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Carme Àngel Pere Lluís Font Jordi Solé Tura Enric Trillas
Premi  Amic dels Amics 2004.
Catedràtica de Psicologia Evo-
lutiva i de l’Educació de la UAB,
actualment professora emèrita.
Professora de la UAB des de
1973, a l’Escola de Mestres de
Sant Cugat, i des de 1992 a la
Facultat de Ciències de l’Educa-
ció. Ha format part de l’equip
directiu i ha estat degana d’a-
questa facultat. Especialista en
educació infantil i en formació
de mestres i educadors de pri-
mera infància.

Premi Amic dels Amics 2004.
Professor de Filosofia a la UAB
des de la seva fundació, el 1968.
Actualment professor emèrit. Ha
publicat treballs d’història de
filosofia moderna, d’història del
pensament català i de filosofia
de la religió i codirigeix la
col·lecció «Textos filosòfics»
(Edicions 62).

És membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i posseeix  la
Creu de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Premi Societat-Universitat,
concedit pel Consell Social
UAB, per tota una vida dedica-
da al servei de la universitat i de
la societat civil i per ser un gran
activista de l’antifranquisme i un
dels pares de la Constitució.

De la seva trajectòria política
cal destacar que va ser diputat
al Parlament de Catalunya i se-
nador del PSC el 1988, ministre
de Cultura de 1991 a 1993, se-
nador pel Grup Socialista i per
l’Entesa Catalana de Progrés.

Premi Amic dels Amics 2004.
Expresident del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científi-
ques i de l’Institut Nacional de
Tècniques Aeroespacials, se-
cretari general de la CICYT.

Doctor en Matemàtiques per
la UB, va començar la seva car-
rera docent a la UPC i ac-
tualment és catedràtic a la Fa-
cultat d’Informàtica de la
Universitat Politècnica de Ma-
drid. Impulsor de centres del
CSIC a la UAB.

   Festa anual 2004
Per distingir els millors amics d’enguany
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«La primera fe de Carme Àngel és en l’educació infantil.
Ha cregut en el que feia, en el valor civilitzador de la seva
tasca (...). Ha estat i és treballadora incansable, abnegada,
conscient de la necessitat de l’esforç col·lectiu, res-
pectuosa amb els altres, tolerant amb la debilitat però no
amb la frivolitat».              Enric Cassany

«La creació d’un llen-
guatge filosòfic català i la
dignificació de la història
de la filosofia ha estat
una de les dèries de
Pere Lluís Font. (...) Kant,
Pascal, l’autoexigència,
la religió, en Pere Lluís
és per sobre de tot un
universitari (...). Sempre
he pensat que tenia en
Kant alguna cosa així
com el seu alter ego».

Josep Ramoneda

«Quan el senyor K. es va assabentar que els seus
antics alumnes l’elogiaven, va comentar:
Quan els deixebles ja fa temps que van oblidar els
errors del  seu mestre, aquest encara els recorda».

Històries del senyor Kreuner,
de Bertolt Brecht,
recitat per Carme Sansa

No diguis massa sovint que tens raó, mestre!
Deixa que ho reconeguin els deixebles!
No violentis massa la veritat:
no ho tolera.
Escolta quan parles!

Dels poemes esparsos (1953-1956),
de Bertolt Brecht,
recitat per Carme Sansa

Francesc Serra Mestres, en la
presentació que va  fer  d’Enric Trillas

Joan  Subirats, en la
presentació que va fer de
Jordi Solé Tura

Carme Sansa, en un moment de l’actuació

El rector de la UAB, Lluís Ferrer,  i el col·lectiu AIESEC
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Els Amics UAB celebren la quarta edició de la seva
festa anual

«Carme Àngel, Pere Lluís Font, Enric
Trillas, Jordi Solé Tura i les associacions

AIESEC i Erasmus Network van ser
premiats»

El dia 19 de novembre l’Associació d’Amics UAB va
celebrar la seva festa anual a La Miranda del Museu
d’Història de Catalunya. La festa, a la qual van assistir
més de dues-centes persones, va servir per a pre-
miar personalitats i entitats de dins i fora de la Uni-
versitat. L’actriu Carme Sansa, acompanyada del músic
Erwyn Seerutton, va presentar l’acte. A més, cadascun
dels guardonats va ser presentat per un professor de
la UAB o personalitat propera a ells, el qual feia una
breu glossa de la seva trajectòria acadèmica.

El president de l’Associació, Xavier Muñoz, va in-
augurar l’acte tot destacant l’agraïment i el respecte
per als guardonats, en especial per la coherència de
la seva trajectòria professional.També va remarcar la
importància d’un acte d’aquestes característiques per
a fomentar la trobada del col·lectiu universitari.

Els guardonats amb el premi Amic dels Amics van
ser els professors emèrits de la UAB Carme Àngel,
catedràtica de Psicologia de l’Educació i Pere Lluís
Font, professor de Filosofia, i Enric Trillas, expresident
del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Jordi Solé Tura va rebre el premi Universitat-Societat,
concedit pel Consell Social de la UAB.

Enric Cassany, en presentar Carme Àngel, va des-
tacar la seva tasca com a dinamitzadora de l’antiga
Escola de Mestres. També va ressaltar el sentit de
responsabilitat social que ha marcat la seva trajectòria.
Josep Ramoneda va recordar la formació kantiana
de Pere Lluís Font i la seva contribució a una
normalització de la filosofia a Catalunya, així com el
seu rigor ètic. Paco Serra, presentant el matemàtic

Enric Trillas, va recordar que es van instal·lar diversos centres
del CSIC al campus de Bellaterra quan Trillas en va ser
president, com és el cas del Centre Nacional de Micro-
electrònica i els instituts de Ciència de Materials, i també el
d’Investigació en Intel·ligència Artificial.

Joan Subirats va destacar el compromís i activisme polític
de Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució. També va
fer èmfasi en la seva vitalitat, capacitat de reflexió i dedicació
al servei de la societat.

L’Associació d’Amics UAB també va premiar, com és
costum, dos col·lectius universitaris, per la seva activitat
professional i solidària: Erasmus Students Network i AIESEC
(Associació Internacional d’Estudiants de Ciències
Econòmiques i Empresarials). També com cada any es van
lliurar els guardons als premis extraordinaris de doctorat i un
distintiu de plata als socis que enguany fa deu anys que
pertanyen a l’entitat.

La quarta edició de la festa anual de l’Associació va finalitzar
amb una cloenda a càrrec del rector de la UAB, Lluís Ferrer.



     els nostres socis responen

Nom i cognoms_____________________________________  NIF___________________data de naixement____________________

Adreça___________________________________codi postal____________població______________província__________________

Tel. particular_____________tel.mòbil______________adreça electrònica__________________professió______________________________

M’adhereixo a l’Associació d’Amics i demano d’inscriure-m’hi com a:   nou graduat* 15   €            numerari 31  €

Autoritzo l’entitat bancària indicada més avall a pagar els rebuts presentats per l’Associació d’Amics de la UAB que fan referència
a la quota anual.

Entitat    Oficina                                D.C.

Núm. de compte

Signatura:

Qüestionari a Antoni Franco, director d’El Periódico de Catalunya

*Llicenciats o diplomats en els darrers dos anys. Cal que la persona interessada comuniqui a l’Associació d’Amics,
via correu electrònic, fax o telefònicament, a quina llicenciatura o diplomatura pertany.

Butlleta d’inscripció

A la universitat, hi va aprendre algu-
na cosa més que coneixements per
a exercir una professió?
Sí. El contacte directe amb el professorat
va ser formatiu, més enllà de l’abast
estricte de les assignatures concretes.
Però, a més, la vida universitària en si
mateixa, les relacions amb els altres
estudiants i amb l’estructura acadèmica
van tenir per a mi, des del meu punt de
vista, un efecte socialitzador de primer
nivell, i em  van ajudar a capacitar-me
per als problemes generals de la vida
professional.

Què hi troba a faltar, a la universitat?
D’una forma global, precisaria tres
mancances: una connexió real entre les
diferents facultats de cada universitat i
entre les facultats de diverses universitats
que imparteixen una mateixa disciplina,
moltes més activitats complementàries
especialitzades d’alt nivell i més infor-
mació actualitzada, ben sistematitzada,
de l’evolució dels coneixements espe-
cialitzats relacionats amb cada carrera.

Doni un consell professional a una
persona amiga.
Has d’aconseguir que la teva especialitat
es converteixi en un verdader hobby per-
sonal teu.

Què s’estima més, l’amistat dels
homes o la de les dones?

No depèn del gènere, sinó de cada persona
concreta.

Quin llibre aconsellaria, en aquests
moments?
Memòries polítiques, de Gerry  Adams.

Una situació general justa, més racional, més
lliure i més culta.

Si no hagués estat periodista, què li hauria
agradat ser?
Publicitari.

Què és el que l’irrita més?
Les situacions injustes i els abusos de
prepotència.

Què és el que li costa menys de perdonar?
La hipocresia.

Com defuig millor els maldecaps?
Distraient-me amb música o amb l’ordinador.

Quin és el seu somni com a ciutadà?
En aquests moments, el final del terrorisme in-
ternacional, pagant el preu de començar a
resoldre les injustícies que l’atien.

Està content de ser director d’El Periódico
de Catalunya?
Sí. Em fa il·lusió treballar en un diari que intenta
que la gent sàpiga i conegui les claus del que
succeeix al seu voltant, i em fa il·lusió projectar
els valors en què crec.

La idea de futur el mobilitza?
Molt. Em sento compromès amb la idea que
els meus fills visquin en un món millor, però just
i amb tecnologies que els permetran fer coses
més interessants.

Quina és la base per a generar situacions
positives?
El respecte a la personalitat dels altres i els
seus drets.

Quin fóra el seu desig de felicitat?


