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PREMIS ALS AMICS DELS AMICS 2005
ANNA VEIGA. Doctora en Biologia per la UAB. Directora del banc de cèl·lules mare del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. Cap de la
secció de Biologia del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut Dexeus. Especialista en Reproducció Assistida pel Col·legi Oficial de Biòlegs
i l’Associació per l’estudi de la Biologia de la Reproducció (2001). És membre de diverses societats científiques: la Sociedad Española de Fertilidad, la
Societat Catalana de Biologia, la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia, entre d’altres. Autora de diverses publicacions i presentacions
sobre tècniques de reproducció assistida i tractament de l’esterilitat. Coordinadora del màster en Biologia de la Reproducció de l’Institut Dexeus i el
Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia de la UAB.
ISIDRE MOLAS. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha
estat degà de la Facultat de Dret (1990-1993). Director de l’Institut de Ciències Polítiques i vicepresident del Parlament de Catalunya (1980-1988).
Ha publicat diversos llibres, entre d’altres Lliga Catalana, La ciutat llunyana, Las Cortes Generales en el sistema parlamentario de gobierno i El
socialisme de la llibertat. És autor de capítols de llibres («La unitat europea», dins De la Catalunya solidària a l’Europa unida) i col·laborador de
premsa diària.
JOSEP EGOZCUE. Doctor en Medicina i Cirurgia. Catedràtic de Biologia Cel·lular i professor emèrit de la UAB. Assessor del Parlament espanyol, del
Consell d’Europa i de les comunitats europees en Bioètica de la Reproducció. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Membre de la junta directiva de
l’Observatori de Bioètica i Dret. Vicepresident de la Fundació Víctor Grífols. Responsable de diversos grups de recerca de la UAB. Medalla Narcís
Monturiol al mèrit científic i tecnològic (1989). Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1999). Premi de la Fundació
Catalana per a la Recerca (1996). Membre fundador i president de diverses societats, entre les quals la Societat Europea de Reproducció Humana i
Embriologia. Pioner de la reproducció assistida a Espanya, va aconseguir importants avenços en el camp de la fecundació in vitro. Va desenvolupar
la tècnica de diagnòstic preimplantatori, que impedeix la transmissió hereditària de malalties com l’hemofília o la fibrosi quística. El professor Egozcue
va morir el passat 7 de febrer, a l’edat de 65 anys, víctima d’un càncer.
ANNA CABRÉ. Doctora en Geografia per la UAB. Directora del Centre d’Estudis Demogràfics i catedràtica de Geografia Humana de la UAB. Expert
Démographe, Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (1967). Diplomes de primer i segon cicles, IEDES Université Paris 1 (1966). Investigacions
en curs: Coordinating the Integrated European Census Microdata (CIECM). Disseminating the Integrated European Census Microdata (DIECM).
Població i habitatge a Barcelona. Migraciones internas, constitución familiar y empleo: dinámicas temporales y territoriales. Ha publicat diversos
estudis sobre anàlisi demogràfica i família, entre d’altres temes. Un dels últims és Pautas recientes en la formación familiar en España: constitución
de la pareja y fecundidad (2005).
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L’Associació d’Amics premia Anna Cabré, Josep Egozcue,
Isidre Molas i Anna Veiga en la seva festa anual

Els premis Amic dels Amics de l’edició 2005 van ser lliurats, en el
marc de la festa anual de l’Associació d’Amics, celebrada el passat
18 de novembre, a tres reconeguts professors de la UAB: Anna
Cabré, Josep Egozcue i Isidre Molas. El premi Universitat-Societat
va ser per a Anna Veiga, antiga alumna de la UAB. Com cada any,
es va distingir els premis extraordinaris de doctorat i els socis que
fa deu anys que pertanyen a l’Associació d’Amics. El premi Col·lectiu
UAB va ser per al Servei de Biblioteques de la UAB. L’Associació
d’Amics aplega cada any els seus socis i simpatitzants en un acte
festiu i de reconeixement dels mèrits científics, de qualificació
professional i d’activitats solidàries a diversos membres de la
comunitat universitària. Amb la presència del rector, Lluís Ferrer, i
del president de l’Associació d’Amics, Xavier Muñoz, el professor
Pep Paré va presentar l’acte amb un contrapunt de màgia amb la
qual va glossar de manera amena les activitats dels guardonats,
que alhora tenien el seu propi presentador.
El professor Jordi Nadal va parlar d’Anna Cabré com la
demògrafa més destacada d’Espanya i l’única que ha creat escola.

Va remarcar el seu entusiasme i va situar
l’aposta de Jordi Pujol per la demografia com
a punt de partida del Centre d’Estudis
Demogràfics que, amb un pressupost limitat,
s’ha convertit en un referent per als estudis
polítics i socials del país. L’exrector de la UAB
Ramon Pasqual va glossar la persona i la tasca
de Josep Egozcue, recordant la seva capacitat
de treball, el seu rigor científic i el seu
entusiasme per fer de la UAB una universitat de primera línia i
propiciar un clima de convivència i solidaritat a la UAB. La festa
anual dels Amics va ser l’última aparició en públic del professor
Egozcue. Joan Botella, membre del Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC), va presentar Isidre Molas tot explicant les dures condicions
i la il·lusió amb què va començar la primera època de la UAB. La
investigació i l’impuls perquè els alumnes completessin la seva
formació a l’estranger han estat les constants d’aquests professors,
que han estat un exemple per a la comunitat universitària.

Activitats de l’Associació
FÒRUM VIRTUAL DE CONEIXEMENTS TRANSVERSALS
Vols saber què és exactament el sincrotró? Què tenia
de revolucionari Caravaggio? Quines diferències i
similituds hi ha entre Stravinsky i Dvorák?
Professors emèrits de la UAB proposen temes de debat
al fòrum virtual que l’Associació d’Amics posa a la teva
disposició a partir del mes de març.

JORGE WAGENSBERG, TERTULIÀ AL CAMPUS
Jorge Wagensberg, director de l’Àrea de Ciència i de
Medi Ambient de la Fundació la Caixa (CosmoCaixa),
va oferir la tertúlia El dubte (en la ciència, en l’art i en
la mística), el passat 22 de febrer, a la Facultat de
Ciències de la UAB, organitzada per l’Associació d’Amics.
Wagensberg també és professor de Teoria dels
Processos Irreversibles a la Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona.

JORDI PUJOL AL GRUP CLARIS
L’expresident de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, va donar la conferència «Els punts
forts de la política econòmica catalana» en
un dels sopars del grup Claris, el passat 11
de gener. Pujol va criticar algunes mancances
en la formació dels estudiants universitaris,
especialment pel que fa al coneixement
d’idiomes, la formació permanent i la mobilitat
laboral cap a l’estranger.

PEPE RUBIANES A LA UAB
Pepe Rubianes ofereix una tertúlia al campus de la UAB el
dia 1 de març (Auditori de la Facultat de Lletres, a la una
del migdia) que duu per títol Lorca somos todos, en
referència a l’obra que dirigerix sobre la mort de Federico
García Lorca, Lorca eran todos. El professor Fernando Valls
presentarà l’actor i dramaturg. La tertúlia se celebra a la
una del migdia, i s’emmarca en el cicle de tertúlies
organitzat per l’Associació d’Amics UAB.

SORTIDES I VIATGES CULTURALS
L’Associació d’Amics de la UAB organitza
sortides i viatges culturals per als socis. Per
ara ja s’ha previst una visita a l’Ecopark, una
planta de tractament de residus orgànics, i una
sortida al circuit de Montmeló, per a veure de
primera mà els entrenaments de les escuderies
de Fórmula 1.

BISBE CARRERA, TERTULIÀ DELS AMICS
El bisbe de Barcelona, Joan Carrera, va explicar,
en una tertúlia organitzada per l'Associació
d'Amics, la situació de l'Església a la societat actual,
L’Església avui. Es va celebrar el passat 25
d’octubre, a la Casa Convalescència de l’Hospital
de Sant Pau. Carrera va ser presentat per Joan
Botella, membre del CAC, i va parlar, en un to
autocrític, de la necessitat de l'Església
d'actualitzar-se per aproximar-se més a la
societat.
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L’Estatut i el finançament
Intervenció al grup Claris del diputat Joan Boada, portaveu d’ICV-EA, i al Parlament,
en la defensa del títol VI de l’Estatut. Del finançament. (resum)
Podem estar orgullosos d’haver aconseguit un sis-

tema de finançament que estarà al servei dels
ciutadans de Catalunya, per a millorar-ne la qualitat
de vida. El model resultant, dins dels marcs constitucionals,
té l’aval de quatre forces polítiques i demana un sistema
de finançament just per al nostre país, la qual cosa no hem
tingut fins ara. Els objectius de la proposta són
tenir suficiència i autonomia financera, és a dir,
capacitat de decisió sobre tots els tributs per a poder prestar
les competències que tenim assumides. El model ha de
proporcionar els recursos suficients per a prestar els serveis
que la Generalitat té assumits, i ho ha de fer de manera
que possibiliti l’exercici de l’autonomia financera i permeti
el compliment d’un principi de solidaritat amb la resta de
comunitats autònomes de l’Estat.

El model reconeix que la
sobirania fiscal resideix en el
Govern central, però que les
relacions es regulen amb
aquest Estatut, i que en cas de
conflicte s’apliquen els
principis de proximitat i
subsidiaretat. S’amplia la cistella.
El rendiment de tots els tributs suportats a Catalunya tindran la condició de cedits. Es tindrà capacitat
normativa sobre tots els tributs: hem
arribat a un gran acord en la fixació
del tipus impositiu (excepcions,
reduccions, bonificacions sobre base
imposable i les deduccions sobre la quota de tots els
impostos).

L’Agència Tributària de Catalunya, que té una
simbologia important per a Catalunya,
gestionarà i administrarà els impostos. Tot ho
recaptarà aquesta agència, que es relacionarà amb l’Agència
estatal. A partir d’aquí, els ciutadans de Catalunya faran la
declaració de renda a l’Administració catalana, no a
l’espanyola. L’aportació a les despeses de l’Estat i la solidaritat
amb les altres comunitats autònomes la decidirà una comissió
mixta d’assumptes econòmics i fiscals, un organisme paritari
que establirà els mecanismes de col·laboració entre
l’Administració catalana i la central. També participarà en la
decisió sobre els percentatges que pertoquen a Catalunya
dels fons estructurals europeus. El sistema es revisarà cada
cinc anys i gestionarà els impostos de manera transparent,
no com passa actualment, que l’Administració central dóna
a Catalunya el que vol i quan vol.

Per a fer els càlculs de les inversions de
l’Estat a Catalunya i de la solidaritat amb la resta

de comunitats autònomes, es calcularan mirant
de fer compatibles el principi d’eficiència —
sistema nord-americà, sense anivellament entre estats o
comunitats, de manera que els pobres continuen essent
pobres— i el principi d’equitat —sistema alemany,
que equilibra la diferència entre les diferents comunitats
autònomes. Hem de saber com volem ser d’equitatius; ara
segur que ho som massa. Alemanya es mou entre un índex
de 92 i un índex de 110, i d’aquí no es pot moure. A
Austràlia tothom té el mateix, perquè s’aplica el principi

d’ordinalitat. Això vol dir que si en aquests
moments som tercers amb la resta de
comunitats autònomes en capacitat fiscal, o
sigui, en ingressos dels nostres tributs, hem de
continuar essent tercers, cosa que no passa ara,
ja que patim una situació injusta i
insolidària per part del Govern. Això
es pot observar clarament en els
índexs d’anivellament. Per a calcular el principi d’ordinalitat s’utilitzen
indicadors de necessitats, com la
diferència entre el percentatge de
població de Catalunya en relació al
total de l’Estat, i la renda, que és un
indicador de capacitat. A la
disposició final segona es proposen
altres indicadors específics per a
Catalunya, com poden ser la densitat
de població, el percentatge de
població immigrant, que també és
important, el nombre de persones en situació d’exclusió,
etc. Pel que fa a les finances locals, tindrem capacitat legislativa per a establir i regular els tributs propis dels governs
locals i els criteris de distribució, que fins ara estaven en
mans de l’Estat.

A la disposició addicional sisena s’estableix
que «la inversió en infraestructures de l’Estat a
Catalunya ha d’equiparar-se a la participació
del producte interior brut de Catalunya amb
relació al de l’Estat». Hi ha altres disposicions, com
eixugar el dèficit fiscal que arrossega Catalunya des
de fa molt de temps a causa d’un sistema de finançament
injust. El temps previst per al procés d’implantació del
nou Estatut és de dos anys.

Es tracta d’un Estatut potent, ambiciós, que
aconseguirà el nivell d’autogovern més alt que
ha tingut mai Catalunya. Amb un sistema judicial
propi i un sistema de finançament just. Al servei de tots els
ciutadans de Catalunya, per a millorar la qualitat de vida
de les persones, especialment la de les més desfavorides.

Trobareu el text complet de la intervenció a www.amicsuab.es

els nostres socis responen

Qüestionari a Xavier Fustero, director de suport tècnic del
Grupo AIA (Aplicaciones en Informática Avanzada)
A la universitat hi va aprendre alguna cosa
més que coneixements per a exercir una
professió?
Vaig estudiar la llicenciatura de Física a la dècada
dels seixanta del segle passat a la Universitat de
Barcelona. Hi vaig aprendre moltes coses fruit
de la convivència amb els meus companys, en
unes circumstàncies de tensió social creixent (pel
moviment d’oposició al règim franquista) que han
condicionat la meva forma d’entendre la societat.
Què hi troba a faltar, a la universitat?
Trobo que li manca patir el resultat de les seves
ineficiències. Quan una empresa fabrica un
producte defectuós, si no millora la qualitat del
producte està condemnada a desaparèixer, i té,
per tant, un incentiu directe per a fer la seva funció de la millor forma possible. És l’efecte regulador del mercat. Crec que el model d’universitat
anglosaxó és força millor que el que tenim, com
es pot jutjar pels resultats que dóna tant des del
punt de vista industrial com de recerca.

forma de generar-les i, per tant, no es troba res.
Per exemple, fins que algú no va creure que era
possible fer un model matemàtic de la realitat,
cap al 400 ac, no va començar a existir la física
com a ciència.

iniciativa individual és un motor constant de
progrés. Les grans empreses multinacionals
disposen d’importants recursos econòmics que
poden destinar a programes d'inversió a llarg
termini però tenen poca agilitat.

Quin fóra el seu desig de felicitat?
Poder desenvolupar de forma eficient una activitat que fos útil i beneficiosa per als altres.

Què és el que l’irrita més?
Perdre el temps. Quan era jove pensava que si
no feia una cosa tot seguit, ja tindria temps més
endavant per a fer-la. Ara em preocupa no tenir
temps per a fer totes les coses que voldria fer.

Creu que la política és útil per a la gent?
Crec que la política és necessària; que les
accions concretes que fan els polítics siguin útils
o no és una altra cosa.

Com defuig millor els maldecaps?
Si per maldecap he d’entendre problema,
aleshores he de dir que els problemes no s’han
de defugir, sinó que s’han afrontar.
Què hi ha fet a Mèxic, aquest últim any?
La nostra empresa està treballant en un projecte
molt avançat tecnològicament, que és la
implantació d’una sistema informàtic que examina l’estat de la xarxa elèctrica de Mèxic. Durant
la meva estada a Mèxic hem estat fent una part
de les proves necessàries amb els enginyers de
la Comissió Federal d’Electricitat.

Doni un consell professional a una persona
amiga.
Fes sempre coses que t’interessin i que et faci
il·lusió fer. No renunciïs mai a fer el que et fa
il·lusió per por o per comoditat.
Què s’estima més, l’amistat dels homes o la
de les dones?
Mai he vist diferències entre una i altra quan són
sinceres.
Li satisfà ser empresari? Per què?
A la vida tots fem projectes i mirem de dur-los a
terme, és allò que ens fa sentir vius. Veure que
un projecte on s’ha posat il·lusió s’ha dut a terme
i que s’ha contribuït a crear quelcom útil crec que
és una gran satisfacció.
Quina és la base per a generar situacions
positives?
El més important és estar convençut que es té la
capacitat de generar situacions positives. Si no
es parteix d’aquesta convicció ja no es busca la

Què és el que li costa menys de perdonar?
Les errades que tenen conseqüències que es
poden redreçar.

La utilitat de les accions depèn de la competència
i de l’honestedat de persones concretes i, per tant,
no sempre estan a l’alçada de les necessitats de
la societat. El que cal és que hi hagi mecanismes
àgils i efectius per a corregir aquestes mancances.
Si s’apliqués un bon model empresarial a la gestió
dels diners públics, bestieses com la de l’AVE Barcelona–Madrid no passarien i els diners públics
estarien més ben invertits.
Creu que la petita empresa tindrà lloc al
mercat actual?
Sí, sens dubte. Per a una economia de mercat la

Quin és el seu somni com a ciutadà?
Viure al camp. Hi ha coses extraordinàriament
interessants que només es poden trobar a les
grans ciutats, però m’agrada molt més viure al
camp que a la ciutat.
Quina idea de futur el mobilitza?
M’agrada pensar que, malgrat el que veiem cada
dia, les societats humanes van progressant
lentament cap a models de societat on impera la
justícia. Penso que el ritme s’està accelerant, tal
com s’ha accelerat l’evolució tecnològica durant
el segle passat, i que és probable que el progrés
social s’estengui a grans parts de la població del
planeta en una escala de temps relativament
breu, potser en el segle XXII.
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