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L’Orla virtual serà un espai dins la pàgina web de l’Associació, que permetrà consultar
l’orla de les diferents promocions, mitjançant un sistema d’accés personalitzat.
L’objectiu de l’Orla és facilitar que els exalumnes es puguin relacionar, en un espai
en què podran intercanviar ofertes professionals, obtenir informació sobre els avenços
del seu sector i mantenir contacte amb els companys de promoció i amb la pròpia
Universitat.
L’Orla inclou la possibilitat que cada exalumne disposi d’una fitxa personal
autoeditable. D’aquesta manera, apareixerà només la informació que l’exalumne
proporcioni: el nom, edat, professió, currículum, si és membre de l’Associació o no,
l’adreça de correu electrònic, etc. Aquestes dades seran editables per l’usuari, és a dir,
podrà modificar-les, llevat de la fotografia i el nom.
L’adreça de correu electrònic serà una dada opcional, per a qui prefereixi facilitar la
interrelació amb la resta d’exalumnes i respectant aquells qui no vulguin donar a conèixer
aquesta dada.
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Vèncer o convèncer
A continuació publiquem l’article d’opinió que va guanyar el concurs periodístic organitzat per l’Associació d’Amics UAB. L’autor de
l’article és Marc Serena, estudiant de 3r curs de la Facultat de Periodisme (CIències de la Comunicació) de la UAB. El jurat estava
composat pel president de l’Associació d’Amics, Xavier Muñoz, el professor de Filologia Catalana Enric Cassany, i pels professors de la
Facultat de Ciències de la Comunicació Enric Marín i Antoni Reig. El premi consistia en la publicació de l’article, que teniu a les mans, i en
el bescanvi de llibres a Abacus per valor de 200 2.
Si una cosa té de bona la universitat és la possibilitat introduir l’acte va començar a rebre xiulades. “No volem
d’aprendre d’allò menys previsible. No sóc dels que afir- polítics, a la universitat!” van començar a cridar els que
men que anant a classe no s’aprèn res. Al contrari. S’hi pot estaven a darrera de manera que no permetien contiaprendre molt. Però el que també és cert és que hi ha molt nuar l’acte. De res van servir les repetides intencions
saber més enllà de l’ensenyament formal; i no només del dels organitzadors de continuar malgrat els crits. Davant
bar em refereixo. Que també. Sinó de la multitud d’opor- de qualsevol temptativa d’establir diàleg, una resposta:
tunitats que ofereix tot el que hi ha al voltant de les aules. “No volem polítics, a la universitat!”. Alguns alumnes
Posem exemples. Es poden fer assemblees, anar a del públic s’anaven aixecant intentant de persuadir-los.
sentir xerrades de les facultats veïnes, fer d’oient Ni així. Algun professor va perdre els nervis. Ni així.
d’estranquis, parlar amb un
“No volem polítics, a la
professor que va escriure
universitat!”. Aquest semblava
un llibre que et va fer caure
l’únic argument sonor i unànime
de cul. Pertànyer a l’assodels que no volien que se
ciació que de tant en tant
celebrés una simple xerrada.
fa un recital o xerrar una esI no es va fer.
tona amb persones de perEls que van assistir a l’acte
fils molt diferents i, amb
i van haver de tornar-se’n
qui, d’una altra manera, difímarxaven tristos. Que boicotecilment toparíem... Si pasgessin un acte organitzat per
sem revista, ens adonarem
estudiants que l’únic que volien
que potser acabem apreera un intercanvi de parers és
nent del menys previsible. Moment del lliurament del premi, a l’Abacus de la Plaça Cívica terrible. Que se suspengués un
L’altre dia, a la
acte per desig d’una minoria
Facultat de Ciències de la
maldestre i sorollosa és un deComunicació, un grup d’estudiants de quart van decidir sastre. I el pitjor, que passés una vegada és que pot
muntar una xerrada. Van convidar representants dels cinc tornar a succeir! Un crit o un xiulet en un moment
partits polítics amb representació al Parlament perquè determinat és d’allò més lícit, però no permetre que
expliquessin la seva campanya electoral. Era després de els altres discuteixin és un error incomprensible. Va
les eleccions i abans que es constituís el govern. Fins i tot ser una derrota del sentit comú i una victòria dels que
estava previst que hi intervingués l’exalumne de la UAB van cridar més. Que trist!
del moment, Ernest Benach, que acabava de ser escollit
Vist de forma optimista un se n’adona que va ser
president del Parlament.
una gran lliçó. Hi ha cops que aprenem dels altres què
Al final, Benach no va venir, però tot va anar, d’entrada, hem de fer. Però n’hi ha d’altres que en podem conèixer
com era d’esperar. Moviment extra a la Facultat, cues a el què no hem de fer.
l’entrada de l’Aula Magna, els polítics arribant i expectació
La pròxima vegada, els que van haver de marxar
per sentir les seves intervencions. Fins i tot va passar, com amb el cap cot perquè s’havia celebrat l’acte depodia ser d’esperar, que uns quants alumnes van repartir fensaran encara amb més vehemència el seu dret a...
un manifest ressaltant el nombre de persones que s’havien sentir una xerrada. A més, tindran molt clar que, com
abstingut a les eleccions.
va dir Unamuno a uns que també eren extremistes:
I fins aquí. Tot just l’alumne de quart va començar a amics, vèncer no és convèncer.
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Xerrades d’orientació professional
Per segon any consecutiu, l’Associació d’Amics
UAB organitza les Xerrades d’orientació
professional, dirigides a estudiants de quart curs
de carrera, per tal d’aconsellar-los en els seus inicis
al mercat de treball. Podeu consultar les dades de
les Xerrades a
cadascun dels
centres docents, a
les pàgines web:
www.amicsuab.es
o www.uab.es.

Inauguració del Grup Ateneu
Rafael Vila-Sanjuán, director general de Metges
Sense Fronteres, va inaugurar el dia 4 de maig
el Grup Ateneu. Amb aquesta iniciativa, l’Associació d’Amics UAB promou la relació entre els socis i els ofereix l’oportunitat d’estar informats -de
primera mà- de temes d’actualitat.
Aproximadament cada mes hi haurà un
sopar del Grup Ateneu, amb la participació de
ponents que parlin sobre temes diversos, per tal
d’interessar els titulats professionals que conformen l’Associació.
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Sorteig d’un viatge a París
L’Associació d’Amics UAB organitza, per
segona vegada, el sorteig d’un viatge a París per a dues persones entre els socis nous
i els socis antics que en duguin un de nou,
inclòs en la seva campanya de captació de
socis. Com a novetat, enguany també se
sortegen sis
càmeres
fotogràfiques
digitals Fuji
Q1 2.0.

Tertúlia de Marc Gené

Sorteig
d’un viatge
a París

Els secrets de la Fórmula 1 és el títol de la tertúlia que va oferir el corredor de F1 Marc Gené el
passat 30 de març. Més de cent persones van
assistir-hi, demostrant en tot moment molt d’interès. Gené, pilot de proves de Williams i BMW,
va centrar la seva explicació en el màrqueting i
els sponsors de Fórmula 1. La tertúlia va durar
dues hores, i Gené la
va finalitzar signant
pòsters per als assistents, majoritàtiament
enginyers.

Grup Ateneu

Mútues assistencials de salut
L’Associació d'Amics UAB ha signat acords de
col·laboració amb l’Institut Català de la Retina,
Dentzano i Sanitas Unipsa. L’Institut Català de
la Retina ofereix preus especials als socis en
Cirurgia Refractiva, Cirurgia de Cataractes i en
visites oftalmològiques. Dentzano també proporciona preus especials als socis, en totes les visites. Sanitas Unipsa ofereix descomptes d’entre
un 10 i un 40% segons edats, a la seva prima
mensual.Consulteu la pàgina web de
l’Associació per a conèixer més detalladament
les condicions d’aquests avantatges.

Grup Claris
El Grup Claris és un espai de diàleg entre
empresaris, polítics i gestors; i Converses és la
publicació de l’Associació d’Amics que recull
aquestes ponències.
Els últims ponents del Grup Claris han estat
Antoni Castells, conseller d’Economia; Domingo
Jaumandreu, director de Sony Espanya; José Luís
Martínez Ibáñez, sotsdirector d’opinió d’El Periódico, el Dr. Radi Mahmund Al Shuaibi, president de
la Comunitat Palestina de Catalunya i Joan Saura,
conseller de Relacions Institucionals.

els nostres socis responen

Qüestionari a Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya
A la universitat, hi va aprendre alguna cosa més que coneixements per
a exercir una professió?
Sí, em va donar la possibilitat d’entrar en
contacte amb el món polític (clandestí en
aquell moment) i associatiu, i també em
va proporcionar molts i bons amics que
després he anat retrobant durant tota la
meva vida.
Què hi troba a faltar, a la universitat?
Una major interrelació amb la societat en
general i amb l’univers professional; el
triangle universitat-empresa-societat no
acaba d’estar ben travat. Des de la
Generalitat volem reprogramar el mapa
universitari català d’acord amb criteris de
qualitat, eficàcia, excel·lència i equilibri
territorial. D’acord amb les universitats,
volem establir programes d’implantació
de les noves titulacions amb la dotació
necessària de recursos de formació,
tutoria i orientació per a professorat i
alumnat.
Al mateix temps, impulsarem una
política de professorat que faci possible
una veritable autonomia de les
universitats a partir del programa Serra i
Húnter. Això exigirà incrementar la
despesa pública per estudiant en relació
amb el PIB fins assolir un nivell de
finançament per estudiant similar a la
mitjana europea (5.000 1 per alumne).

dero amigues, independentment de si són dones o homes.
Quin llibre aconsellaria en aquests
moments?
Qualsevol llibre de poesia, per exemple una

el procés de transformació cap a una Espanya
plural amb un major reconeixement de tots els
pobles que la integren.
Si no hagués estat polític, què li hauria
agradat ser?
La veritat és que sempre he volgut treballar en
política i també sempre he dit que m’hagués
agradat ser alcalde de Nova York, una ciutat
on vaig viure amb la meva família durant un
parell d’anys. Però ja sap que l’economia urbana, la planificació estratègica de la ciutat,
més enllà de la política, sempre m’han atret.
Què es el que l’irrita més?
La mentida i la falta d’honestedat.
Què és el que li costa menys de perdonar?
Els errors humans que tots podem fer.
Com defuig millor els maldecaps?
Descansant una mica. I procurant fer grans, en
valor emocional, les petites coses. Cada cop
estic més convençut que la felicitat la dóna
abans necessitar menys que tenir més.
Quin és el seu somni com a ciutadà?
Que el poder s’apropi cada vegada més al
ciutadà.

edició magnífica d’una antologia de poemes de
Joan Vinyoli, que conté un CD amb la veu de
l’entranyable Josep Montanyès, recitant-ne
alguns.

Doni un consell professional a una
persona amiga.
Un consell que sempre dono als meus
col·laboradors: treballar molt i intentar
passar-ho bé a la vegada. Totes dues
coses no estan renyides, per molt que a
vegades ho sembli.

Quina és la base per a generar situacions
positives?
Bàsicament escoltar, ser capaç d’integrar les
diferents perspectives i realitats i tenir molta mà
dreta. Analitzar amb el cap fred. Actuar amb el
cor calent.

Què s’estima més, l’amistat dels
homes o la de les dones?
L’amistat de les persones que jo consi-

Quin fóra el seu desig de felicitat?
En aquests moments, aconseguir que
Catalunya pugui fer una aportació decisiva en

Està content de ser president de la
Generalitat? Per què?
Estic molt content personalment, i també com
a president d’un partit que ha treballat molt per
aquest país, i perquè estic convençut que el
nostre projecte, el projecte compartit amb ERC
i ICV, serà beneficiós en tots els àmbits de la
societat.
La idea de futur el mobilitza?
Sempre s’ha de mirar cap endavant. És que
no existeix altra cosa que el futur, davant nostre.
No troba?

Fe d’errates. En l’entrevista a Júlia Otero, de l’últim Butlletí informatiu (especial Dia de la Dona) la pregunta «Què és el que li costa més de perdonar?»
havia de dir «Què és el que li costa menys...». La resposta corresponent era: «La gola i la lúxuria».

Butlleta d’inscripció
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 1

numerari 31 1

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:
*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.

