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Construeix el teu futur.
Fes-te soci dels Amics de la UAB

Vols formar part de la xarxa d’amics de la UAB?

Serveis i activitats per a relacionar-vos. Visites culturals. Aniversaris
de promocions. Club d’empresaris. Tertúlies. Sopars de proximitat.
Borsa de treball per a professionals amb experiència. Orla virtual.

Per una relació més propera.

I ara, fes-te soci i gaudeix d’una escapada de cap de setmana*

*Trobaràs més informació a la p. 2
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Avantatges de fer-se soci dels Amics de la UAB

2. Escapades de cap
de setmana

1. Estalvi
Fer-se soci dels Amics de la UAB és sinònim d’estalvi. Aquí
tens una llista del que et pots arribar a estalviar en un any:

-Llegir quatre llibres al Servei de Biblioteques de la UAB -120
-Gaudir de gimnàs, piscina, pista de tennis (al SAF) -55
-Obtenir el nivell C de català al Gabinet de Llengua Catalana -125
-Fer un curs d’anglès de 120 h al Servei d’Idiomes Moderns -109,20
-Anar a veure obres de teatre al TNC (promocions) -45
-Teatre Lliure (4 obres amb el 25% de descompte) -22
-Cirurgia refractiva a l’Institut Català de la Retina o a
l’Institut Oftalmològic Barraquer -250
-Material d’esports d’aventura a Balmat -100
-Sanitas: cobertura sanitària mensual -240
-Balneari Broquetas: habitació doble i forfet de tractament -31
-Daydreams: tres nits en un hotel de 4 estrelles -130
-RACC. Viatges de cap de setmana -90
-Orquestra Simfònica del Vallès (3 concerts) -27

i molts més avantatges...

Fer-se soci dels Amics de la UAB (quota anual) +31

Estalvi total durant  un any:.............................................1313

 A partir d’aquest mes d’octubre ja podeu consultar algunes de les orles de les promocions
2004-2005. Els estudiants que van  donar el permís a Orlimarc per  tal de formar part de
l’orla virtual podran veure la seva fitxa personal i actualitzar les seves dades de manera
gratuïta durant un any. Aquest servei de l’Associació d’Amics de la UAB facilita l’intercanvi
entre companys de promoció en els àmbits personal i professional.

Inici de l’orla virtual

Nova junta de l’Associació d’Amics
El passat  febrer, a l’assemblea general extraordinària, es va escollir la nova junta de l’Associació, que va
quedar composada per Xavier Muñoz (president), Gabriel Izard (secretari general), Teresa Gago (secretària
executiva); els següents vocals: Joan Botella, Mireia Belil, Rosa Carrió, Enric Cassany, Helena Estalella,
Xavier Fustero, Josep M. Masjuan, Miquel Molins, Miquel de Moragas, Montserrat Ponsà, Oriol Ramis i
Josep M. Ventura, i els membres institucionals preceptius de la UAB Lluís Ferrer (rector), Rafael Grasa
(secretari general) i Rosa Cullell (presidenta del Consell Social). La nova junta va prendre possessió del
càrrec el 2 de març d’enguany. Quant a la comissió executiva de l’Associació, el seu membre institucional
és Joan Carbonell, vicerector d’Estudiants i de Promoció Cultural.

L’Associació està organitzant la seva festa anual, que se celebrarà el proper 18 de novembre a la Casa Convalescència
de Barcelona (Hospital de Sant Pau). Els premiats d’enguany seran el doctor Josep Egozcue, catedràtic i professor
emèrit de Biologia Cel·lular (UAB); la doctora Anna Cabré, catedràtica del Departament de Geografia Humana (UAB)
i directora del Centre d’Estudis Demogràfics; la doctora Anna Veiga, directora del Banc de Cèl·lules Mare del Centre de
Medecina Regenerativa de Barcelona i cap de la secció de Biologia USP de l’Institut Dexeus, i el doctor Isidre Molas,
catedràtic de Dret Constitucional de la UAB, senador socialista per l’Entesa i exvicepresident del Parlament de Catalunya.
L’acte comptarà amb l’assistència del rector, Lluís Ferrer, de la presidenta del Consell Social, Rosa Cullell, i del president
de l’Associació d’Amics, Xavier Muñoz.

Festa de l’Associació d’Amics, al novembre

Ara, si ens portes tres nous
socis, l’Associació et regala
tres nits d’hotel.  I si ens portes
un soci nou, entres al sorteig
de deu nits d’hotel per a dues
persones.

A més, Daydreams
ofereix tres nits d’hotel per a
dues persones en habitació doble per 46 € (IVA inclòs).
Daydreams compta amb una oferta de més de 2700 hotels, de 2
a 4 estrelles, a 22 països europeus. Per gaudir de la promoció el
soci s’ha d’allotjar en règim de mitja pensió a l’hotel escollit. Els

xecs d’hotel són vàlids durant un
any. Avantatges per al soci: 1 xec
d’hotel per a 2 persones: val 46 €
en comptes de 49 € i 2 xecs d’hotel

per a 2 persones valen 79 € en comptes de 98 €!
La compra es realitza a través de www.daydreams.es. Per gaudir
de la promoció, cal que us poseu en contacte amb l’Associació
d’Amics.  Podeu consultar a la pàgina web de Daydreams la seva
oferta d’hotels. Promoció vàlida fins el 31 de gener de 2005.

Productes i serveis bancaris per als socis
Condicions de finançament especials per als socis: pla de benvinguda, bestreta de nòmina, préstecs
personals, hipoteca fàcil (euríbor de l’any + fins a 0,45 de diferencial). Finançament a mesura de les seves
necessitats (hipoteca de despatx o local, lísing mobiliari i immobiliari i rènting) i ajudes a la gestió diària
que inclouen crèdits de compte negoci, pòlisses de crèdit. Tot en immilorables condicions financeres,
vigents fins a final d’any.

Més informació a www.amicsuab.es i a qualsevol oficina del BBVA.

Ciències Empresarials de Sabadell, 2004-2005



Reflexions des d’un lloc de direcció europea
Domingo Jaumandreu, president del consell d’administració de Sony España, S.A.

i vicepresident de Sony Europe Home Electronics
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En l’àmbit europeu, si ens preguntem què és el que hem fet des
del tractat de Roma, als anys seixanta, fins avui, direm que hem
creat un mercat únic. No hem aconseguit, però, crear sistemes

integrats de distribució.

El sistema i el cost dels transports encara
són assignatures pendents per a desenvolupar
una feina a escala europea. És amb el que he estat
treballant just abans de l’entrada de l’euro: no tenim sistemes
integrats de transport, no tenim una gestió ni una visió única
d’infraestructures. Hi ha el problema del pas de l’ample de via,
que jo, més que alta velocitat espanyola, prefereixo anomenar
ample de via europeu. No tenim solucionat com s’han de travessar
els Pirineus, no tenim solucionat com s’han de moure tones i
tones de mercaderia i metres i metres cúbics que entren o que
surten de les indústries de Catalunya o dels cultius de tot l’arc
mediterrani, i no tenim manera de transportar-los eficientment cap
al nord.

De fet, avui Europa hauria de significar, i potser no ho
significa per a tothom, un estat d’obertura cap a altres cultures o
cap a altres entorns econòmics o maneres de viure. Quan treballes
a Europa i no hi treballes per designació política, t’adones que la
llibertat de moviments que tenim xoca de manera sistemàtica amb
una sèrie d’estructures de poder polític o econòmic de tipus local.
Quan et mous econòmicament per la UE i et trobes barreres de
tipus administratiu o barreres de tipus tècnic, regulades i
fonamentades en països amb mides de població totalment
divergents, et preguntes si Europa és o no és possible. El somni
d’Europa, que tenien els primers fundadors de la Unió, del primer
Tractat del Carbó i de l’Acer, consistia en que la integració
econòmica donés pas a una certa integració normativa i política.

Una Unió Europea real és difícil per una man-
ca de criteri fonamental quant al que ha de
ser comú i el que s’ha de respectar com a
legítimament diferent. En aquest sentit, i paradoxalment,
m’he trobat molts cops treballant a l’empresa en temes de gestió
que acaben sent directament polítics. Hi ha un discurs pragmàtic
segons el qual es tracta d’escoltar i buscar solucions que siguin
econòmiques per al món de l’empresa i, finalment, hi ha un discurs,
que jo anomenaria utòpic, que és el de pensar que Europa es pot
tractar com una unitat, que realment no existeix.

Els japonesos diuen que Europa és un
tema molt complicat, que només ho podem arreglar els
europeus. Et deixen una mica de banda a l’hora de fixar estratègies,
diuen que som terriblement ineficients. Un alt directiu japonès em
va explicar que per a ells només hi havia tres mercats: els Estats
Units, la Xina i el Japó. Quan seiem a taula, i no tan sols a Sony
sinó en qualsevol fòrum sectorial, veuen que cada país membre
de la UE busca i justifica una solució diferent i particular per als
seus problemes.

És cert que tenim un mercat comú i únic, però és un mercat
únic per al comerç a l’engròs, i para de comptar. És un mosaic de
mercats comercials al detall, que lògicament responen a cultures
diferents, a maneres de vida diferents, a condicions climàtiques

diferents, i a entorns geogràfics diferents. La llibertat total
de circulació de mercaderies i de persones és
teòrica, no és real del tot.

Són necessà-
ries unes noves ge-
neracions que tinguin
la capacitat de reco-
nèixer interessos
comuns tant en l’as-
pecte polític i social
com en l’aspecte em-
presarial, gene-
racions amb educació
i pautes de conducta
que permetin buscar
solucions d’empresa
de dimensió o d’abast no localista. Europa serà un gran mercat,
però en el qual caldrà pensar també localment.

Entre el que és local i el que són els fluxos econòmics a
gran escala, hi ha dos elements que fan que avui Europa no sigui
autènticament un mercat comú: d’una banda, una comprensió
totalment desenfocada del que són les regulacions tècniques i de
defensa de la competència, i de l’altra, el paper dels mitjans de
comunicació que, justament amb els temes europeus, i especialment
amb els temes econòmics, si destaquen per alguna cosa és per ser
altíssimament especulatius i no ser gens transparents ni dedicats
al que passa al carrer.

Els mitjans de comunicació no són
transparents respecte del que són les realitats
econòmiques europees. I si no hi ha transparència, és
impossible que hi hagi opinió pública, que és la que fa moure els
països i els seus administradors públics. Pensava que després de
la unió monetària trobaríem més transparència de preus, que hi
hauria més cobertura de les diferències als mitjans de comunicació,
i realment no ha passat res. Bé, sí que ha passat. Ha passat una
cosa, jo diria que desastrosa per a l’economia del nostre país, que
és un fort augment de la inflació a causa de no fer la feina ben feta
aquells que l’havien d’haver fet. Com que no s’ha fet cap esforç
per culturitzar el país dient que la moneda d’un euro valia més
aviat dues-centes pessetes, no cent –si més no seria una aproximació
per dalt i no hagués generat inflació–, és impossible que ningú
s’acostumi a treballar bé amb aquesta unitat monetària.

En el procés de construcció d’un espai
comú per a la tecnologia, ens falta una veu
d’autoritat. I com que en el tema de les noves tecnologies a
la Unió Europea són molt sensibles, l’interès politiconormatiu dels
països passa per davant de la pressió que a la Unió es faci cara al
desenvolupament tecnològic. Quan entrem en tecnologies noves
de banda ampla, el fet que no ens posem d’acord diu molt poc de
la viabilitat d’Europa com a mercat tecnològic únic.

Lògicament, treballar amb un equip multina-
cional o multicultural suposa un esforç de
direcció suplementari. Però penso que l’esforç val la
pena, i és l’esforç que al final ha de fer tothom que vulgui pensar
en Europa, treballar a Europa o vendre a Europa. Potser sí que
són les grans visions allò que ven i que avui es troba a faltar, però
sense la feina de tantes persones que treballen a la construcció
d’Europa, les visions no arriben enlloc, i encara queda molta lletra
petita per pensar i escriure.

Extracte de la conferència al grup Claris, pronunciada el 10/XI/2004. Trobareu el text complet a www.amicsuab.es
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Qüestionari a Carles Solà, conseller d’Universitats,

Recerca i Societat de la Informació

     els nostres socis responen

Les opinions expressades pels entrevistats
reflecteixen únicament les seves idees.
Està prohibida la reproducció total o parcial
de continguts sense l’autorització escrita de
l’editor. A la pàgina web de l’Associació
trobareu el Butlletí informatiu (format Acrobat)

A la universitat, hi va aprendre alguna cosa
més que coneixements per a exercir una
professió?
I tant! Jo diria que em vaig formar com a perso-
na, i vaig aprendre, doncs, a valorar la llibertat,
a conèixer el meu país i a estimar-lo. La uni-
versitat va crear en mi l’afany d’aprendre i la
consciència de la meua ignorància.

Què hi troba a faltar, a la universitat?
Més temps per a la reflexió i per a trencar les
fronteres de la disciplina de l’estudi concret que
hom fa.

Doni un consell professional a una persona
amiga.
Que no dubti mai de fer allò que realment li fa
il·lusió.

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

Quin llibre aconsellaria, en aquests moments?
Encara que ja va sortir fa temps, en recomane
un dels millors que he llegit en prou temps:
Purgatori, de Joan Francesc Mira.

Quina és la base per a generar situacions
positives?
El rigor en el plantejament i la preparació.

Quin fóra el seu desig de felicitat?
Trobo que el tòpic de la cançó de «salud, dinero
y amor» no va desencaminat. Seriosament, la
meua felicitat és la de la meua família i amics.

Creu que la política és útil a la gent?
La meva resposta va en el sentit contrari: voleu
provar la no política? Cal recordar que Franco deia
que ell no es ficava mai en política, i així ens va
anar.

S’enyora de la Química? I de la UAB i la seva
tasca com a rector?
M’enyoro, en el sentit que m’agradaria recuperar-
la, de la meua feina com a professor universitari,
tant de la recerca com de la docència. De la tasca

com a rector, en tinc el record d’uns anys
viscuts molt intensament, també dedicats a
la universitat.

Què és el que l’irrita més?
La mentida, la falsedat, la violència, la intran-
sigència, el racisme, la insolidaritat...

Com defuig millor els maldecaps?
Gaudint de la meua família i amics.

Quin és el seu somni com a ciutadà?
Una societat plenament democràtica, amb el
màxim respecte per la persona humana.

Què en pensa, del procés de Bolonya?
Que és una oportunitat de progrés per als
nostres estudiants.

Creu que la LUC i la LOU suposen millo-
res reals per la universitat?
La LOU és clarament perjudicial. La LUC,
fortament condicionada per la LOU, té alguns
aspectes positius, com la garantia de millora
del finançament de les universitats o
l’obertura d’un sistema contractual per al
professorat.

Quina idea de futur el mobilitza?
Moltes coses: la lluita contra la injustícia, la
desídia o la guerra, però també, en sentit
positiu, el treball de foment dels valors que
caracteritzen la universitat, que han d’ajudar
a fer una societat més justa, cosa que
comença per la nostra, per tal que sigui rica i
plena.

Edita: Associació d’Amics UAB

i ampliacions de les diverses informacions. www.amicsuab.es


