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REUNIONS Abril
Persona
1 Esther Aguilar

Entitat
Sant Pau




2 Carlos Sànchez

Vicerector
UAB







3 Mario Aguilera

Diputació de
Barcelona
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Conclusions
Aconseguit un pressupost especial per la
Festa AmicsUAB19.
Tenim dues propostes: una de 3.000 € i una
de 1.650€ + 160 pels tècnics
Vistiplau al Crowdfunding per projectes de
la UAB
Vistiplau al projecte de la macro conferència
a Barcelona
Crear a AmicsUAB una causa per trimestre:
 Una entitat UAB ( ICE)
 Suport a la causa UAB
 Una empresa de l’esfera
Parlar amb el Vicerector d’Innovació si cal
fer cap estratègia pels familiars dels
professors adjunts que venen per un any
Signar un conveni de col·laboració amb la
Xarxa de Biblioteques Municipals el 2020
 La XBM es comprometria a:
 Difusió d’activitats dels AmicsUAB.
 Gestió per realitzat repeticions de
UO en diverses biblioteques amb
un preu orientatiu: 150€ per
persona amb desplaçament,
materials i IVA. La proposta seria
fer un programa de 33 activitats a
tot el territori.
 Aportació AmicsUAB
 Descompte en la quota de soci del
primer any a les persones amb
carnet de la XBM.
 Disseny de les activitats, gestió de
les persones que realitzaran les
activitats i realització de les
activitats.
 Plantejar la possibilitat de fer un
acte de presentació de la
col·laboració amb membres de
l’Associació Amics de la UAB,
càrrecs de la Diputació de
Barcelona i de la UAB. Convidar a
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les biblioteques a participar i a
conèixer el projecte.


4 Santiago
Guerrero

Campus de
Sabadell

Oferir els als usuaris de les biblioteques
participar en les sortides culturals guiades
programades per l’Associació d’Amics de la
UAB “Hotels històrics”, “El pistolerisme a
Barcelona”, “El Sincrotró Alba”, “La
Barcelona masònica”, etc.

 Es parla de l’interès de l’XBM de disposar
d’alguna mena de maletins amb materials
pedagògics per treballar diferents matèries:
alimentació, salut, mediambient, etc. Serien
com uns laboratoris portàtils amb una guia
pedagògica que permeti a les biblioteques
realitzar tallers pràctics amb els usuaris
d’una forma autònoma i sense necessitat de
comptar amb cap persona experta
 Organitzar Universitats Opina a l’espai del
Campus de Sabadell amb l’ajuda de difusió
de Diari de Sabadell
 AmicsUAB convertir-se en el link entre la
universitat i les entitats exteriors privades i
públiques , per exemple la Diputació de
Barcelona i el Parlamet
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Representació AmicsUAB
Activitat
1 Taula rodona 30 anys Universitat

Entitat
UAB

2 Dr. Honoris Causa: Joaquim Puyal

UAB

3 Seminari de Seguretat
7 de maig de 2019: “Crisi de valors, desordre
social i seguretat” amb el Dr. Tomás Gil
Márquez (Universitat Autònoma de Barcelona)
4 Reunió Cambra de comerç Italiana

ICPS
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Cambra
de
Comerç
Italiana

Persones
Francesc Cayuela,
Josep Botella,
Rosa Carrió
Francesc Cayuela,
Lluís Bogunyà
Francesc Cayuela

Francesc Cayuela
Emanuela
Carmenati
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