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La Casa de Tots
AmicsUAB és una entitat pionera creada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Fundats el 1989 som l’organització d’amics, treballadors i exalumnes d’una
universitat més antiga de Catalunya i la segona d’Espanya.
Estem al servei de la Universitat, des de l’inici una de les nostres funcions ha estat
ser un laboratori de idees de projectes.
Som a la Torre Vila Puig, la casa de totes les persones que tinguin o vulguin tenir una
relació activa i directe amb la Universitat.

La nostra missió
Promoure una relació activa i oberta entre la Universitat i la Societat,
sent un pont de transferència de coneixement entre les dues
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La Junta Directiva Sortint
Membres electes
President
Francesc Cayuela

Tresorer
Lluís Brunet

Secretària
Montserrat Roca

Relacions Institucionals
Joan Botella

Vocals

Emanuela Carmenati

Hortensia Iturriaga

Rosa Carrió

Gabriel Izard

Emili Ferrer

Joan Laporta

Pilar Figueras

José M. Milá

Antonio Franco

Albert Sòria

Membres nats
Representant de la
Rectora de la UAB
Carlos Sanchez

Representant del
Consell Social
Sònia Hernández
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La Junta Directiva Entrant
Membres electes
Francesc Cayuela

Tresorer
Lluís Brunet

Vicepresidenta
Emanuela Carmenati

Vicepresident
José M. Milá

Secretari
Gabriel Izard

Relacions Institucionals
Joan Botella

Secretària executiva
Ester Dachs

Relacions Esfera UAB
Xavier Cañas

President

Vocals
Xavier Isern

Josep Sans

Sussana Baqué

Marta Bertrán

Virginia Palacios

Laura Feliu

Eduardo López

Maria José Recoder

Anna Tenza

Membres nats
Representant de la UAB
Javier Lafuente

Representant del
Consell Social
Sònia Hernández

Secretària general UAB
Esther Zapater
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Consell Assessor
Membres nats

President

Antic President d’AmicsUAB

Francesc Cayuela

Ramon Gràcia

Antic President d’AmicsUAB

Antic President d’AmicsUAB

Xavier Muñoz

Antonio Franco

Antic President d’AmicsUAB

Secretari d’Amics UAB

Albert Sòria

Gabriel Izard

Membres electes

Rector

Rector

Ramon Pascual

Josep M. Vallès

Rector

Rectora

Lluís Ferrer

Ana Ripoll

Rectora

Professor jubilat

Margarita Arboix

Lluís Bogunyà

Professora jubilada

Professora jubilada

Rosa Carrió

Montserrat Garcia Caldés

Professora emèrita

Professora jubilada

Hortènsia Iturriaga

Montserrat Roca
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Assemblea 2020
L’Assemblea es va celebrar el dilluns 28 de setembre a les 16.30 en segona
convocatòria. Va dirigir l’assemblea el Sr. Joan Botella, com a soci representant de la
Junta.
L’ordre del dia va ser el següent:
1. Aprovació de l’acta Assemblea 2019
2. Informe del President
a. Memòria 2019
b. Adaptació a la COVID-19
c. Festa AmicsUAB 2020
3. Tancament de comptes 2019
4. Pressupost 2020
5. Organització Directiva
6. Activitats 2020-2021
a. Noves activitats
i. Càpsules
ii. Channel
7. Tecnificació AmicsUAB
a. Pàgina Web
b. Mapa d’entitats
c. APP AmicsUAB
d. Projecte Ombrello
8. Afers de tràmit
9. Torn obert de paraules
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L’any 2020 en xifres

UNA AUDIÈNCIA CADA COP MÉS GLOBAL
1.

Espanya

77,00%

2.

Estats Units d’Amèrica

12,76%

3.

Xina

1,43%

4.

Alemanya

1,23%

5.

Països baixos

0,81%
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Les nostres activitats
Assistents
3%
8%

Festa AmicsUAB

9%
41%
15%

24%
Càpsules

UO

Channel

Festa AmicsUAB

Visites

Claris

2

6

Channel

2

Visites culturals

Tertúlia Claris
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13

36

Universitat Opina

Càpsules de coneixement
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Festa AmicsUAB 2020
La divuitena edició de la Festa AmicsUAB va
tenir lloc el 19 de novembre.
Format Mixt
A causa de la pandèmica la celebració va tenir
un format mixt. L’acte presencial es va
celebrar

a la sala magna de la Casa

Convalescència amb un aforament restringit
de

50

persones

seguint

totes

les

recomanacions de seguretat. I per primer cop
també va ser retransmès en directe per
YouTube, perquè tothom que no hi pogués
assistir en persona el pogués veure en línia.
19 de novembre

Actuació del Cor de Cambra
El Cor de Cambra de la UAB va cedir dues
actuacions per obrir i tancar l’acte. L’obertura

50 Assistents
302 Espectadors

va ser una cover de “Viva la vida” de Coldplay
i el tancament va ser l’himne universitari
“Gaudeamus Igitur”.

Festa AmicsUAB

Francesc Triola, presenta la festa
d’AmicsUAB
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Il·lustració
Els premiats d’AmicsUAB van rebre
cadascun

dues

còpies

d’una

il·lustració creada per l’ocasió. Una
per ell i l’altre per l’ONG o l’entitat
sense ànim de lucre que escollís.
L’obra

de

l'artista

Ulises

Mendicutty en la qual va simbolitzar
la riquesa del coneixement i la pròpia
UAB amb la figura d'una dona
"passional i decidida".

Javier Lafuente, rector de la UAB, fa un discurs.

Francesc Cayuela, president d’AmicsUAB
presenta les novetats de l’entitat

Gabriel Masfurroll, president del consell social, fa
un discurs.
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Premi Col·lectiu UAB
A les entitats o institucions de la UAB per la seva contribució a la Societat

IRTA-CReSA
El Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA és un
centre propi de l’IRTA. La recerca de l’IRTA-CReSA
s’emmarca dins de l’Àrea de Producció Animal i al Programa
de Sanitat Animal.

Natàlia Majó i Júlia Vergara-Alert investigadores del CReSA recullen el premi Col·lectiu UAB

ICE
L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat
Autònoma de Barcelona és una institució arrelada al territori
i col·laboradora del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Anna Cros, directora de l’ICE recull el premi Col·lectiu UAB
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Premi Amic dels Amics
Soledad Gallego
Una vida dedicada a la informació
Va començar a treballar a Quadernos para el Dialogo, quan
va tancar es va incorporar a temps complet al País amb el
qual havia col·laborat des de la seva fundació. Entre 2018 i
2020 va ser directora del País.
Antonio Franco, periodista i exdirector del Periódico de
Catalunya, professor de disseny de diaris a la UAB i antic
president de l'Associació d'AmicsUAB. Presenta a la
Soledad Gallego.

Vídeo Resum sobre la Soledad Gallego

Vídeo de l’entrevista completa a la Soledad Gallego.

Per la situació de pandèmia la Sra. Gallego no va poder
assistir presencialment a l'acte. Però va enviar un vídeo
d'agraïment.

Soledad Gallego, vídeo d’agraïment.

Assistents a la festa AmicsUAB
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Premi Amic dels Amics
Ramón Gràcia
Un emprenedor lligat al territori
El 1974 va fundar Logic Control, una empresa dedicada
a la fabricació de programes de planificació de recursos
empresarials, que va arribar a tenir 21 delegacions. Va
ser el primer president d'Amics de la UAB
Ramón Pascual, físic teòric català i president de la
Comissió Executiva. Sincrotró d’Alba. Presenta al
Ramón Gràcia.

Vídeo Resum sobre el Ramón Gràcia.

Vídeo de l’entrevista completa al Ramón Gràcia.

Ramón Gràcia recull el premi Amic dels Amics.
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Premi Amic dels Amics
Carme Valls
Dones, salut i morbiditat diferencial.
Tota la seva vida s'ha dedicat a la medicina,
especialment en l’endocrinologia. També va ser
diputada al Parlament de Catalunya durant les
legislatures V i VI.
Joan Botella, catedràtic de ciència política de la UAB i
president de la Plataforma Europea d'Autoritats
Reguladores, presenta a Carme Valls.

Vídeo Resum sobre la Carme Valls.

Vídeo de l’entrevista completa a la Carme Valls.

Carme Valls recull el premi Amic dels Amics.
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Premi Amics de les Biblioteques
Destinat a persones que contribueixen amb el seu patrimoni o temps a les biblioteques
de la Universitat. Premi escollit per les BibliotequesUAB.

Pilar Benejam
Geògrafa i pedagoga. Al 1994 va ser nomenada directora de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

Vídeo Resum Pilar Benejam

Entrevista Pilar Benejam

Pilar Benejam recull el premi
Amic de les Biblioteques

Premi Alumni UAB
a la millor trajectòria acadèmica UAB
Atorgat per Alumni UAB, la xarxa de persones titulades a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Oriol Caudevilla
Graduat en dret, titulat en màster i premi extraordinari de
doctorat de la UAB.

Vídeo Oriol Caudevilla

Oriol Caudevila no va poder assistir presencialment, però va enviar
un vídeo d’agraïment
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Festa Online AmicsUAB 2020
Aquest any per ampliar el contingut de la
festa es van oferir diversos continguts en
línia per aprofundir en el coneixement
sobre els participants. I vam estrenar el
format “Channel” que consisteix en debats
en línia sobre una temàtica lligada a una
institució/empresa de l’esfera UAB.

Channel: El professorat davant la Channel: Vacuna de la Covid, Visita virtual: IRTA-CReSA
Covid

què és? Com es fa? I quan?

Gabriel Masfuroll, Francesc Cayuela i Javier Lafuente amb tots els premiats
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Aprenem Plegats
Gràcies als ponents
Durant el 2020 hem comptat amb els coneixements

2 Visites Culturals

i la implicació de 67 professionals que han volgut
col·labora amb AmicsUAB i amb la transferència de

13 Universitats Opina

coneixement.

6 Tertúlia Claris
2 Channel
36 Càpsules
Festa AmicsUAB 20

Continuem treballant per la
igualtat de gènere
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Nous formats
Amb l’arribada de la pandèmia i la impossibilitat de sortir de casa, AmicsUAB hagut
de renovar-se per poder seguir complint amb un dels objectius principals: la
transferència de coneixement. Per aquest motiu, hem creat dues noves línies
d’activitats:
•

Càpsules de coneixement

•

Channels

Noves imatges
Durant l’any 2020 també hem modificat les
nostres imatges per anunciar les activitats.
Els cartells els hem renovat per fer-los més
moderns i adaptats a la nova situació per
arribar amb més força un cop la pandèmia
amainés.
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Visites Culturals

Reestructuració
Durant el 2020 vam plantejar una reestructuració en
les visites culturals. Vam decidir fer un cicle de visites
sobre un tema específic. Aquest cicle s'estructuraria

Número d’actes:
2
Número d’assistents:
281

amb 4 visites a espais i/o equipaments sobre un tema
determinat: dos de la Universitat i dos de la societat en general que dura 6 mesos. El
cicle finalitzarà amb una Universitat Opina amb experts sobre el tema i un sopar de
cloenda amb un ponent com expert en la matèria.
Els partners del cicle variaran segons el cicle que toqui.
Aquest projecte es va quedar en pausa per la crisi sanitària de la COVID-19.

Els nostres Partners
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El cicle univers
La finalitat d’aquest cicle és conèixer una mica més el que es troba més enllà de la terra.
Sabem que l’univers és un terme molt ampli, però volíem parlar una mica de tot. Les
visites es van veure afectades per la pandèmia de la COVID-19, per tant, només vam
poder realitzar una visita, al centre MELiSSA.
Pel que fa a la Universitat Opina, havíem plantejat que fos sobre la recerca espacial a
Catalunya, sota el títol “més enllà de Mart: l’exploració espacial”. En aquest Universitat
Opina l’IEEC (institut d’Estudis Espacials de Catalunya) seria col·laborador, ja que ens
cediria un astronauta de la ESA. El Sopar de cloenda es faria a l’observatori Fabra.

28 de febrer
22 assistents

Ajornat per la COVID-19
2022

Ajornat per la COVID-19
2022

Ajornat per la COVID-19
2022
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IRTA CReSA
Vam fer la visita de l’IRTA-CReSA per
streaming, a causa de la crisi sanitària.
Va formar part de la festa online AmicsUAB
2020. L'IRTA CReSA és una de les
institucions que va rebre el premi col·lectiu
AmicsUAB 2020.

24 de desembre

El Centre de Recerca en Sanitat Animal
IRTA-CReSA és un centre propi de l’Institut

259 visualitzacions

de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
(IRTA), un institut adscrit al Departament

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. La recerca
de l’IRTA-CReSA s’emmarca dins de l’Àrea de Producció Animal i al Programa de Sanitat
Animal. Dins d’aquest programa, la recerca es classifica en tres subprogrames: 1)
Malalties endèmiques, 2) Malalties exòtiques i 3) Epidemiologia i anàlisi de risc.
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Universitat Opina

L'objectiu del projecte és apropar el coneixement generat a
les universitats catalanes a la societat. Per aconseguir-ho,
s'organitzen conferències de debat sobre diversos temes
d'actualitat (economia, feminisme, política, salut...) en què
participen professors de les universitats catalanes i altres
experts.

Número d’actes:
13
Número d’assistents
presencials:
262
Número de
visualitzacions al 2020:
760

Afectació per la pandèmia
Aquest any les activitats presencials s'han vist afectades per la pandèmia per la qual
cosa hem dividit les Universitat Opina en dues parts. Les prèvies a la pandèmia, són les
que no es van veure afectades per l'estat d'alarma i es van fer durant els mesos de gener
i febrer. I la resta són les que es va fer adaptant-se a les mesures de seguretat a partir
del mes de març. Estem contents de dir, que tot i les dificultats de la pandèmia, no i ha
molta diferencia en el nombre d'universitats opina, ja que l'any passat vam celebrar-ne
16 i aquest any 13.
Volem aprofitar per agrair un cop més a tots els ponents el fet de continuar treballant
amb nosaltres adaptant-se a aquesta situació tan complicada. I a tots els assistents per
continuar participant en les nostres activitats.
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Patrocinador de UO territori Rubí

Els nostres partners UO

Universitat Opina “Europa: Una visió Estratègica” al Palau Macaya
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Prepandèmia
Abans que s’apliquessin les mesures de seguretat per la pandèmia de la Covid-19 vam
poder celebrar 6 actes presencials.

Les seus de les Universitat Opina el 2020
Palau Macaya
Pg. de Sant Joan, 108, 08037
Barcelona
Actes 2020: 1

Col·legi de Periodistes
C/ Rambla de Catalunya, 10,
08007 Barcelona
Actes 2020: 1

Biblioteca Mestre Martí
Tauler de Rubí
C/ d'Aribau 5, 08191 Rubí

Actes 2020: 7

Aula la Bordeta
C/ Constitució, 17
08014 Barcelona
Actes 2020: 2
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FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

Europa: una visió estratègica
L'ESADE va llençar el seu Centre d'Economia i
Geopolítica

Global

Dr. Javier Solana

el

2010,

com

a

amb

el

president, ex

Alt Representant de la UE per a Política
Exterior i Seguretat Comú.
El centre realitza investigacions sobre la
globalització
Palau Macaya

econòmica

i

les

seves

interaccions en la geopolítica i el governament
global, creant coneixement a la confluència

17 de Gener

entre el lideratge empresarial, econòmic i

105

social, les realitats socials i la governança

Dr. Javier Solana, president
d'EsadeGeo - Center of Global

global. En aquesta Universitat opina, es va
parlar del pacte social europeu i el futur de la
unió europea.

Economy and Geopolitic
Dr. Antón Costas, catedràtic
d'Economia Aplicada a la
Universitat de Barcelona.
Xavier Vidal-Folch, director
adjunt de El País.

Per

altra

banda,

el

Dr. Antón Costas és

president del Cercle d'Economia, a més de ser

professor del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de
la Universitat de Barcelona.
Aprèn més:

Vídeo de l’acte

Fotografies de l’acte
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FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
Polítiques públiques, igualtat LGTBIQ+ i desenvolupament social
El desenvolupament social només és possible
amb la consolidació del reconeixement, el
respecte i la normalitat social de la diversitat.
En aquest procés, les polítiques públiques són
una eina essencial.

Biblioteca de Rubí
22 de Gener
20
Amparo Huertas Bailén,
Directora de l’Institut de la
Comunicació de la UAB
Adrià Martín, Director de la
Biblioteca de Rubí

L'Observatori per a la Igualtat es dedica
principalment a l’anàlisi de les desigualtats a
l’educació superior, concretament a l'estudi i
la diagnosi del sexisme i les desigualtats per
discapacitat,

des

d’una

perspectiva

interseccional.
Aprèn més:

Fotografies de l’acte

PPT de l’acte

In-Com UAB
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FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
Urbanisme i participació
La Itziar González és coneguda per la seva
defensa d'un altre model d'urbanisme que, a
partir

de

la

participació

ciutadana,

aconsegueixi crear espais més idonis per a les
relacions socials.
Defensa que una ciutat no són els edificis, sinó
la qualitat de les relacions i vincles entre els
Aula Oberta La Bordeta

seus

habitants,

per

això

es

parla

d'arquitectura social.
27 de Gener

Els urbanistes han de reconèixer totes les
diversitats de les persones i no discriminar a

60

les minories, per tal que els espais s’adaptin el

Itziar González, arquitecte i
activista política catalana que
va ocupar el càrrec de
regidora del districte de Ciutat
Vella de Barcelona.

millor possible a les necessitats de tothom.
S’ha de fer un urbanisme d’acompanyament
per aconseguir el que ens doni benestar ara, i
deixar els plantejaments de futur en un segon
pla.

Antoni Casanovas, president
de l'Aula Bordeta
Aprèn més:

Fotografies de l’acte

Vídeo/PPT de l’acte
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FACULTAT DE MEDICINA

Minories que fan majoria
Després de l'èxit de la marató de TV3 vam fer
una jornada sobre les malalties minoritàries
amb

la

federació FECAMM

formada

per

associacions sense ànim de lucre que lluiten
contra malalties minoritàries. El seu objectiu és
ser un referent de malalties minoritàries en el
territori català, i: Unir a les Associacions de
malalties minoritàries per tenir més força i veu;

Aula Oberta Bordeta

Donar suport a les associacions federades i, a

17 de febrer

través d'elles, als afectats per malalties
minoritàries i als seus familiars; Fomentar la

16

investigació i divulgació de tècniques o

Sara Salinas, presidenta de

tractaments, que mitiguin aquests tipus de

FECAMM

malalties; Col·laborar amb entitats, organismes

Iolanda Arbiol, directora de la

públics i privats amb finalitats semblants;

Plataforma de malalties

Promocionar la necessitat d'un diagnòstic

minoritàries

correcte als malalts i als seus descendents;

Antoni Casanovas, director de

Divulgar i fomentar els coneixements de les

l’Aula Oberta

malalties minoritàries en l'àmbit social i docent;
Sensibilitzar

l'opinió

pública

envers

les

malalties minoritàries.
Aprèn més:

FECAMM

Vídeo de l’acte

Fotografies de l’acte
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FACULTAT DE DRET
Capacitat jurídica: suport a la presa de decisions
L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament
Humà (ACIDH) neix el 1998 i dóna resposta a les
demandes dels pares preocupats pel futur dels seus
fills quan ells no hi siguin i a les situacions de
desemparament i claudicació familiar.
La

persona,

per

diferents

raons

(discapacitat

intel·lectual, malaltia mental o deteriorament cognitiu
Biblioteca de Rubí
19 de febrer
16
Silvia Garcia, gerent de la
Fundació Associació Catalana
d’Integració i
Desenvolupament Humà.
Adrià Martin, director de la
Biblioteca de Rubí

propi de l'edat), pot necessitar el suport de terceres
persones per prendre decisions que garanteixin la
seva voluntat, drets i interessos personals i econòmics.
Les figures de protecció jurídica ofereixen aquest
suport i acompanyament. A la xerrada s'han presentat
les diferents opcions que la llei ens dóna per rebre
suport en la presa de decisions. I s'ha ressaltat la
importància de deixar els documents com el testament
vital, preparats perquè estigui tot resol abans de morir.
Aprèn més:

Fotografies de l’acte

ACIDH
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Intel·ligència artificial i relacions laborals
La IA planteja moltes qüestions de les quals es
parla en àmbits polítics, econòmics i socials, ja que
totes les decisions que es prenen afecten la vida de
les persones, i en moltes ocasions no solament en
la seva condició de treballadors o treballadores.
Debats sobre els criteris ètics i la transparència en
la selecció i aplicació de la IA són vertaderament
importants per construir unes regles comunes de
joc que puguin ser d’utilitat per al conjunt de la
ciutadania.

Joan

Torrent

l'economia

de

la

va

parlar

intel·ligència

sobre

Col·legi de Periodistes
27 de febrer

artificial:

plataformes, utilitats generals, eficiència i treball;

21

i Eduardo Rojo va donar la seva opinió sobre la

Eduard Rojo, catedràtic de

Tecnologia, Internet i la Intel·ligència artificial

Dret del Treball i de la

lligada al món del treball.

Seguretat Social de la UAB.
Joan Torrent, professor

Aprèn més:

d'Estudis d'Economia i Empresa
de la UOC.
Òscar Coromina, membre del
grup de Recerca en Imatge, So i

Vídeo de l’acte

Fotografies de l’acte

Síntesi

PPTs. de l’acte
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DURANT LA PANDÈMIA
Retorn tímid a les activitats presencials
A causa de la pandèmia de la Covid 19 vam haver d'ajornar diverses activitats,
actualment queden dues universitats opina pendents, la resta ja s'han fet.

I cap a l'octubre vam poder començar a reprendre les activitats presencials, però
seguint les mesures de seguretat de l'estat d'alarma. Amb un límit de places reduït,
distàncies de seguretat, controls de febre i demanat certificat de responsabilitat a tots
els assistents. Per tal de continuar arribant a més gent, aquestes conferències es van
gravar i penjar al nostre canal de YouTube.
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Format virtual i Inici del Cicle Covid 19
Per tal de continuar fent contingut durant la pandèmia vam organitzar activitats en
format virtual. Algunes d’elles eren l’adaptació de les que ja teníem pensades, però
també vam organitzar de noves, entre elles el cicle Covid.
El funcionament d’aquestes activitats, per poder continuar comptant amb la
participació dels assistents, es va fer compartint les reunions de zoom a través de vídeos
en directe per YouTube, i els assistents ens podien fer preguntes a través dels
comentaris de YouTube o pel WhatsApp d’AmicsUAB.

Cicle Covid 19
Podeu veure la presentació del
cicle COVID que va fer el
president

d'AmicsUAB,

Francesc Cayuela, a través
del

canal

de

YouTube

d'AmicsUAB.

És un cicle de reflexions sobre la situació pandèmica
actual, que intenta crear una visió general dels efectes de
la pandèmia amb la participació de ponents experts en
diverses ares de coneixement, economistes, sociòlegs,
sanitaris, polítics, etc. Està compost per 12 jornades, 3 de
les quals es van fer a finals de 2020.
Les jornades que formen part d'aquest cicle es van fer
en castellà perquè tinguessin projecció en l'àmbit
espanyol, com els mitjans d'alguns dels nostres
col·laboradors pel cicle.
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FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Enginys invisibles
Aquest acte fa esment de la poca o nul·la visibilitat
que tenen les inventores, de manera que els seus
noms i la seva relació amb estris d'ús quotidià, són
desconegudes per la societat en general i pel jovent
i/o infants en particular. Això fa que no hi hagi
models de dones inventores/tecnòlogues per a noies
i la principal conseqüència és la falta de vocacions.

Biblioteca Mestre Martí
Tauler (Rubí)

Al marge del caire reivindicatiu, amb respecte i un
punt d'humor, és una xerrada de divulgació i, per

7 d’octubre

tant, ajuda a respondre molts "sabies que...?".
14 Assistents
33 Visualitzacions
Núria Salan
Presidenta de la Societat
Catalana de Tecnologia.
Adrià Martin
Director de la biblioteca de
Rubí

Aprèn més:

Societat Catalana de tecnologia

Vídeo de l’acte

PPT. de l’acte

Fotografies de l’acte
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FACULTAT D’EDUCACIÓ

Els consensos socials en l'educació
L'acte va tractar de quins són els consensos
socials sobre l'educació davant el futur i quin és
el dilema de les institucions educatives avui: ser
una indústria acreditadora o esdevenir un
servei bastat en un model d'aprenentatge
orientat

a

ampliar-se

les

oportunitats

personals.
Aula Oberta la Bordeta
28 d’octubre
10 assistents
Joan Rué
Pedagog i catedràtic de la
facultat d'educació de la UAB
Adrià Martin
Director de la biblioteca de
Rubí

Aprèn més:

Llibre

Fotografies de l’Acte
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FACULTAT D’EDUCACIÓ
Dones i Cultura
La Roser Amills escriptora que busca donar veu als
silenciats, participa en un grup de whatsapp on més de 100
dones

del

món

cultural comparteixen

experiències, troballes

i

suggeriments

les

seves

culturals,

convocatòries i consells.
A partir d'aquesta experiència la Roser ha reflexionat sobre
el paper de la dona en la cultura i la literatura en singular.

Streaming
11 de novembre
83 Visualitzacions
Roser Amills
Escriptora i periodista
Adrià Martin
Director de la biblioteca de
Rubí

Aprèn més:

Web de la Roser Amills

Vídeo de l’acte
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FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
La investigació davant de La Covid-19
La ponent va ser la Dra. Aurora Pujol,
investigadora de l'ICREA en el Centre de
Genètica Mèdica de l'Hospital Duran i
Reynals. Ha participat en congressos de 13
ponències i ha publicat més de 20 articles
en publicacions científiques. Des del 2006
és presidenta del Comitè Científic de la
Streaming

Secció Espanyola de l'Associació Europea
contra la Leucodistròfia.

16 de desembre
70 Visualitzacions
Aurora Pujol, investigadora
de l'ICREA en el Centre de
Genètica Mèdica de l'Hospital
Duran i Reynals.
Adrià Martin
Director de la biblioteca de

La conferència va tractar temes com
les línies d'investigació sobre la COVID-19,
la vacuna, entre altres... Tant AmicsUAB,
com la Biblioteca de Rubí, volíem fomentar
la participació en la Marató de TV3:
“aquest any ens toca a tots”. Podeu
consultar les accions que està fent la
biblioteca de Rubí a la seva web.

Rubí
Aprèn més:

Vídeo de l’acte
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Cicle Covid19
SESSIÓ 1:
Reconstruir el sistema sanitari
Va participar Amando Martín Zurro,
director de la càtedra Docència i
Investigació en Medicina de Família (UAB
2001-2007) Coordinador General del
Programa de Medicina de Família i
Comunitària de Catalunya (1995- 2008).
Co-Director del "Plan de Innovación de
Atención Primaria y Salud Comunitaria"

Streaming

del Departament de Salut (2007- 2010).
També va participar en Miquel Porta

24 de novembre

Serra,

investigador

de

l'Institut

202 Visualitzacions

Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM)

Amando Martín Zurro

de Barcelona. – Catedràtic de Medicina

Director

Preventiva

de

la

càtedra

i

Salut

Pública

de

la

Docència i Investigació en

Universitat Autònoma de Barcelona. –

Medicina de Família

Professor adjunt d'epidemiologia a la

Miquel Porta Serra

Universitat de North Carolina a Chapel

Investigador

de

Hill, EEUU.

Municipal

d'Investigació

l'Institut

Aprèn més:

Mèdica (IMIM)
Èlia Pons
Directora del Diari de la
Sanitat, va moderar el cicle.

Vídeo de l’acte
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Cicle Covid19
SESSIÓ 2:
La reactivació econòmica i social: No només esperant a Europa
En

la

segona

sessió

titulada

"La

reactivació econòmica i social: No només
esperant a Europa" es va fer el dijous 3 de
desembre a les 19 h.
Va

participar

Antonio

González,

Secretario General de Empleo 20062008, vocal del "Consejo Economico y
Streaming
3 de desembre
179 Visualitzacions

Social" i membre d’Economistas Frent a la
Crisis.

Josep

Oliver,

catedràtic

d'Economia Aplicada de la UAB també va
fer de ponent. La moderació va estar a
càrrec del periodista Antonio Franco.

Antonio González
Vocal del "Consejo
Economico y Social"
Josep Oliver
Catedràtic d'Economia
Aplicada de la UAB
Antonio Franco
Periodista

Aprèn més:

Vídeo de l’acte
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Cicle Covid19
SESSIÓ 3:
Mecanismes d'Odi i Confrontació
En la tercera sessió titulada "Mecanismes
d'Odi i Confrontació" va participar
l'Ignacio

Morgado,

Psicobiologia

de

catedràtic

de

l’Institut

de

Neurociència a la Facultat de Psicologia
de la Universitat Autònoma, Manuel
Cruz,

catedràtic

de

Filosofia

Contemporània a la Universitat de
Streaming
24 de novembre

Barcelon, ex-President del Senat i autor
de l’article: “Que el miedo no mute en
ràbia” La Vanguardia, 12 d’abril de 2020.

193 Visualitzacions

La moderació va anar a càrrec de Maria

Ignacio Morgado

José Recoder, degana de la Facultat de

catedràtic de Psicobiologia

Ciències de la Comunicació de la UAB.

de l’Institut de Neurociència
a la Facultat de Psicologia
de la UAB
Manuel Cruz
Catedràtic de Filosofia
Contemporània a la
Universitat de Barcelon

Aprèn més:

Maria José Recoder
Degana de la Facultat de
Ciències de la Comunicació
de la UAB.
Vídeo de l’acte
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Tertúlies Claris

Noves mesures per adaptar-nos a la nova situació
Per tal d'adaptar-se a les mesures de seguretat es van
haver de cancel·lar o ajornar els sopars fins que els
restaurants poguessin obrir. Vam aconseguir fer 6
sopars, 3 abans de la pandèmia i 3 un cop aixecades les

Número d’actes:
6
Número d’assistents:
107

mesures pels restaurants.
Així i tot un cop oberts es va mantenir la precaució amb la reducció de comensals per
garantir la distància de seguretat, i la ventilació de la sala, l'ús de gel hidroalcohòlic,
prenent la temperatura als assistents, fent un canvi d'horaris durant el toc de queda
perquè els assistents poguessin arribar a casa a temps, i recomanant mantenir la
mascareta durant la tertúlia excepte en el moment del sopar.
També vam demanar als assistents que firmessin la declaració responsable de covid i
els hi vam oferir una entrada identificaria perquè poguessin justificar la sortida en cas
e que no arribessin a casa a temps.
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L’Hotel Claris
L’hotel Claris ha estat des del seu inici la seu
dels nostres sopars i d’aquí ve el seu nom.
El Claris és un dels hotels de Barcelona més
emblemàtics. Situat a l’antic Palau Vedruna
ubicat a l'illa del districte de l'Eixample
delimitada pels carrers Pau Claris, València,
Mallorca i Roger de Llúria. La planta de l'antic
palau neoclàssic ocupa la part del xamfrà, però deixa uns espais laterals que han estat
ocupats per la nova construcció de l'hotel que també ha afegit dues plantes amb un estil
marcadament contemporani. D'aquesta manera, la nova construcció envolta totalment
a l'original, però sense afectar-la, creant un nou edifici híbrid a partir de la suma dels
dos llenguatges.
Un menú exclusiu
El servei de restauració de l’Hotel elabora per cada Sopar Tertúlia Claris un menú
exclusiu pels nostres assistents adaptat a cada ocasió.
Fundació Catalunya Europa i el llegat de Pasqual Maragall
La Fundació neix de la mà de Pasqual Maragall, expresident de la
Generalitat de Catalunya, amb la missió de liderar un espai de
pensament que des del catalanisme polític i els valors de progrés,
equitat, i democràcia, reflexioni sobre els principals reptes col·lectius de la nostra
societat. Des de la seva creació el 2008 és un partner d'AmicsUAB donant un suport
actiu a l’organització dels Sopars Tertúlia Claris.
El projecte forma part des del 2018 del llegat de Pasqual Maragall amb el suport de:
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Divisió per categories
Els sopars tertúlia Claris busquen analitzar l’actualitat catalanoeuropea en tota la seva
complexitat, per això s’han dividit en sis categories diferents.
Comunicació
En una època de globalització creiem que és important explorar el
funcionament dels mitjans i les eines de comunicació i el seu efecte sobre
la població.
Europa
Tots els sopars Claris tenen una visió europea, ja que considerem que és
el marc principal que ens movem, però ens va semblar interessant crear
una categoria especial per tractar els temes més rellevants de la UE.
Infraestructures
Les infraestructures són un peça clau en el desenvolupament de
qualsevol regió. AmicsUAB analitza periòdicament les més importants
portant ponents que ofereixin noves perspectives i propostes.
Política i Societat
Davant de l’allau de notícies, AmicsUAB porta experts per oferir un espai
on analitzar detalladament els últims esdeveniments i intentar predir les
seves conseqüències.
Salut
Catalunya té una recerca i unes instal·lacions de salut de gran qualitat el
que la converteixen en el hub en biotecnologia del sud Europa. AmicsUAB
invita tots els actors que participen en aquest model d’èxit per enfortirlo i donar a conèixer les seves iniciatives.
Tecnologia
El s. XXI està marcat pels forts avenços tecnològics i les empreses han
d’innovar o morir. AmicsUAB analitza casos d’èxit per facilitar la
implementació de les noves tecnologies.
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Comunicació
Com explicar el temps, davant de l'emergència climàtica
Des de fa alguns anys es parla d'emergència
climàtica.

Va

explicar

que

calia

reduir

dràsticament les emissions de diòxid de carboni,
però això no serà suficient, va comentar que en
línia amb l’Acord de París; “la humanitat haurà
d’inventar un mètode per eliminar fum entre els
anys 2050 i 2075”.
8 d’octubre
13 assistents
Tomàs Molina, Cap de
meteorologia de Televisió de
Catalunya
També va afegir que l'emergència climàtica provoca cada cop fenòmens meteorològics
més extrems com “Temporals extrems, ascens generalitzat de temperatures, incendis
forestals, llargs períodes de sequera… tot això s’aguditzarà l’any 2025”, va alertar el
Tomas Molina.
Aprèn més:

Entrevista

Org. Meteorologica

Web meteorologia TV3
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Europa
Agenda 2030 i ODS: reptes i oportunitats per la ciutadania i governs
L’agenda 2030 de les Nacions Unides
compta

amb

17

Desenvolupament

Objectius

Sostenible,

de
entre

d’altres, tots ells vetllen perquè siguin
objectius

universals,

integradors

i

ambiciosos. En Noferini ha explicat com
ajuden a coordinar i sincronitzar les
activitats de diferents institucions.

16 de gener
30 assistents
Andrea Noferini, professor
de ciència política i de la UAB

Aquests ODS aborden la pobresa, la fam,
la pau, la salut, l’educació, les desigualtats,

i UPF i secretari acadèmic de
l’ICPS

la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el
canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció
sostenibles i la governança.
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials va col·laborar en l’acte aportant l’Andrea
Noferini com a ponent.
Aprèn més:

Entrevista

Presentació

Web ICPS
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Tecnologia
5G: una gran oportunitat
El 5G està dissenyat per ser molt més ràpid
que el 4G actual. A més, la banda d’ampla
s’adapta a la demanda existent. La majoria
de generacions s’ha definit tècnicament
per les seves velocitats de transmissió de
dades, també s’han vist marcades per la
interrupció en els mètodes de codificació o
interfícies aèries.
Amb suport públic i privat, MWCapital
centra la seva activitat en quatre àrees:
l’acceleració de la innovació a través de
l’emprenedoria digital; la transformació de
la indústria mitjançant la tecnologia
digital; el creixement del talent digital

3 de març
24 assistents
Eduard Martín, CIO i
director del 5G del Mobile
World Capital Barcelona

entre les noves generacions i els professionals; i la reflexió sobre l’impacte de la
tecnologia a la nostra societat.
Sobre el Mobile World Capital
Pel que fa al Mobile World Capital Barcelona, és
una iniciativa que impulsa el desenvolupament
digital de la societat i ajuda a millorar la vida de
les persones a escala global.
Aprèn més:

Entrevista

Web MWC
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Política i societat
Àsia-Pacífic a l’era Post-Covid, el paper de Casa Àsia
La

COVID-19

ha

revolucionat

les

relacions internacionals i ha sacsejat els
lligams econòmics i comercials creats
durant les primeres dècades del s. XXI. En
aquesta nova serà necessari refer o
recrear els lligams del passat, en la
relació d'Espanya i Catalunya amb la
regió Àsia- Pacífic té i tindrà un paper

26 de novembre

destacat, Casa Àsia.
Casa Àsia

14 assistents

Casa Àsia és un organisme de diplomàcia

Javier Parrondo,
director general de Casa
Àsia

pública creat el 2001 i integrat pel
Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea
i Cooperació, la Generalitat de Catalunya

i els Ajuntaments de Barcelona i de Madrid. Casa Àsia es va crear amb la voluntat de
contribuir a un millor coneixement i a l'impuls de les relacions entre les societats d'Àsia,
el Pacífic i Espanya, en l'àmbit institucional, econòmic, cultural i educatiu, a més a més
d'apropar i facilitar l'intercanvi de cultures, idees i projectes d'interès comú.
En tots aquests anys, la institució s'ha convertit en un referent i lloc de trobada al nostre
país d'una de les regions més dinàmiques del món: ÀsiaPacífic.
Aprèn més:

Entrevista

Web Casa Àsia
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Salut
La resistència als antibiòtics: una amenaça global
La resistència als antibiòtics suposa un
problema de salut global, i dificulta el
tractament de malalties infeccioses. És un
procés

natural

microorganismes

pel

qual

els

desenvolupen

resistència als fàrmacs que s'utilitzen per
tractar-los.
16 de setembre
14 assistents
Jordi Vila, Cap de servei
de microbiologia de
l’Hospital Clínic i
catedràtic de la UB
Segons l'Institut de Salut Global de Barcelona cada any moren a Europa 25.000
persones a conseqüència de les infeccions per bacteris multiresistents a antibiòtics, i el
cost associat a aquestes infeccions és de 1.500 milions d'euros. El Dr. Jordi Vila,
explicarà les causes i conseqüències de la resistència dels antibiòtics, i com enfrontar
aquest problema.
Aprèn més:

Entrevista

Web Hospital clínic de microbiologia
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Salut
La indústria dels assajos clínics
Un assaig clínic és un estudi d'investigació
que es realitza en persones per saber com
funciona un nou medicament davant d'una
malaltia. Serveix per saber si el nou
medicament és eficaç i segur i que dosis
proporciona el màxim benefici per al pacient.

10 de desembre
14 assistents
IQVIA és líder mundial en l’ús de dades,
tecnologia, anàlisi avançada i experiència per

John Ward, Prime site

ajudar els clients a impulsar la salut. Vam

Director – IQVIA Spain

comptar amb les ponències de John Ward,
Prime Site director d'IQVIA Spain, i José Luis Fernández, director general d'IQVIA
Espanya.

Aprèn més:

Entrevista

Presentació

Web IQVIA
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Channel
El Channel d'AmicsUAB consisteix en una tertúlia a tres bandes sobre un tema específic.
Col·laborant amb una entitat de la UAB com l'ICE, l'IRTA, les biblioteques, etc. per triar
la temàtica especifica. S'escullen tres ponents: un representant de l'entitat, un expert
de la UAB i un infuencer o persona externa a la Universitat, i un moderador que
condueix l'acte. L'acte es fa de forma telemàtica per zoom i es retransmet en directe per
YouTube, acostuma a durar 1 hora i es deixen 30 minuts extres perquè els assistents
facin preguntes a través dels comentaris de YouTube o el WhatsApp d'AmicsUAB.
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El professorat davant de la COVID

26 de novembre

61

A l'acte es va parlar dels riscos de la no presencialitat, el desenvolupament del curs
passat, els reptes que planteja la situació "híbrida" actual, i es plantejarà com es
desenvoluparà l'educació a partir d'ara. També es va abordar com es pot ajudar al
professorat en aquesta situació.
Van participar Anna Cros, directora de l'ICE, Joaquín Gairín, Professor Catedràtic
de Didàctica i Organització Escolar a la UAB i Director del CRiEDO, i Carlota Hernández
i Anna Palencia, les educadores influencers conegudes com a "Dos profes en
apuros". Marta Bertrán, degana de la facultat d'educació de la UAB, va ser la
moderadora.
Aprèn més:

Vídeo de l’acte
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Vacuna de la COVID-19, què és? Com es fa? I quan?

30 de novembre

395

L'IRTA CReSA està desenvolupant una vacuna contra la Covid-19, si t'interessa el tema,
pots saber-ne més a la seva web i consultar la càpsula, on parlen del procés i les mesures
de seguretat per fer la vacuna.
Viròlegs de l’IRTA participen en un dels primers estudis moleculars per dissenyar una
vacuna pel nou coronavirus, publicat a la revista F1000Research. La recerca aporta
pistes sobre la proteïna implicada en el procés d’infecció del nou coronavirus, que
podria ajudar a desenvolupar una vacuna.
Joaquim Segalés, investigador del centre IRTA-CReSA, Darío García, biotecnòleg i
Youtuber (pots seguir el seu contingut a través del canal BiotecX), i Jose Dominguez,
investigador de l'Institut d'investigació de ciències de la salut Germans Tries i Pujol
(IGTP) van ser els ponents de l'acte. I Jordi Barretina, director de l'IGTP el moderador.
Aprèn més:

Vídeo de l’acte
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Càpsules
Les càpsules de coneixement són un nou format d'AmicsUAB que es va estrenar durant
el confinament, amb l'objectiu de donar a conèixer la investigació que s'està fent a
la UAB. Consisteixen en un vídeo d'entre 2 i 10 minuts on un expert explica un estudi
concret, que s'estigui fent a la universitat o amb la seva col·laboració. Es poden veure a
través del nostre canal de YouTube. Per fer-les aprofitem ponències anteriors o les
notícies de la sala de premsa de la UAB on s'expliquen les novetats de la universitat, i
ens posem en contacte amb els ponents. D'aquesta manera també volem donar
visibilitat al treball de la facultat de comunicació, enllaçant la càpsula a les notícies de
la UAB.
Càpsules va començar abans del canvi d'imatge d'amics, i per aquesta raó hi ha dos
dissenys diferents. Les primeres càpsules tenen la plantilla provisional i la resta tenen
es van adaptar a la plantilla del nou disseny. En ser un format nou l'hem anat adaptant
a mesura que ha anat creixent. De la mateixa manera que mentre no podíem fer altres
activitats vam fer dues càpsules per setmana, i quan la situació epidemiològica va anar
evolucionant vam poder adaptar altres formats i reduir càpsules a una per setmana.
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Enginyeria

23/04
98

23/04
35

Òscar Vilarroya, director de la Unitat de Recerca en
Neurociència Cognitiva
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Intel·ligència
artificial VS Intel·ligència humana”

Ramón López, director de l'Institut d'Investigació en
Intel·ligencia Artificial del CSIC de la UAB.
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Intel·ligència
artificial VS Intel·ligència humana”

54

Memòria 2020
Càpsules

Adaptació davant la Covid-19

Enginyeria

30/04
61

05/05
46

Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia, ens parla dels Enginys invisibles.
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Enginys invisibles”

Eduard Martín, CIO i director del 5G de Mobile World
Capital Barcelona
Aquesta càpsula està lligada a la Tertúlia Claris "5G: una
gran oportunitat"
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Enginyeria

22/05
58

Eduardo Rojo, Catedràtic de Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la UAB
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Intel·ligència
artificial i relacions laborals”
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Ciències Polítiques i Sociologia

07/05
77

12/05
33

Begonya Sáez, professora del departament de filosofia
de la UAB
Publicacions Begonya Saez Tajafuerce

Joana Gallego, professora de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la UAB
Observatori per a la Igualtat de la UAB
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Ciències Polítiques i Sociologia

15/05
36

Antón costas, catedràtic d'Economia Aplicada a la
Universitat de Barcelona.
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Europa: una visió
estratègica”

26/05

Marina Subirats, catedràtica en sociologia per la UAB

35

Gèneres i estils en temps de pandèmia
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Ciències Polítiques i Sociologia

José María de Dios Marcer, expert de l'Institut
04/06

d'Estudis Europeus i Coordinador del Màster en
Integració Europea de la UAB

71

18/06
34

Institut d'Estudis Europeus

Javier Rodrigo, professor d'història contemporània a
la UAB i coordinador del projecte SO-CLOSE.
So-Close
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Ciències Polítiques i Sociologia

Amparo Huertas, Professora del departament de
30/06

comunicació audiovisual i publicitat de la UAB i
directora de l'institut de Comunicació

49

In-Com UAB

21/07

Jordi Urgell, investigador de l'escola de cultura de pau

49

Escola de cultura de pau
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Ciències Polítiques i Sociologia

22/12
16

Salvador Cardús, professor de Sociologia de la UAB i
periodista
La cohesió social a la Catalunya del segle XXI
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Ciències de l’Educació

20/05
23

28/05
36

Joan Manuel del Pozo, professor de filosofia de la UdG
i polític català
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Els consensos
socials en l’educació”

Joan Rué, Pedagog i catedràtic de la facultat d'educació
de la UAB
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Els consensos
socials en l’educació”
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Ciències de l’Educació

23/06
13

Joan Rué, Pedagog i catedràtic de la facultat d'educació
de la UAB
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Els consensos
socials en l’educació”
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Ciències

28/04
36

Toni Guntin, representant de l'Observatori Astronòmic
de Castelltallat
Aquesta càpsula està lligada a la visita a “L'observatori
astronòmic de Castelltallat”

Gonzalo Delacamara, coordinador i investigador del
27/07

Departament d’Anàlisis Econòmic de la Fundación
IMDEA Agua

12

Aquesta càpsula està lligada a la UO “La gestió de l’aigua i
el medi ambient”
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Ciències

03/09

Victoria Reyes-García, directora del projecte LICCI

22

LICCI

27/11
4

Jordi Bartolomé, Professor del Departament de
Ciència Animal i dels Aliments de la UAB
Atles d'Epidermis
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Ciències

Gonzalo Delacamara, coordinador i investigador del
Departament d'Anàlisis Econòmic de la Fundación
05/11

IMDEA Agua i professor a la Universitat d'Alcalà,
David Saurí, coordinador del Grup de Recerca en Aigua
Territori i Sostenibilitat (GRATS) i professor del
Departament de Geografia de la UAB

8

Aquesta càpsula està lligada a la UO “La gestió de l’aigua i
el medi ambient”

66

Memòria 2020
Càpsules

Adaptació davant la Covid-19

Psicologia

27/05

Carme Vilaginés, psicòloga clínica i psicoterapeuta.

22

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

22/10
43

Hugo Valenzuela, Professor del Departament
d'Antropologia Social i Cultural
Fuzzy Frontiers: Telework and Work–Life Balance in
COVID-19 Spain
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Psicologia

01/11
8

Sara Domènech i Laura Coll, Investigadores de la
Fundació Salut i Envelliment UAB
Fundació Salut i Envelliment UAB
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Filosofia

29/05
34

Ferran Caballero, Llicenciat en filosofia i màster en
Pensament Contemporani
Aquesta càpsula està lligada a la UO “La construcció
lingüística de la realitat”
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Turisme i Direcció Hotelera

Maria Mercè Escrichs, Cap de l'Àrea de Coneixement,
16/06

Qualitat i Competitivitat Turística de la Direcció General
de Turisme de la Generalitat

15

Aquesta càpsula està lligada a la UO “El Turisme a la
Barcelona del s.XXI”
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Economia i Empresa

07/07
13

23/07
10

Lourdes Benería, Catedràtica emèrita de la Universitat
de Cornell
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Economia
Feminista”

Lina Galvez, catedràtica d'història econòmica de
la Universidad Pablo de Olavide
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Economia
Feminista”
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Ciències de la Salut

15/07
15

05/08
24

Josep Ramon Germà, Director d'estratègia clínica,
investigació i resultats de l'institut català d'oncologia
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Oncologia, l’estat de
la qüestió: el mèdic i el pacient”

CReSA, IBB, UAB, IRTA Investigadors de la UAB
Ajuda'ns a desenvolupar una vacuna contra el SARSCoV-2

72

Memòria 2020
Càpsules

Adaptació davant la Covid-19

Ciències de la Salut

19/08
12

09/09

Josep Ramon Germà, Director d'estratègia clínica,
investigació i resultats de l'institut català d'oncologia
Aquesta càpsula està lligada a la UO “Oncologia, l’estat de
la qüestió: el mèdic i el pacient”

Esther Vàzquez, investigadora en l'Institut de
Biotecnologia i Biomedicina de la UAB
An

42

Auristatin

Nanoconjugate

Targeting

CXCR4+

Leukemic Cells Blocks Acute Myeloid Leukemia
Dissemination
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Ciències de la Salut

28/09
91

08/10
17

Joaquim Segalés, catedràtic de la facutat de veterinaria
i investigador del CReSA
Hospital Clínic Veterinari - UAB

Lydia Giménez, Catedràtica en Psiquiatria a la UAB i
investigadora de l’institut de neurociències
ORIGINAL RESEARCH article
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Ciències de la Salut

13/11
7

10/12
22

Àngel Puyol, Catedràtic d'Ètica del Departament de
Filosofia de la UAB
Premiat un estudi sobre l'ètica dels algoritmes de triatge
i localització de la COVID-19

Albert Quintana i Elisenda Sanz, Investigadors de
l'Institut de Neurociències de la UAB
eIF2α controls memory consolidation via excitatory and
somatostatin neurons
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Ciències de la Salut

Josep Deví Bastida, psicòleg clínic i neuropsicòleg del
18/12

Parc de Salut Mar, i professor Associat del Departament
de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de
Psicologia de la UAB

9

El bilingüismo como factor de protección de la
enfermedad de Alzheimer: revisión sistemática
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La Cursa de la UAB

Des del 7 de desembre fins a l’1 de març es va celebrar la novena edició de la cursa
solidària de la UAB en suport a La Marató de TV3. La recaptació de les donacions
de la cursa es van destinar a La Fundació la Marató de TV3, que el 2020 es
dedicava a la Covid-19. La Marató de TV3 ha recaptat, gairebé, 14 M €. Els diners
es repartiran en 98 equips d’investigació i es duran a terme 36 projectes
seleccionats.

La cursa s’ha pogut desenvolupar en
diferents

modalitats

(10

km

de

cursa/caminada, 6 km cursa/caminada, 500
m de mobilitat reduïda i altres reptes i
modalitats). A més s’ha pogut fer des de
qualsevol indret i s’han pogut crear reptes
col·lectius i individuals. L’app d’AmicsUAB
ha servit per registrar els reptes i els km solidaris. Així mateix, també s’han pogut
fer les donacions des de l’aplicació. Altrament, els participants han pogut penjar
fotos i vídeos a la mateixa aplicació i a Instagram amb el hashtag
(#cursauab2020).

La Covid-19 és la malaltia provocada pel SARS-CoV-2 i que ha generat una
pandèmia l’any 2020. La UAB desenvolupa importants recerques per lluitar
contra la Covid-19. A més, ha servit per conscienciar la societat i la comunitat
sobre el SARS-CoV-2.
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La Comunicació d’ AmicsUAB
Correus
Des d’AmicsUAB enviem la informació sobre totes les nostres activitats a través del
correu. Informem als nostres socis, a la comunitat UAB a través de les llistes, i busquem
correus d’empres, entitats i persones que estiguin lligades a las temàtiques que
tractarem i puguin estar interessats en assistir.
A part de les nostres activitats, també enviem
informació relacionada amb l’Autònoma o amb els
nostres col·laboradors, en butlletins d’informació que
fem mensualment.
Aquest any hem enviat informació a un total de 75.064
correus, els quals s’han d’ampliar amb les llistes de la
UAB, que contem que són aproximadament 6.435
correus per enviament.
En total calculem que s’han fet 287.419 enviaments.
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Tecnologia per apropar-nos als socis

La pàgina web d’AmicsUAB (amicsuab.cat), després de la seva renovació, segueix sent
l’aparador principal. A través d’aquest canal, els usuaris tenen tota la informació
actualitzada de l’entitat i poden interactuar amb nosaltres, ja sigui per fer-se membre,
inscriure’s en una activitat o realitzar qualsevol consulta.
Més visualitzacions
Tot i la Covid-19, les dades

Referits
8%

Xarxes socials
16%

han augmentat en tots els
marcadors

mesurats

els
Orgànic
19%

darrers anys entre un 5 i

Directe
57%

quasi un 14%.

151.000 impressions

730 Interaccions

Principals Paraules
1. Amics UAB
2. Amics de la UAB
3. Joan Carbonell Manils

Principals imatges
1. Pistolerisme
2. El pistolerisme
3. Xavier Muñoz

Principals vídeos
1. Javier Rodrigo
2. Amics de la UAB
3. Pistolarisme
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APP
El desembre del 2020 es va publicar l’aplicació d’AmicUAB. L’app es troba disponible
tant a l’App Store (Apple/iOS) com a la Play Store (Google/Android).

La utilització de l’aplicació permet:
•

Rebre totes les informacions i notícies de la UAB i el seu entorn al mòbil

•

Estar al dia el de totes les nostres activitats i inscriu-te de forma ràpida i
preferent

•

Tenir el teu carnet de soci sempre a mà

•

Contactar amb AmicsUAB d'una manera ràpida i senzilla

•

Pujar fotos i vídeos dels actes o d'espais de la UAB

•

Participar en els nostres reptes

L’App d’AmicsUAB al servei de la Cursa de la UAB
AmicsUAB, juntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i APPLUS+
Laboratories, ha organitzat la cursa solidària de la UAB 2020 en suport a La Marató de
TV3. La nostra infraestructura tecnològica ha estat posada a la disposició de la Cursa.
Així doncs, l’app d’AmicsUAB ha registrat els reptes i km solidaris recorreguts.
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XXSS

AmicsUAB considera les xarxes socials com una línia de comunicació directa amb els
seus membres i possibles nous seguidors.
Durant l’any 2020 AmicsUAB ha experimentat un creixement en nombre de seguidors,
visualitzacions a les diferents xarxes que utilitzem, animat també per l’augment de
publicacions diàries.

Instagram

16238 Impresions 272 Stories 126 Posts

Tot i ser el perfil ms nou, hem seguit la
bona dinàmica de l’any anterior i hem
seguit amb l’increment tant del
nombre

de

seguidors

com

de

visualitzacions i interaccions. El post
més popular de l’any 2020 va ser del
Sopar Claris presentat pel Tomàs
Molina, sobre “com explicar el temps,
davant de l’emergència climàtica”.
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283.650 Impressions 294 Mencions 462 Posts
Twitter és un any més la nostra
xarxa social amb més seguidors i
impressions.

També

és

on

pengem més post i tenim més
interaccions. En el darrer any
hem fet més d’un 50% de tuits
més que l’any anterior, fet que ha
incrementat de manera notària tant els seguidors com les
interaccions
Cal destacar que hem tingut 294 mencions o posts d’altres
comptes parlant de nosaltres. El tuit més popular va ser en el
que informàvem sobre les nostres càpsules, a través de les
quals és possible descobrir tot el coneixement que produeix la Universitat Autònoma
de Barcelona.
28 portades diferents
Una característica del nostre Twitter és que a diferència de les altres Xarxes Socials té
una portada que canvia per reflectir la propera activitat que realitzarem. Així, els
seguidors tenen un lloc més visual per saber la següent activitat. El total de portades
diferents han estat 28.
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Facebook

4180 Usuaris 393 Posts
El 2020 el nostre abast de les publicacions de Facebook ha
arribat a 4180 usuaris, i hem obtingut 688 M'agrades a la
pàgina d'Amics el qual
suposa un increment de
quasi el 20%.
La publicació amb més
interacció

d’aquesta

xarxa social va ser la
presentació de la ponent
d’Universitat

Opina,

Amparo Huertas Bailén,
directora de InCom-UAB
Comunicació LGTBI.

Linkedin

17.014 Impressions 218 Posts

El 2020 el nostre abast de les publicacions de
LinkedIn ha arribat a 8.300 usuaris, amb un
increment del 10% aproximadament tot i haver reduït
el nombre de posts en aquesta xarxa social. Linkedin
com a Xarxa Social més professional, hi tenen més
repercussió les publicacions sobre els Sopars-Tertúlia
Claris. És per això que el post amb més repercussió va
ser el de la presentació del sopar sobre “La indústria
dels assajos clínics”.
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46.283 Impressions 218 Vídeos
YouTube ha estat històricament la nostra xarxa social
més infrautilitzada, tenint una funció més arxivística que
com a canal de transmissió. Durant el 2019 ja es va
replantejar la seva funció, i aquest any 2020 s’ha vist la
clara millora dels resultats. Això també ha sigut degut a
la pandèmia, que les activitats s’han hagut de fer de
forma online, per streaming de Youtube, i ha fet créixer
exponencialment tant les impressions com visites i
seguidors del nostre compte d’aquesta xarxa.
Diversificació de continguts
Al nostre compte de Youtube es poden trobar tota mena
de contingut, des de resums de les sortides que s’han
pogut fer, càpsules per aprendre continguts relacionats
amb la UAB, entrevistes amb els ponents dels sopars

Claris, i les conferències fetes tant les que es feien de forma presencial, que també eren
retransmeses per streaming, com durant la pandèmia quan no era possible fer les
conferències de forma presencial, eren també retransmeses per Youtube i obertes per
tothom. Aquest nou material ha permès a la institució donar-se a conèixer molt més a
la plataforma i atraure a nous espectadors cap a AmicsUAB.
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Recull de Premsa
Durant el 2020 diversos actes d’AmicsUAB han tingut una repercussió a la premsa, les
activitats que més interès han despertat, han estat diferents Universitat Opina i les
nostres celebracions. En total hem tingut 1 notícia a la premsa general, 3 a la premsa
temàtica, 8 a la premsa local de Rubí i Bellaterra i 8 a la pàgina web de la UAB.
General
5%

Accés al web
UAB
40%

Temàtica
15%

Local
40%

Premsa General
Ø

El País
v 19/11/2020
v “Amics de la UAB premia a
Soledad Gallego-Díaz”
v Més informació pàg. 9
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Premsa especialitzada

Ø

El Diari de la Sanitat
En total El Diari de la Sanitat va col·laborar amb el cicle Covid-19 i va fer una notícia per
a cada acte.
v 26/11/2020
v Universitat Opina
“Quines són les claus per
reconstruir el sistema
sanitari”

v 23/12/2020
v Covid-19

v 07/12/2020
v Covid-19
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Premsa local
Ø

Rubí TV
v 07/09/2020
v La biblioteca ja té a punt la
programació de tardor

Ø

Ràdio de Rubí
v 09/01/2020
v La Biblioteca Municipal ha programat una
desena d’activitats per a aquest mes

v 21/01/2020
v La biblioteca acull una xerrada sobre
polítiques públiques LGTBI
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v 20/02/2020
v L’Associació d’Amics de la UAB posa sobre la
taula el suport en la capacitat jurídica

v 11/03/2020
v Suspeses les activitats amb concentració de
persones durant els pròxims quinze dies

v 14/09/2020
v La Mestre Martí Tauler ja té preparada la seva
nova programació
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v 29/10/2020
v L’Ateneu i la Biblioteca acullen les últimes
xerrades presencials abans del seu tancament
temporal

Bellaterra.cat ha mencionat a AmicsUAB en una de les
seves notícies.
Ø

Bellaterra.cat
v 18/01/2020
v Biblioteca Bellaterra a l’estació
dels FGC
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Sala de premsa de la
UAB
La Universitat Autònoma posa a la seva
agenda tots els actes de l’entitat, i

crea

notícies pels que considera més rellevants.
v 09/01/2020
v “Europa: una visió estratègica”

v 21/01/2020
v Universitat Opina
“Polítiques públiques, igualtat
LGTBIQ+ i desenvolupament
social”

v 06/02/2020
v Universitat Opina
v “Intel·ligència artificial i relacions
laborals”

v 24/02/2020
v Universitat Opina
“Intel·ligència Artificial VS.
Intel·ligència Humana”
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v 21/10/2020
v “Festa AmicsUAB 2020”

v 19/11/2020
v “Festa AmicsUAB 2020”

v 22/12/2020
v “Negacionisme i antivacunes”

#SomosPeriodismo és un laboratori digital universitari vinculat a l’educació, la
pràctica, la investigació i la innovació del periodisme. Està creat pel Departament de
Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona i està obert a tota la comunitat universitària i
periodística.

Ø

Somos Periodismo
v 11/12/2020
v AMICSUAB organiza una
conferencia sobre mecanismes
de odio y confrontación
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Obsequis
Al llarg de 2020 hem realitzat 3 sortejos entre tots els nostres socis. Aquests s’han pogut
dur a terme gràcies als convenis amb empreses i serveis que AmicsUAB disposa. La
campanya consta de tres sortejos d’obsequis en els quals participen tots els socis que
disposen del carnet al dia, no s’inhabiliten els antics guanyadors.

PARTNERS
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Sorteig 1r trimestre
Menú CEBO a la Terrassa del Claris
Hotel Claris – Derby Hotels

Guanyadora: M.P T. S.

Fujifilm

1 CÀMERA INSTANTANEA INSTAX Mini

Guanyadora: C. V. S.
3 Guanyadors: T10 English Conversation

UAB Idiomes

Guanyadors:
M. T. B.
M. B. C.
E. P. O.
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Lot 3 llibres del Servei de Publicacions
Servei de Publicacions UAB

UAB

Guanyadora: F. B. T.
3 llibres d’ICPS
ICPS

Guanyadors:
E. N. R.
Y. B.
M. V. C. G.
Escola Port
Curs de llicència de navegació nàutica

Guanyador: R. C. G.
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Sorteig 2n trimestre
Hotel Claris – Derby Hotels

2 nits d'Hotel+ Esmorzar Claris

Guayador: N. G. G.
Fujifilm

1 CÀMERA INSTANTANEA INSTAX Mini

Guanyadora: A. B. S.
3 Guanyadors: T10 English Conversation
UAB Idiomes

Guanyadors:
E. C. C.
R. M. A.
M. C. F. I.
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Lot 3 llibres del Servei de Publicacions UAB

Servei de Publicacions UAB

Guanyadors:
L. G. T.
J. L. R. P.
M. B. C.
3 llibres d’ICPS
ICPS

Guanyadors:
J. E. F.
M. J. C. C.
D. H. S.
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Sorteig 4t trimestre

Hotel Claris – Derby Hotels

Menú CEBO a la Terrassa del Claris

Guayador: J. M. G.
Fujifilm

1 CÀMERA INSTANTANEA INSTAX Mini

Guanyadora: À. F. P.
3 Guanyadors: T10 English Conversation

UAB Idiomes

Guanyadors:
Francisco J. A. P.
F. H. M.
J. S. C.
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Lot 3 llibres del Servei de Publicacions UAB

Servei de Publicacions UAB

Guanyadors:
J. M. V. C.
M. A. C. Z.
F. J. A. P.
3 llibres d’ICPS
ICPS

Guanyadors:
G. M. V.
S. S. R.
J. V. B.
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Descomptes
Gràcies a les nostres gestions amb el servei de promocions de la UAB, els membres
d’AmicsUAB poden accedir a tots els descomptes externs que té la comunitat
universitària. En total són descomptes a 35 comerços del territori.
Partners
Entitats bancàries

Floristeries

Hotels i restaurants:

Joieries

Mobles de cuina

Estilisme

Oci i esport

Optiques

Informàtica

Dentista

Club UAB
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Agraïments
AmicsUAB vol agraïr a totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres al llarg del
2019. Les col·laboracions d’aquestes entitats han estat molt diferents: aportant
ponents, serveis i productes a AmicsUAB, també cedint espais per poder realitzar les
nostres activitats i fins i tot econòmicament.
v 5G Barcelona
v ACIDH
v Ajuntament de
Barcelona

v Derby Hotels
Collection
v Diari La Sanitat

Antropologia
Fonamental i
Orientada

v Diputació de
Barcelona (Diba)

v Grup de Recerca en
Aigua, Territori i
Sostenibilitat

v Alumni UAB

v Economistas frente la
crisis

v Horizon 20

v Astronómica de
Sabadell

v ESA

v Hospital Clínic de
Barcelona

v Ateneu Barcelonès

v Escola de Cultura de
Pau

v Aula Oberta a la
Bordeta

v Escola de Postgrau

v Ajuntament de Rubí

v Biblioteca Municipal
de Rubí
v Biblioteques UAB
v CAPS
v CIBER-BBN
v Col·legi de periodistes
de Catalunya
v Col·legi Oficial de
Psicologia de
Catalunya
v Cornell University
v CREIS
v Crónica Global
v CSIC

v Hospital Clínic
Veterinari de la UAB

v Escola Port

v Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

v European Research
Council

v Hospital Germans
Tries i Pujol

v FECAMM

v Hospital Vall d’Hebron

v Fujifilm

v ICE

v Fundació Autònoma
Solidària (FAS)

v ICO – Institut Català
d’Oncologia

v Fundació BBVA

v ICTA-UAB

v Fundació Catalunya
Europa

v IEC

v Fundació Salut i
Envelliment UAB
v Generalitat de
Catalunya
v GRAFO – Grup de
Recerca en

v iMdea agua
v In-Com UAB
v Institut d’Estudis
Catalans
v Institut d’Estudis
Europeus
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v Institut d’Investigació
en Intel·ligència
Artificial
v Institut de Ciències
Polítiques i Sociologia
(ICPS)
v Institut de
Neurociències UAB
v IQVIA
v IRTA – CreSA
v La Cursa de la UAB
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v LICCI
v Mobile World Capital
Barcelona
v Observatori
Astronòmic de
Castelltallat
v Observatori per a la
Igualtat UAB
v Parc Taulí – Hospital
Universitari
v PIC - Port
d’Informació Científica

v Servei d’Activitat
Física (SAF)
v Servei de Llengües de
la UAB
v Servei de Publicacions
de la UAB
v So Close
v Societat Catalana de
Tecnologia
v UAB OPEN – Labs
v Unió Europea
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