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3 nous projectes
dels Amics, 3 nous
reptes

B-30. L’eix d’innovació
de Catalunya...
Espai de debat
i opinió...
Centre universitari...

Tertúlies al campus i Converses

Josep Cuní
Cuní pregunta,
preguntes a Cuní
(19.04.2007)

Manuel Huerga
Salvador
(15.05.2007)

Artur Isern
La internacionalització
de l’empresa
(Octubre 2006)

Josep M. Vilà
Les tecnologies de la
informació i la competitivitat
de les empreses
(Gener 2007)

Antoni Abad
La influència de
l’empresariat en les
polítiques econòmiques
de l’Estat i la Generalitat
(06.11.2006)

Josep Miquel Abad
Més competència: el
consumidor hi surt
guanyant
(13.12.2006)

Grup Claris

Salvador Giner
L’actitud econòmica
de Catalunya: ahir i avui
(14.06.2006)

Nicolás Sartorius
Els resultats del
Referèndum des
d’una visió espanyola
i catalana
(26.06.2006)

Kim Faura
La comunicació
a la vida empresarial
(14.03.2007)

Miquel Iceta
Els dies de Govern
(22.04.2007)

Fòrum virtual
de coneixements transversals

Raúl Gabás
¿Tiene algún sentido la
opinión individual en la
sociedad de masas?
(Octubre de 2006)

Josep M. Veciana
Creació de noves
empreses
(Novembre de 2006)

M. Lluïsa Fabra
Existeix el lideratge
femení?
(Gener de 2007)

Jaume Terradas
La ciutat sostenible:
utopia o crisi?
(Març de 2007)

Francesc Santacana
Objectius i accions
del Pla estratègic
metropolità de Barcelona
(26.02.2007)

Josep M. Masjuan
L’espai europeu
d’ensenyament
superior
(Maig de 2007)

Manuel Parés
Ètica de la societat.
Ètica de la comunicació
(Abril de 2007)

...La B-30. Eix d’innovació de Catalunya
La B-30, l’eix d’innovació de Catalunya, és un projecte impulsat per l’Associació d’Amics de la UAB, en coordinació
amb l’Equip de Govern, el Consell Social i l’Esfera.
Aquests són els principals àmbits d’actuació del projecte:
• L’àmbit territorial de la B-30 compta amb una concentració universitària, així com de sectors econòmics emergents
i de serveis. Es tracta d’una àrea puntera, ja que el volum i activitat d’aquest territori és equivalent a la tercera àrea
metropolitana d’Espanya i representa més d’un terç de la regió metropolitana de
Barcelona.
• Potenciar les sinèrgies entre empreses i universitat, tot donant a conèixer els
recursos d’I+D que hi ha en aquest territori, així com l’estructura empresarial innovadora amb producte, processos, logística,...
• Inventariar tots els instruments de recerca existents a l’àrea, amb independència
de la seva personalitat jurídica i adscripció.
• Encarregar un estudi per conèixer el dinamisme de l’estructura empresarial
d’aquest àmbit territorial que pugui indicar la posició de la B-30 respecte la Unió
Antoni Farrés, nou membre de la Junta
Directiva de l’Associació i director del
projecte

Europea i el món. L’estudi es farà amb col·laboració i amb l’ajut del Consell Social,
cambres de comerç i entitats docents i empresarials. El projecte de la B-30, eix

d’innovació de Catalunya, va ser presentat a la Cambra de Comerç de Sabadell el passat 18 d’abril i va comptar
amb l’assistència de més de 50 empresaris.

...Espai de debat i opinió
En principi la universitat podria ser la institució més capacitada per aportar a la societat
el pensament crític adequat a qualsevol presa de decisions. Aquí no existeix la tradició
d’implantació social que tenen les grans universitats d’èlit mundial, que són directament
i indirecta agents actius del desenvolupament productiu i del pensament del país en
què es troben. Es pot, des de la Universitat, contribuir a una eficient interpretació d’allò
real que permeti aportar solucions als problemes de la societat? Des del convenciment
que és així, aquest és el projecte Espai de debat i opinió. Esdevé cabdal reunir un ampli
grup de persones, potser també alguna entitat, perquè col·laborin en el projecte Espai de
debat i opinió. Els temes seran monogràfics i es divulgaran a través de comunicacions
escrites, virtuals, conferències, taules rodones i mitjans públics. En aquest projecte es
compta amb la col·laboració dels professors de la UAB, molts d’ells emèrits, per tal que
l’enriqueixin.

Hortènsia Iturriaga, nova membre
de la Junta Directiva de l’Associació
i directora del projecte

...Centre Universitari
L’Equip de Govern ha decidit cedir la casa-torre ocupada fins ara per l’Institut
d’Estudis Metropolitans a l’Associació d’Amics UAB, perquè puguin desenvolupar, amb millor eficàcia, els objectius. La casa centre universitari dels
Amics comptarà amb un espai de lectura i trobada per als professors
emèrits, a la vegada que una sala d’actes i reunions, restaurant-bar, sala de
treball connectada amb WiFi, a més de les dependències de l’Associació.
Aquest espai ajudarà a desenvolupar l’activitat en pro de la B-30, així com
Infografia de la casa torre,
elaborada per Jaume Brey

els Espais de debat i reflexió, junt amb les altres activitats de l’entitat.

els nostres socis responen

Qüestionari a Lluís Ferrer,
rector de la UAB
Què hi troba a faltar, a la universitat?
Hi ha moltes coses que podrien millorar el nostre campus. M’agradaria, per
exemple, una més àmplia i millor oferta
de restauració (en especial a les nits, als
caps de setmana, etc.), un ocal per a fer
una mica de vida social, i millors serveis
de suport als treballadors.
Quins són els seus grans projectes com
a rector?
Fer de la UAB una gran universitat europea, reconeguda per la qualitat de la seva
docència i pel valor de les seves investigacions, un centre de prestigi internacional.

buixada. Un club universitari (el “Family
Club” de les universitats anglosaxones)
on ens poguem trobar per xerrar, realitzar activitats diverses o dinar plegats,
crec que pot ajudar a mantenir l’esperit
UAB.
Doni un consell professional a una persona amiga.
Tres reflexions: a) el treball dur i exigent
dóna resultats i pot resultar molt satisfac-

tori, b) aprendre és fascinant, c) canviar
és també una font d’energia, no s’ha de
tenir por al canvi.
Què s’estima més, l’amistat dels homes
o de les dones?
Mirant enrera me n’adono que he tingut
i tinc més amics homes que dones, però
no sé què vol dir ni si vol dir alguna cosa
o és casual.
Quina és la base per a generar situacions positives?
Hi ha uns ingredients que són essencials:
confiança mútua i un bon relator que sàpiga motivar i crear il•lusió.
Què li costa més de perdonar?
En l’àmbit professional, la maldat interessada, la mesquinesa del que cerca el
seu petit benefici sense importar-li el
camí o el dany que fa. En l’àmbit personal, potser la infidelitat.

Aquest “centre” o “club universitari”
que ha encarregat als Amics, què li suggereix?
Des de la seva fundació, la UAB ha estat una universitat amb una forta personalitat. Crítica, compromesa socialment,
exigent acadèmicament. Tanmateix, el
creixement dels darrers anys, la dedicació
intensa a la feina i la jubilació de la generació “fundadora” pot fer que aquesta
ànima de la UAB quedi una mica desdi-

Com defuig millor els maldecaps?
Passejant per la muntanya amb el meu
gos o fent un sopar amb la família i els
amics.
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