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“Cuideu els vostres doctors perquè són el futur de la Universitat, el futur de 

la Universitat Autònoma de Barcelona i també el futur del nostre país” 

L’Associació d’Amics lliura els premis Amic dels Amics, els premis extraordinaris de 

doctorat i el premi Col·lectiu UAB a la Festa Anual de l’entitat. 

 

Teresa Eulàlia Calzada, Josep Maria Vegara i 

Manel Pousa van rebre ahir el Premi Amic dels 

Amics atorgat per l’Associació d’Amics de la 

UAB en el marc de la Festa Anual de l’entitat, 

que es celebra cada any a Casa Convalescència. 

Josep Oliu rebia també el premi Universitat-

Societat, atorgat pel Consell Social de la 

Universitat. Amb aquest acte, l’entitat premia la trajectòria acadèmica i professional de 

professorat de la UAB, així com de persones destacades en l’àmbit social. Més de 150 

persones van assistir a l’acte, que va tenir la presència de personalitats acadèmiques i 

polítiques, com l’ex president de la Generalitat, Pasqual Maragall. 

 

Albert Sòria, nomenat president de l’Associació d’Amics de la UAB aquest any, donava la 

benvinguda a l’acte amb unes paraules en les que recordava el manifest de Bellaterra del 1975 

i recordava dues necessitats claus de la universitat: “Cal vincular-se a la transformació social i 

reinventar i defensar la Cultura Universitària, perquè segueixi aportant coneixement i actuant 

de punta de llança del canvi i el progrés social”. Dos dels grans objectius de l’Associació, va 

destacar. 

Acte seguit, les persones que van obtenir premi extraordinari de doctorat el curs 2013-14 

pujaven a l’escenari per rebre el diploma, i com a 

novetat d’aquest any, el carnet d’Alumni UAB, la xarxa 

d’exalumnat de la Universitat. Cristián Oró, premi 

extraordinari del Departament de Dret Privat, va parlar 

en nom dels seus companys i companyes de premi i va 

fer una petició molt especial: “Cuideu els vostres 
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doctors perquè són el futur de la Universitat, el futur de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

també el futur del nostre país”. 

El premi Col·lectiu UAB, que destaca una entitat de la Universitat, requeia aquest any en el 

grup Dones i Drets, que va recollir la seva directora Francesca Puigpelat: “Liderar el grup de 

Dones i Drets és el que va donar sentit a la meva època com a degana a la facultat de Dret. 

Aprofundir en els drets de les dones mitjançant la recerca i la docència del Dret des d’una 

perspectiva de gènere, té molt de sentit per a nosaltres, i m’agrada veure que és un sentit 

compartit”. 

A continuació, va arribar el torn dels Premis Amic dels 

Amics. Teresa Eulàlia Calzada, economista, diputada al 

Parlament de Catalunya del 1980 al 1984 i ex directora 

de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB 

era la primera a recollir el guardó. Durant el seu 

agraïment, va recordar amb emotivitat la creació de 

l’escola de mestres de Sant Cugat i el procés col·lectiu de constitució d’una universitat 

democràtica, i va voler fer esment al primer director de l’ICE, Paco Noy i al ex rector de la UAB, 

Josep Laporte. Va destacar també la sort d’haver treballat amb equips de gent entregada i 

implicada en els projectes: “Avui aquí ens hem trobat un conjunt de companys i companyes 

que hem treballat plegats durant molts anys perquè aquesta Universitat pugui ser la millor 

universitat del món. Recordeu que vam començar amb una sabata i una espardenya, no totes 

les universitats van començar així”. 

El segon premi Amic dels Amics del vespre va ser per Josep Maria Vegara, economista, 

enginyer, i ex degà de la Facultat d’Economia i Empresa, que va voler destacar també els grans 

equips de persones amb qui havia tingut la oportunitat de treballar: “La meva trajectòria ha 

sigut universitària i extra universitària. Això ha sigut possible perquè a la UAB han trobat la 

manera per compatibilitzar la dedicació extra acadèmica i la docència”,  va afirmar. 

“No hi ha contradicció entre el món intel·lectual i el 

carrer. Jo faig el carrer”, amb aquestes paraules agraïa a 

continuació el Premi Amic dels Amics el sacerdot i 

president de la Fundació Pare Manel, Manel Pousa. Amb 

tota una vida dedicada a la millora de les condicions de 

vida del veïnat dels barris del Verdum i les Roquetes, així 
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com dels presos de diferents centres penitenciaris, va elogiar l’ambient d’amistat de la Festa 

Anual i va assegurar que la seva feina no seria possible sense tot el seu equip.  

Gabriel Masfurroll, president del Consell Social de la 

UAB, va pujar a l’escenari per presentar el premi 

Universitat-Societat, atorgat per l’entitat i que 

enguany premiava la trajectòria de Josep Oliu, 

president del Banc de Sabadell, doctor en Economia i 

ex professor de la UAB: “La UAB forma part de la 

meva essència, és la meva alma mater”, va agrair el premi Oliu. 

El rector de la Universitat, Ferran Sancho, va cloure l’acte amb un discurs on va destacar el 

paper de l’Associació d’Amics de la UAB en bastir ponts entre la Universitat i la societat i crear 

opinió, a través de l’organització de debats 

sobre els reptes actuals de la societat i de la 

comunitat universitària. I va voler destacar 

molt especialment que la Universitat 

Autònoma de Barcelona és líder en recerca 

amb més de 650 tesis llegides el curs anterior. 

Finalment, el Cor de Cambra de la UAB va 

posar punt i final a un acte que uneix el talent jove de la Universitat amb aquelles trajectòries 

destacades amb l’objectiu final de donar suport al coneixement generat dins o fora la 

Universitat i sempre al servei de la societat. 

 

 

Més informació, vídeo complet de l’acte i fotografies aquí  

 

http://www.amicsuab.cat/portal1/content.asp?ContentId=990

