
L’Associació d’Amics de la UAB celebra la seva festa 
anual més multitudinària

Més de 200 persones van assistir a l’acte realitzat a la Casa de Convalescència

	 L’Aula Magna de Casa de Convalescència de la UAB, ubicada al complex modernista 
de l’hospital de Sant Pau de Barcelona, va acollir el vespre del dijous 4 de novembre la Festa 
Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, que va registrar una gran assistència. La festa, 
que se celebra des de l’any 2001, és una trobada anual entre els socis de l’entitat, professors 
premiats que han destacat en l’àmbit universitari i diversos membres de la societat civil.

	 A	 l’acte	es	van	 lliurar	els	diplomes	als	premis extraordinaris de Doctorat	atorgats	el	curs	2009-
2010. També es va premiar la fidelitat dels socis que fa deu anys que formen part de l’Associació amb uns 
distintius de plata. Enguany, el col·lectiu premiat de la UAB ha estat el Servei de Llengües-UAB Idiomes, 
dirigit per Montserrat Balagueró. Els premis Amic dels Amics han recaigut en aquesta edició a Margarita 
Arboix, Miren Etxezarreta	i	Santiago Hidalgo.	

 Per la seva banda, el Consell Social de la UAB va reconèixer la figura de l’exrector de la Universitat 
de Barcelona Josep Maria Bricall	amb	el	Premi	Universitat-Societat	i	també	va	concedir	el	Premi	Sinèrgia 
Educativa.	

	 Antonio Franco, que va ser nomenat President de l’Associació d’Amics de la UAB el mes de febrer 
de 2010, va destacar que la festa constitueix un “petit parèntesi positiu” i va recalcar que, com han demostrat 
els premiats d’enguany, “només amb serietat, dedicació i eficàcia” és possible superar els problemes que 
afecten la nostra societat. Josep Camps, doctor del Departament de Filologia Catalana, va pronunciar el 
discurs d’agraïment en nom dels premis extraordinaris de doctorat. Camps va mostrar una gran satisfacció 
i va realçar la importància de “difondre i generar el coneixement” i de “situar la UAB en un sector punter de 
la recerca mundial”. Va destacar el rol prioritari que hauria de tenir la recerca, que equipara a una “addicció”, 
per a l’assoliment d’una societat culta i preparada, va recordar l’esforç i dedicació que han hagut de mostrar 
per encarar amb èxit el doctorat i, sobretot, va agrair l’atenció de tots els familiars i amics que els han acom-
panyat en aquest camí.

	 El	Premi	Col·lectiu UAB va ser concedit, 
enguany, al Servei de Llengües-UAB Idiomes. 
La directora del centre, Montserrat Balague-
ró, va fer referència al multiculturalisme lingüís-
tic de la UAB i va recordar la missió que té el 
Servei d’Idiomes de millorar les competències 
de l’alumnat, del personal docent i investigador, 
dels membres del PAS, de les empreses que hi 
acudeixen i, en general, de totes les persones 
que volen “ser competitives en un món ple de 
reptes”. Va agrair la tasca realitzada per tots 
els seus companys i va prometre que seguirien 
transferint “coneixement a la societat”. 

	 Es	 va	 concedir	 el	 Premi	 Amic dels 
Amics	 a	 Margarita Arboix – catedràtica del 
departament de Farmacologia de la UAB -, Mi-
ren Etxezarreta –professora emèrita del de-
partament d’Economia Aplicada de la UAB- i 
Santiago Hidalgo, primer membre del Perso-
nal d’Administració i Serveis de la UAB a rebre 
aquest reconeixement. 



	 El	 Premi	 Universitat-Societat va	 ser	
concedit pel Consell Social de la UAB a Josep 
Maria Bricall.		

	 Margarita Arboix, que actualment diri-
geix els Serveis Territorials de l’Agència de Pro-
tecció de la Salut a la província de Barcelona i 
que va ser degana de la Facultat de Veterinària 
de la UAB, va agrair el reconeixement rebut i 
va declarar que, per a ella, “la UAB ho és tot”. 
Va tenir paraules afectuoses pels companys 
que l’han acompanyat des que va començar a 
treballar	 a	 la	 universitat	 i	 posteriorment	 en	 el	
camp de la gestió pública i, sobretot, pels seus 
“pares professionals”, els doctors Josep Lapor-
te i Miquel Salvà i  va animar a la UAB a “conti-
nuar fent el que ha estat fent fins ara”. 

 Per la seva banda, l’economista Miren 
Etxezarreta va reconèixer que l’atorgament 
del premi va ser quelcom inesperat, va decla-
rar que la funció principal de la universitat ha 
de ser realitzar una docència de qualitat, va 
admetre que sent una gran passió per la tasca 
docent i va cloure el discurs dient que espera 
que la jubilació no esguerri els seus plans de 
“construir un món millor”, sense oblidar la men-
ció de noms de grans dones que han marcat, 
d’alguna manera, la seva carrera. 

	 Santiago Hidalgo	 va	 agrair	 la	
col·laboració de tots els seus companys al 
capdavant de l’àrea de Recursos Humans de 
la UAB  i es va  mostrar complagut pel suport 
personal que ha rebut des de sempre, quelcom 
que, per a ell, representa també un gran èxit 
professional. 

 L’atorgament del Premi IN MEMORIAM 
a	Antoni Farrés, que va ser alcalde de Saba-
dell i que durant tres anys va formar part de la 
Junta Executiva de l’Associació d’Amics de la 
UAB, va permetre a Antoni Muñoz, expresident 
de l’entitat, pronunciar un emotiu discurs que 
va destacar la gran implicació social, la “vitalitat 
desbordant”, la modèstia i la qualitat personal 
del	 sabadellenc.	 Carla Farrés, filla d’Antoni 
Farrés, va recollir el premi en nom de tota la 
seva família enmig d’una ovació emocionada. 

 Per finalitzar l’acte, la rectora Anna 
Ripoll va destacar el paper clau que realitza 
l’Associació d’Amics de la UAB buscant noves 
vies de relació entre la universitat i  la societat i 
va recordar la seva trajectòria, de més de dues 
dècades, mostrant al conjunt de la societat la 
importància de la UAB en el “compromís social, 
la recerca, la innovació i el debat intel·lectual”. 

	 A	 la	 imatge	 superior,	 Antonio	 Franco,	 pre-
sident	 de	 l’Associació	 d’Amics	 de	 la	 UAB,	 conversant	
amb	Anna	Ripoll,	rectora	de	la	UAB,	i	amb	Josep	Maria	
Bricall,	exrector	de	la	UB.
	 Al	 centre,	 Montserrat	 Balagueró,	 directora	
del	Servei	de	Llengües-UAB	Idiomes,	recollint	el	Premi	
CoL·lectiu	UAB.
	 A	la	imatge	inferior,	i	d’esquerra	a	dreta,	Jo-
sep	Maria	Bricall,	Clara	Farrés	 (filla	d’Antoni	Farrés,	
premi	IN	MEMORIAM),	Santiago	Hidalgo,	Miren	Etxe-
zarreta,	Anna	Ripoll,	Margarita	Arboix,	Antonio	Fran-
co	i	Xavier	Verge.	

 Després de recordar els mèrits i els 
èxits de tots els premiats a la festa d’enguany, 
va esmentar el triomf col·lectiu que suposa per 
a la UAB haver rebut la qualificació de campus 
d’excel”lència universitària i va remarcar el com-
promís que té la UAB amb la “llengua, la cultura 
i la societat”. 

 L’acte va estar amenitzat per la música 
de Josep Soto Trio. 


