L’Associació d’Amics de la UAB entrega els seus
premis anuals
L’associació d’Amics de la UAB va celebrar ahir la seva festa anual a la Casa Convalescència.
Més de 250 persones van assistir a l’acte que en aquesta edició va premiar als doctors
Victòria Camps, Jaume Terradas i Miquel Vilardell, així com a Iñaki Gabilondo que va rebre
el premi Universitat-Societat per la seva trajectòria professional. L’acte va comptar amb la
presència del ministre d’Educació en funcions Ángel Gabilondo, germà del premiat.
Antonio Franco, president de la UAB, va inaugurar l’acte felicitant als premiats i va assegurar: “Mai
ha estat més necessari que ara reconèixer el mèrit de persones que han fet i fan bé les coses en el
nostre àmbit”. En una època marcada per les estretors, Franco considera que és essencial que el
coneixement sòlid, la reflexió i la divulgació científica facin un pas decidit cap endavant per millorar
qualitativament la seva prestació a la societat, “Els guardonats d’avui i també els premis de doctorat
i els de Sinergia Educativa van en aquesta direcció”, va afegir.
L’acte va començar amb l’entrega dels premis extraordinaris de doctorat 2010-2011, que enguany
van elogiar el treball de més de cent doctorats per la UAB. Van pujar a recollir el premi dos representants de cada àrea acadèmica i Santiago Tejedor, premi extraordinari i vicedegà de la facultat
de comunicació, va dirigir al públic unes paraules en nom de tots ells. Seguint amb el discurs del
president de l’Associació, Tejedor va recalcar el pes de la Universitat en la societat i va agrair el
premi en una època on, segons ell, molta gent que es dedica a la investigació està patint retallades. Va afegir: “Si la universitat és un viatge, aquest és un port que s’agraeix. Som uns bojos, uns
romàntics, uns apassionats d’aquest viatge ple de sirenes que hem escollit per vocació i, passi el
que passi, seguirem creient que arribarem a bon port”.
L’acte va prosseguir amb l’entrega del premi Sinergia Educativa que atorgava per segona vegada el
Consell Social a projectes de col·laboració amb centres d’ensenyament secundari. El premi va ser
per “L’Escola adopta un monument” presentat per la doctora Paloma González Marcén del departament de Prehistòria i membre del grup de recerca CEPAP. Va comptar amb un accèssit per les propostes “La formació permanent del professorat i la Universitat: una experiència d’anada i tornada”,
de la doctora Teresa Ribas Seix del departament de la Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de
les Ciències Socials i “El nostre futur energètic”, presentat pel doctor Mario Giampietro, professor
ICREA de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).
A continuació, l’Associació d’Amics va
reconèixer la fidelitat d’aquells socis
que enguany fa 10 anys que pertanyen
a l’entitat amb l’entrega d’un pin amb
el logo de l’entitat. I tot seguit els
programes de la UAB Study Abroad,
impulsats per l’Àrea de Relacions
Internacionals i la Fundació UAB, van
rebre el Premi Col·lectiu de la UAB.
Aquests programes, que van néixer
fa deu anys, van dirigits a estudiants
estrangers que poden, d’aquesta
manera, combinar la docència en
anglès de determinades matèries amb
l’aprenentatge del castellà.

Iñaki Gabilondo rep el premi Universitat -Societat

El premi Amic dels Amics va premiar la trajectòria de tres catedràtics de la Universitat Autònoma. Després de la projecció d’un vídeo que
traçava la vida personal i professional de cada
un d’ells, van dirigir unes paraules als assistents. Victòria Camps, catedràtica emèrita del
departament de Filosofia de la UAB, va assegurar que el premi es un estímul per seguir treballant i va destacar la sort de ser “una dels privilegiats que fem el que ens agrada. No distingim
entre el negoci i l’oci”. Va recordar els seus primers anys com a professora en aquesta universitat, quan s’estava creant “una universitat
amb molta voluntat de trencar motlles, amb un
esperit anàrquic, una universitat que ha seguit
mantenint aquesta diferència”.
Jaume Terrades, catedràtic emèrit del departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal
i d’Ecologia de la UAB, va agrair el premi i va
expressar la seva por pel futur de les persones
que s’estan formant a la universitat i que no troben un lloc on desenvolupar el seu coneixement
“és una pèrdua de cara al futur”, va afirmar.
Miquel Vilardell, catedràtic del departament de
Medicina de la UAB, president del Col·legi de
metges i del consell assessor de la Generalitat
en matèria de sanitat, va donar especialment
les gràcies per el premi, ja que “a vegades el
país i les institucions necessitem que se’n digui
que no ho hem fet malament, i quan hi ha crisi
cal més que mai”. Vilardell, vinculat a la autònoma gairebé des dels seus inicis va afirmar que
en aquesta universitat s’ha trobat “com a casa
i molt bé”.
El premi Universitat-Societat, concedit pel
Consell Social, va recaure enguany en Iñaki
Gabilondo com a reconeixement per la seva
carrera, durant la qual va dirigir els serveis
informatius de la Cadena SER i de TVE. Va
presentar també el programa matinal de la
Cadena SER ‘Hoy por Hoy’ durant 20 anys,
l’emissió de radio amb més audiència de tota

la història de la radio a Espanya. El periodista
va sorprendre als assistents fent gran part del
seu discurs en català, no només per cortesia
a la llengua de Catalunya sinó en record del
seu besavi “un Pujol de l’Horta de Sant Joan”.
Gabilondo va fer referència a la situació actual
dient: “Tots busquem la llanterna per veure el
camí, quan el camí s’ha de traçar. Estem en la
fase sonàmbula de la lluita, però hi ha molta gent
amb capacitat i projectes que es despertaran”.
Després de les paraules d’Ana Ripoll, rectora
de la UAB, en què va manifestar: “Sense trajectòries individuals destacades, l’impacte a la
societat no és possible”, el ministre d’Educació
en funcions, Ángel Gabilondo, va cloure l’acte.
Va afirmar que la universitat no ha de vincularse a la societat, perquè de fet, “La universitat és
societat” i va acabar assegurant que l’educació
és la millor política social i econòmica.
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El ministre en funcions Ángel Gabilondo durant
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