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Acta Junta Executiva
8 d’abril 2019

Assistents confirmats: Lluís Bogunyà, Francesc Cayuela, Emanuela Carmenati , Rosa Carrió, Emili
Ferrer, Pilar Figueras, , Hortènsia Iturriaga, José Maria Milà, Carlos Sanchez i Albert Sòria.
Invitada: Ester Dachs, Anna Tenza
Excusen assistència: , Joan Botella, Lluis Brunet, Antonio Franco, Montserrat Garcia Caldés,
Gabriel Izard, Joan Laporta, Montserrat Roca i Josep Mª Vallès.
1. Aprovació acta de 4 de març de 2019
Després de fer les modificacions ortogràfiques pertinents, s’aprova l’acta de la Junta anterior.
Annex 1
2. Informe del President
a. Informe de les reunions realitzades durant el mes de març Annex 2
El president presenta un informe amb totes les reunions realitzades el març i a principis d’abril,
en total han estat 6 reunions, una feta aquest mateix matí.
Amb els representants de la Fundació Catalunya Europa es va parlar de publicar les conclusions
de cada un dels nostres cicles del Sopar- Tertúlia Claris i publicar-les amb format monogràfic a
un mitjà generalista, preferentment la Vanguardia.
S’han tingut reunions amb el Servei D’idiomes, l’ICE i l’Unitat de Promoció del Campus per parlar
d’acords entre AmicsUAB i aquestes entitats.
Amb el SAF s‘ha valorat la campanya de promoció que es va realitzar i que els hi va portar 3
persones i es planteja fer una visita a les instal·lacions el proper 18 de maig.
Amb l’ICPS, a més dels actes de col·laboració ja pactats en el conveni amb l’entitat, s’ha decidit
que els socis d’AmicsUAB gaudeixin d’un descompte en el “Seminari: La cultura de seguretat a
l’Estat espanyol i a Catalunya” que organitza l’associació.
b. Resum estat actual entitat
Sobre l’estat actual de l’entitat el president aposta per augmentar la qualitat dels nostres actes,
no en el nivell dels ponents que ja és per sí molt alt però en la difusió, i mantenir la quantitat
actual. Es planteja recuperar les converses amb les diferents facultats i departaments per
demanar-los quins actes els hi podrien interessar. Es proposa parlar amb les secretàries de cada
departament per millorar la difusió i convocar els diferents degans per un cafè per restablir la
connexió.
Sobre el tema de la qualitat dels actes, diversos membres de la Junta opinen que el sorteig d’un
llibre entre els nostres assistents no s’adequa a la política i estratègia de l’entitat. El president
exposa que l’acció es va crear per aconseguir les dades dels assistents i que des d’aquest punt
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de vista ha estat efectiva. Es proposa buscar vies alternatives per aconseguir-les s i es debat
sobre la viabilitat o no de posar un control obligatori per l’assistència dels actes. Es proposa
portar els llibres que ens ha facilitat la UAB per regalar els assistents que es facin socis en aquell
mateix moment.
Sobre llibres, la UAB ha publicat un recull de 4 llibres en commemoració els 50 anys de la UAB.
Es demana a la secretària que organitzi la compra dels exemplars a tots els membres de la Junta
que estiguin interessats.
Un dels temes centrals de l’entitat és aconseguir més socis. El president explica que des de
setembre del 2018 el nombre de socis s’ha mantingut, augmentant leugerament, tendència
positiva que espera que augmenti quan s’apliquin els convenis amb les diferents entitats.
Aquests tenen dos objectius: augmentar l’entrada de socis a partir de la difusió que facin
aquestes entitats de nosaltres i reduir les baixes a partir dels diferents regals que les entitats ens
ofereixen i que seran sortejats entre els socis de forma regular.
La senyora Garcia comenta que fa anys AmicsUAB oferia descomptes a entitats culturals i creu
que potser una bona iniciativa a recuperar. El senyor president explica que amb les converses
amb la UAB s’està negociant que els AmicsUAB rebin els mateixos descomptes que reben els
membres UAB i els estudiants. Espera que la propera reunió tenir aquest tràmit fet.
3. Presentació nova imatge
Es presenta les propostes del nou logo d’AmicsUAB. El president explica que el nou model a part
de ser més modern està adaptat per la seva utilització en les noves tecnologies.
Es pregunta perquè una proposta del dissenyador té la A amb la grafia de l’UAB en una miniatura
i en la resta de les imatges no. Es comenta que la Vicerectora de Comunicació i Promoció, la Sra.
Virginia Luzon, va exposar que la grafia A de la UAB és exclusiva del logo de la UAB i no pot ser
utilitzada per formar un nou logotip. Diversos membres de la Junta comenten que la imatge
actual d’AmicsUAB actual fa servir aquesta grafia, així com diverses organitzacions que coneixen.
Davant el dubte, la senyora Carmenati es compromet a investigar-ho i es deixa l’assumpte per
la pròxima junta.
També es decideix deixar per la pròxima junta l’elecció del premi Amic dels Amics 2019.
S’aixeca la sessió.
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