que ens habiliten els nostres partners. Per
entrar a la ruleta només s’ha de tenir el carnet al dia, no
s’inhabiliten els antics guanyadors.

1 Menú per dues persones – Elisenda
Càmera Instantània Instax Mini 25 –
Adrià

2n Trimestre del 2019
2 Nits d’Hotel amb Esmorzar a un Derby
Hotels – Nestor

3 T10 English Conversation – Oscar,
Sergio i Esther
1 Curs de llicència de navegació
nàutica – Albert
1 Curs de llicència de navegació
nàutica – Maria

1 Menú per 2 persones a la Terrassa
Claris - Joan

3 Llibres Publicacions – Jordi, Enric,
Antoni Francesc
3 Llibres Publicacions de la UAB –
Vicens, Daniel i Agnès

1 Menú per 2 persones – Gloria
2 lots de llibres de publicacions UAB –
Antonio i Cèlia

3 Llibres ICPS – Teresa, Virtuts i
Enric
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Descomptes

Partners

Gràcies a les nostres gestions amb el servei de promocions de la UAB, els membres d’AmicsUAB

Entitats bancàries

Floristeries

Hotels i restaurants:

Joieries

poden accedir des del 2019 a tots els descomptes externs que té la comunitat universitària. En
total són descomptes a 41 comerços del territori.

Partners
Agències de viatges

d

Alimentació

Llars d’infants

Mobles de cuina

Estilisme

Assegurances

Oci i esport

Dentistes

Gasolineres:

Informàtica:

C

Optiques

Més informació

*Per veure els descomptes en concret consulta la nostra pàgina web.
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Finançament
Fonts privades

Reptes de futur

Fonts públiques

❖ Les quotes dels socis 48%

❖ Subvenció UAB 42%.

❖ Entitats privades (conveni amb

❖ Convenis amb entitats públiques

FCE pels sopars Claris) 2%

(actualment els ajuntaments de

❖ Empreses (Fujifilm i altres) 2%

Seguir treballant per la igualtat

Renovació de l’estructura

de gènere en totes les nostres

organitzativa d’AmicsUAB

activitats i directives

per adaptar-la els nous reptes

Terrassa i de Rubí) 2%.

❖ Altres 4%

Socis
El 2019 es van sumar 95 membres a la nostra organització, el que va significar un increment

Avançar amb les solucions

Introducció de noves activitats

tecnològiques i compartir-les

telemàtiques per arribar a

amb l’Esfera UAB

nous públics

de 2.945 €.

2019
1450
1412

1420
1390

1420

1416

Oct.

Nov.

1424

1375

1360
1330

1329
1310

1312

Feb.

Març

1320

1323

Abril

Maig

1300
Gen.
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Juny-Ag.

Set.
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Agraïments
AmicsUAB vol agraïr a totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres al llarg del
2019. Les col·laboracions d’aquestes entitats han estat molt diferents: aportant
ponents, serveis i productes a AmicsUAB, també cedint espais per poder realitzar les
nostres activitats i fins i tot econòmicament.
❖ Ajuntament de Rubí

❖ Fujifilm

❖ Ateneu Barcelonès

❖ Fundació Autònoma Solidària (FAS)

❖ Derby Hotels Collection

❖ Hospital Clínic Veterinari de la UAB

❖ Diari La Sanitat

❖ Institut de Ciències Polítiques i

❖ Diputació de Barcelona (Diba)
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Sociologia (ICPS)

❖ Economistas frente la crisis

❖ Servei d’Activitat Física (SAF)

❖ Escola de Postgrau

❖ Servei de Llengües de la UAB

❖ Escola Port

❖ Servei de Publicacions de la UAB

www.amicsuab.cat

