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DOCUMENT REUNIÓ

Acta Junta Executiva
4 de març 2019

Assistents confirmats: Lluís Bogunyà, Joan Botella, Francesc Cayuela, Rosa Carrió, Emili Ferrer,
Pilar Figueres, Montserrat Garcia Caldés, Hortènsia Iturriaga, Carlos Sanchez, Albert Sòria i Josep
Mª Vallès.
Invitada: Ester Dachs
Excusen assistència: Lluis Brunet, Emmanuela Carmenati, Antonio Franco, Gabriel Izard, Joan
Laporta, José Maria Milà i Montserrat Roca.
1. Aprovació acta del 28 de gener de 2019
S’aprova l’acta de la Junta anterior. Annex 1
2. Informe del President
a. Informe de les reunions realitzades durant el mes de febrer. Annex 2
El president presenta un informe amb totes les reunions realitzades de febrer, en total són
10 reunions. Amb la Vicerectora de Comunicació i Promoció, la senyora Luzon, es va parlar
de la proposta Sopar Claris. Amb el senyor Sancho de La Caixa es va parlar dels costos que
paguem actualment, que són els més baixos possibles, i de la possibilitat que la Caixa financi
els Sopars Claris a través de l'obra social descentralitzada que té l'oficina. El Sr. Sòria explica
que aquesta haurà de ser una quantitat reduïda, ja que les oficines tenen molt limitades
aquestes donacions. Si es busca una aportació més important, s'hauria d'anar a la Fundació
la Caixa o negociar un patrocini amb el departament de promoció de la Caixa.
Sobre el tema d'empreses que patrocinin AmicsUAB, s'han fet aproximacions a diferents
companyies per si volen patrocinar alguna activitat o tota l'entitat. El senyor Vallès pregunta
si encara queden algunes empreses, se li contesta que en queda un nombre reduït
d’empreses que fan aportacions de 300 i 155 € anuals. El president es compromet a parlar
amb elles per agrair-los el suport i buscar noves empreses que vulguin aportar finançament,
sempre respectant la independència de l'entitat.
El president també es va reunir amb l'alcalde de Cerdanyola el senyor Escolà, però les
negociacions van lentes a causa de la proximitat de les eleccions municipals. El senyor
Bogunyà exposa que, seguint la seva experiència amb l'ajuntament de Rubí, signar un acord
amb un ajuntament suposa un gran esforç de temps i de gestió per un resultat que té una
vigència limitada, proposa centrar els esforços en una associació o entitat municipal, en el
cas de Rubí va ser la Biblioteca del Municipi, amb qui es poden establir convenis de forma
senzilla i a més a llarg termini. El Senyor Ferrer està d'acord amb aquesta afirmació i explica
que és el mateix acord que van arribar amb Granollers. Davant la proximitat de les eleccions
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municipals, es decideix parlar amb els ajuntaments o les entitats vinculades el setembre, un
cop els nous consistoris estiguin formats.
El president explica que ha fet reunions amb l'ICPS, el SAF, el PRUAB per establir convenis de
col·laboració entre aquestes entitats i també amb l'hotel Claris i Exe Hotels (Campus) per
aconseguir regals i altres avantatges pels nostres socis. D'aquestes reunions s'han firmat dos
convenis de col·laboració en ferm un amb el SAF i un amb ICPS. Els resultats d'aquests
convenis s'analitzaran en als pròxims mesos.
La Senyora Carrió pren la paraula, afirma que l'activitat estrella de l'entitat són els Universitat
Opina, que representen l'opinió de la Universitat en vers la Societat, i que la importància dels
actes no rau amb el seu nombre sinó amb la qualitat i la repercussió que generin. Afirmació
amb a qual tothom hi està d'acord. Proposa que se centrin els esforços a aconseguir més
repercussió dels actes a dins i fora de l'Autònoma. Se suggereix parlar amb les facultats o els
departaments per tenir més coordinació i fer un enviament més personalitzat de cada acte,
contactant amb els professors i experts que puguin estar més interessats en cada tema..
El senyor Sòria s'excusa i marxa abans per incompatibilitats de l'agenda.
a. Seguiment de les festes 30 aniversari i AmicsUAB19
S'adjunten les esqueletes dels actes del 30è aniversari i d'AmicsUAB19. Sobre l'acte del 30
aniversari, el format proposat és considerat poc pràctic i que es faria pesat. Es demana
proposar-ne un altre.
Es proposa com activitat relacionada amb la festa plantar un arbre a la Torre Vila Puig com a
símbol del profund lligam entre l'entitat i l'associació. La Senyora Garcia demana quin tipus
d'arbre es plantaria i es respon que el servei de jardineria de la UAB ens passaran el
pressupost per diferents exemplars, assegurant que siguin adequats per l'entorn.
De la festa AmicsUAB19 s'ha d'escollir la seu entre Casa Convalescència i l'espai modernista
l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, es fa una llista de les deficiències tècniques de l'actual
seu de Casa Convalescència i es posa en consideració que tant el Consell Social com la
mateixa UAB escullen l'espai modernista l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau com a seu
preferent. El final es decideix que la seu sigui l'espai modernista l’Hospital de Santa Creu i
Sant Pau
3. Canvis en el Pressupost 2019 ( annex 4)
Segons les indicacions de l'anterior junta, es porta el pressupost 2019 amb algunes
modificacions. S'ha rebaixat les depeses que estiguin per sota la previsió d'ingressos actuals.
S'ha reduït la despesa de carnets en 1.000 euros que s'han afegit a la Festa del 30è aniversari
per fer un disseny d'aquesta.
I sense més preguntes es tanca la sessió.
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