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REUNIONS Març
Persona
1 Max Vives
Francesc
Josep Maria Milà

Entitat
Fundació
Catalunya
Europa

1.

2.

2 Joan Melcion

Servei
d’idiomes

1.

3 Anna Cros

ICE

1.

2.
3.
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Conclusions
Crear conclusions de cada un dels nostres
cicles i publicar-les amb un monogràfic que
tindrà repercussió a un mitjà generalista.
Preferentment la Vanguardia
Demanar als inscrits als sopars Claris que
ens paguin amb antelació el sopar per evitar
baixes d’última hora
Posar el Servei d’Idiomes com a
col·laborador de tots els Universitats Opina:
a. Que farà AmicsUAB:
i. Sortirà el logo amb un hiperlink a
cada correu sobre Universitat Opina
que enviem, parlem d’una
distribució d’uns 2000 correus únics
per acte . Necessitaríem el logo (
millor apaïsat per construcció del
missatge)
ii. Logo al Homepage i a cada pàgina
web sobre els Universitat Opina ( Es
fan entre dos i tres UO
mensualment)
b. Propostes Servei de llengües
i. Facilitar un premis mensuals
pels AmicsUAB en forma de t 10 per
classes de conversa.
ii. Continuar el descomptes d’un 15 %
sobre el preu extern pels socis.
iii. Tenir un banner d’AmicsUAB a la
seva pàgina web.
Explicar els objectius globals d’ AmicsUAB,
centrat en la voluntat d'augmentar el
nombre d'Amics ampliant el cercle de
persones que se'n poden fer, d'acostar-vos
més a la gent.
Explicar les activitats d’AmicsUAB (Sopars
Claris, Universitat Opina, visites, etc.)
Proposta de donar suport a l'ICE, sobretot a
partir de les "10 causes" del 2020
.Segurament el el mes d'octubre.
a. Visibilitzar les activitats del ICE,
fonamentalment les que estiguin
relacionades amb la celebració dels
50 anys de l'Institut
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4 Jordi Armengol

Unitat de
Promoció del
Campus

5 Mercè Masnou

SAF

6 Juan Luis Perez
Francesch

ICPS
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4. Organitzar conjuntament algun cicle de
conferències
5. Proposar a l'Associació que organitza les
Aules per a la gent gran de Sant Pau la
possibilitat que els estudiants puguin tenir
un carnet dels Amics de la UAB gratuït
durant un any.
6. Lliurar un premi per a projectes de millora
educativa del 2020 durant la festa dels
Amics.
1. S’està preparant una reunió amb 100
empreses del Cerdanyola i s’ha demanat
que AmicsUAB que organitzi la trobada
2. Plantejar incloure els AmicsUAB els
descomptes que actualment gaudeixen el
personal PAS de la UAB en més de 30
centres diferents
3. Plantejar un pla general de relació
d’AmicsUAB amb cinc entitats de la UAB:
a. Biblioteques
b. Serveis Idiomes
c. Hospital Universitari
d. SAF
e. Unitat de promoció del Campus
1. La Campanya de promoció del SAF i Amics
ha comportat 3 inscrits al SAF
2. Es planteja de cara el gener fer una nova
campanya per promocionar les quotes
familiars
3. Es planteja fer una visita a les instal·lacions
els dia 18 de maig. Els visitants podran
gaudir tot el dia del SAF
4. AmicsUAB ja ha posat el banner del SAF, el
SAF s’espera a la nova imatge per posar-lo,
igualment el SAF S’espera a la nova imatge
per posar flyers i promoció d’AmicsUAB a la
seva seu
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