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Associació d’Amics UAB

Per distingir els millors amics d’enguany:

 Premi Amics dels Amics
José Manuel Blecua

      Antoni Serra Ramoneda

 Premi Universitat-Societat
concedit pel Consell Social UAB

Juan Marsé

Premi Col·lectiu UAB
Col·lectiu contra la guerra

Diploma als premis extraordinaris de doctorat
atorgats el curs 2002/2003

Distintiu de plata als socis que enguany fa
deu anys que pertanyen a l’Associació

Homenatge a Manuel Vázquez Montalbán,
membre del consell assessor de l’Associació

Divendres 28 de novembre,
a dos quarts de vuit del vespre.

Cotxeres del palau Robert (pg. de Gràcia, 107).
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Premiats en la festa anual 2003. Associació d’Amics UAB

Antoni Serra Ramoneda, home d’empresa

Col·lectiu UAB contra la guerra

José Manuel Blecua, acadèmic

Protestar davant d’allò que considerem injust? Els petits passos mouen enormes muntanyes. Els
estudiants de la UAB, amb el suport de molts professors i també de l’equip de govern, van endegar
un moviment de protesta contra la guerra, que per a molts recuperava el llunyà esperit de Maig del
68. Van demostrar capacitat mobilitzadora i organitzativa per a fer assemblees de fins a 500
participants, tallers, xerrades, performances, així com mitjans de comunicació alternatius i
independents... Totes les facultats van fer la seva aportació.

I aquesta és la nostra: un petit reconeixement a l’enorme esforç dut a terme per aquests
estudiants.

Premis extraordinaris de doctorat
Els premis extradordinaris de doctorat es concedeixen, enguany, a Claustre Jané Ballabriga, Lluïsa
Gratacós Mayora, Marisol  Mora Giral, Ferran Viñas Poch, Félix Vázquez Sixto, Teresa Gutiérrez
Rosado, Adriana Gil Juárez, Neus Barrantes Vidal i Fco. Javier Tirado Serrano (Departament de
Psicologia de la Salut i de Psicologia Social), Mireia García Viloca, Óscar González Blanco (De-
partament de Química), Gemma Castellà Gómez, Marta Capellas Puig (Departament de Patolo-
gia i de Producció Animals), Oriol Oms Llobet (Departament de Geologia), M. del Carmen Alern Vi-
loca, Juan M. Garrido Almiñana, Meri Torras Francès (Departament de Filologia Espanyola), Fran-
cesc Parcerisas Vázquez i Carles Castellanos Llorens (Departament de Traducció i d’interpretació).

L’Associació d’Amics també els vol premiar en merescut  reconeixement a l’esforç acadèmic.

Antoni Serra Ramoneda va néixer a Barcelona el 1933. És doctor en Ciències Econòmiques i
catedràtic d’Economia de l’Empresa de la UAB. Ha estat rector de la Universitat Autònoma i actualment
és president de Caixa Catalunya. Va ser nomenat Officier et Chevalier de l’Ordre du Mérite National
de França i és president dels consells de direcció de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari
(Generalitat de Catalunya) i del Centre d’Economia Industrial. També és president de l’Associació
Barcelona Centre Financer Europeu. Ha publicat, entre d’altres, les obres Sistema  Económico y
Empresa, Formas de Empresa i L’Empresa: Fonaments Econòmics.

L’Associació d’Amics li atorga el premi  Amic dels Amics en reconeixement a la seva dedicació
a la UAB, així com a la qualitat de la seva tasca acadèmica i professional.

Juan Marsé va néixer a Barcelona l’any 1933. De formació autodidacta, ha construït un univers
narratiu, present a tota la seva producció literària,que consisteix en la descripció de la Barcelona de
la postguerra i el contrast entre l’alta burgesia catalana i els emigrants. Si te dicen que caí, conside-
rada la seva gran obra de maduresa, va ser prohibida per la censura franquista i es va haver de
publicar a Mèxic. Entre les seves obres cal destacar Últimas tardes con Teresa (premi Biblioteca
Breve 1966), La muchacha de las bragas de oro (premi Planeta 1978),  El amante bilingüe (1990),
El embrujo de Shangai (Premi Nacional de la Crítica i Premi Europa de Literatura 1994)  i Rabos de
lagartija (Premi Nacional de la Crítica i Premi Nacional de Narrativa 2000).

L’Associació d’Amics vol reconèixer la qualitat literària i el contingut social de la seva obra,
d’una absoluta actualitat.

Va néixer a Saragossa el 1939. Catedràtic d’institut de 1965 a 1970 i professor de la Universitat de
Barcelona, actualment és professor de Llengua Espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona,
on dirigeix el Seminari de Filologia i Informàtica.També ha estat professor de la Ohio State University
(1971) i del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México (1986-1987). Va
ser director acadèmic de l’Instituto Cervantes. Autor de diverses publicacions, ha col·laborat en la
Gramática española, amb J. Alcina, així com en el Libro de redacción de La Vanguardia. Va dirigir
el Diccionario general de sinónimos y antónimos i ha publicat treballs de lexicografia i de la història
de les idees lingüístiques a Espanya, entre d’altres.

L’Associació d’Amics vol premiar la seva dedicació a la UAB, així com l’orgull que representa
per a la comunitat universitària que hagi estat escollit membre electe de la Real Academia.

Juan Marsé, escriptor de la Barcelona de postguerra

M. BENITO

In memoriam. Davant la pèrdua tan sentida de l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán, l’Asso-
ciació d’Amics UAB l’homenatja en aquest acte, ja que fou membre del seu consell assessor.

M. ARANA
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Trobada d’empresaris

30 de setembre. L’Associació d’Amics va
obrir les portes del campus a empresaris
del Vallès perquè coneguin els principals

laboratoris i centres de recerca de la
UAB. L’acte va comptar amb la presèn-
cia de representants de les empreses
Cromosoma TV, Parc Tecnològic del
Vallès, Contratas y Obras, Congelats La
Sirena , Ajuntament de Terrassa (Àrea de
Societat del Coneixement), Arcadie,
Cadtech i la Companyia d’Aigües de
Sabadell.

Revista ‘Converses’ Tertúlies al campus

Societat i medi. La visió de l’Autònoma.
27 d’octubre. Josep Enric Llebot, catedràtic de

Física de la UAB: Sostenibilitat i canvi climàtic,
una contradicció o una utopia?.

20 de novembre. Jaume Terradas, catedràtic
d’ecologia de la UAB: Crisi ambiental des de
l’ecologia.

11 de desembre. David Saurí, professor titular de
Geografia Humana de la UAB: Els riscos
ambientals, en el marc del canvi global.

Cicle coordinat pel Dr. Martí Boada

El 21 d’octubre, Mònica Terribas, presentadora
de La nit al dia i recentment guardonada amb el
Premi Nacional de Cultura (apartat de
Periodisme) va oferir una tertúlia amb el tema
L’elaboració de la informació en un mitjà públic.

El 13 de novembre, Adolf Tobeña,
professor de Psiquatria de la UAB i autor
d’obres sobre neurobiologia de l’ansietat,
parlarà sobre Màrtirs mortífers. El suïcidi
terrorista com a tàctica singular.

L’últim exemplar de la revista de l’Associació inclou
les ponències de Josep Oliu, president del Banc
Sabadell, Alfredo Pérez Rubalcaba, diputat del
Grup Parlamentari Socialista a Madrid i José
Manuel Lara Bosch, conseller delegat del Grup
Planeta.

També podreu consultar-la en l’edició digital a
la pàgina web, www.amicsuab.es.

Acords de col·laboració amb
entitats culturals

L’escriptora egípcia Nawal al Sadawi va cloure
les III Jornades de Debat i Reflexió. La Dona al
Segle XXI, que van tenir lloc durant la primave-
ra de 2003.

Fetes amb la voluntat de posar al des-
cobert la realitat social de la dona en diferents
àmbits, van comptar amb la participació de
Maite Fandos, Isabel-Clara Simó, Teresa
Freixes, Pilar Godayol, Cristina Carrasco i Joana
Ortega Alemany, entre d’altres.

L’Associació d'Amics UAB ha signat acords de col·laboració
amb el Centre de Cultura Contemporània (CCCB),  amb la
FNAC, l’Escola virtual d’idiomes EVIU i el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). Actualment els socis disposen de
descomptes fixos per a totes les obres del TNC , conveni que

alumnes.
Consulteu la pàgina web  www.amicsuab.es  per a

conèixer detalladament les condicions d’aquests
avantatges.

Celebració del Dia de la Dona

 Xerrades d’orientació professional
Les Xerrades d’orientació professional van aplegar
diversos professionals per cada llicenciatura: un es-
pecialista en selecció de personal, el representant
de l’Observatori de Graduats de la UAB, un
exalumne situat professionalment i un representant
del col·legi professional corresponent.

L’any passat es van organitzar xerrades a la
facultats de Geologia, Química, Ciències Polítiques i
Sociologia i Ciències de l’Educació, a les titulacions
de Biotecnologia, Bioquímica, Físiques i Matemàti-
ques, i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i a
les escoles universitàries d’Empresarials i
d’Informàtica de Sabadell.

 Nous acords amb entitats culturals

Conferències a casa Golferichs

ha estat  renovat cara al curs 2003/2004.
      També gaudeixen de descomptes fixos a la
FNAC (Diagonal Mar), a les exposicions del CCCB,
i podran matricular-se a l’ EVIU, a partir d’enguany
tant els alumnes universitaris com els antics

A. ZAMORA

P. ONTAÑÓN



Butlleta d’inscripció

     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 al doctor Santiago Dexeus, metge i ginecòleg

moments?
Ravelstein, de Saul Bellow i Otoño y otras
luces, d’Ángel González (poesia).

La música el  molesta, l’entreté o
l’apassiona?

Em relaxa.

Quina és la base per a generar situacions
positives?
Coherència amb el que hom pensa i creu.

Quin fóra el seu desig de felicitat?
La salut de les persones que estimo.

Si  no hagués estat  metge, què li hauria
agradat ser?
Periodista.

Què és el que l’irrita més?
La prepotència dels que detenten valors fal-
sos.

Què és el que li costa menys de perdonar?
Els errors reconeguts.

Com  defuig millor els seus maldecaps?
A la pau de casa meva.

Què voldria canviar d’aquest país?
La doble o triple moral de tanta gent.

Creu en la política?
Crec en l’ètica política.

Quina creu que és la causa de la baixa
natalitat catalana?
La paternitat responsable que a la vegada
contempla les possibilitats reals d’una
educació excel·lent dels fills, cosa que com-
porta recursos econòmics, temps lliure per a
la família,...

La idea de futur el mobilitza?
El passat no ha de ser nostàlgic, el present
és dedicació, el futur són projectes
encisadors.

Ens portarà un soci nou d’ara fins a final
d’any?
Evidentment!, però hauria de conèixer millor
les obligacions i drets que implica pertànyer
a l’Associació.

Concurs periodístic L’Associació d’Amics UAB convoca un concurs periodístic per premiar el millor
article d’opinió inèdit. El premi consisteix en la publicació de l’article al següent número d’aquest Butlletí
informatiu, i en bescanviar llibres a Abacus per valor de 200 € . L’article haurà de tenir una extensió de 5000
caràcters. Rebrem els vostres originals fins el dia 31 de gener. El jurat del premi estarà format per dos professors
de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Enric Marín i Antoni Reig, i per Enric Cassany, membre de la
junta directiva de l’Associació d’Amics i professor de Filologia Catalana, així com pel president de l’Associació
d’Amics, Xavier Muñoz. Més informació i bases del concurs a www.amicsuab.es.

A la Universitat, hi va aprendre alguna
cosa més que coneixements per a
exercir una professió?
Sí, vaig aprendre a relacionar-me en
una societat completament diferent  a la
que havia conegut en l’època
preuniversitària.

Què hi troba a faltar, a la Universitat?
El suport econòmic suficient  per a
desenvolupar la quantitat de projectes
de què és capaç.

Per què és soci de l’Associació
d’Amics de la UAB?
Sempre he rebut  un suport
extraordinari de la UAB per a la tasca
científica i docent que desenvolupem.
Ser soci  de l’Associació no és només
un acte d’agraïment, sinó el compromís
de col·laborar amb la UAB, des d’un
altre pla que l’estrictament acadèmic.

Doni un consell de professional a un
amic.
Honestedat  científica i professional.

Què s’estima més: l’amistat de les do-
nes o la dels homes?
L’amistat, si és sincera,  no ha de tenir
gènere.

Quines són  les seves lectures
preferides?
L’assaig, les bones novel·les i la
poesia.

Quin llibre aconsellaria, en quests


