PROGRAMACIÓ
MES DE MARÇ
DIA 6
– Celebració del de la dona treballadora.
DIA 8
– Jornada “El futur de les Biblioteques Universitàries”.
MES D’ABRIL
Aprovació al Consell de Govern de 5 Doctors Honoris Causa.
DIA 17 i 18
–

Concurs Maria Canals: Recital de pianos.

DIA 17 a les 12h. Aula Magna – Facultat de Ciències de la Comunicació
–

Masterclass Esportiva de periodistes de TV3 a la Facultat de Ciències de la
Comunicació.

DIA 25 a les 19h. Auditori – Centre de Cultura Contemporània CCCB
– Història viva de la UAB:
Sessió de taules rodones per dècada amb participació de professors, estudiants i
PAS.

MES DE MAIG
–

Acte de rememoració del festival de Poesia Catalana Gespa-Price (Homenatge a
Palau i Fabre):
§ Exposició.
§ Recital de poesia.
§ Espectacles artístics lligats aquest homenatge.

DIA 3 a les 20h. Teatre Faràndula de Sabadell
–

Concert dels 50 Anys.

DIA 10
– Premi literari en la modalitat de:
§ Poesia.
§ Narrativa Curta.
§ Novel·la.

MES DE JUNY
DIA 6
–

Presentació del Llibre del 50 aniversari.

–

Jornada commemorativa “50 anys del Decret de creació de la UAB”.

–

Sopar d’aniversari al SAF.

MES DE SETEMBRE
–

Apertura del curs 2018-2019 al Recinte de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau.

MES DE NOVEMBRE
–

2ª Edició dels UAB Games.

DIA 25 dia internacional contra la violència contra les dones
–

Exposició “Muñecas” de Sergio Sabini.

MES DE DESEMBRE
DIA 16
–

Cursa solidària UAB 2018.

MES DE JUNY 2019
–

Del Manifest de Bellaterra al Manifest del 50è aniversari.

AMB DATA PENDENT DE CONCRETAR
Actes amb altres Universitats
– Acte UAB – UAM.
– Acte UAB – Universitat de Girona i Lleida.
Taules rodones – 50 anys de: Previst Octubre 2018 – Febrer 2019
– Fundació de la UAB: de l’origen al Manifest de Bellaterra.
– Recerca a la UAB.
– Docència a la UAB.
– Moviment estudiantil.
– Internacionalització de la UAB i els altres.

–
–
–
–

Viure el campus.
Tecnologies de la Comunicació.
Evolució de les Biblioteques.
Dones a la UAB.

El patrimoni físic de la UAB: itineraris/passejades explicatius i elaboració d’uns
fullets/catàlegs de cada aspecte:
– Urbanístic, arquitectònic, artístic, CORE i Vila.
– Artístic (obres a l’exterior).
– Biològic.
Activitats CORE
– Jornada: Les Humanitats Digitals a la UAB.

– Visites:
§
§
§
§
§
§
§

Draga de Banyoles – Vall d’En Bas.
La Noguera - Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai.
el Castellot de Bolvir de la Cerdanya.
La Torre Llauder de Mataró.
Mines prehistòriques de Gavà.
Ruta d’Enoturisme.
Ciutats intel·ligents i sostenibles.

Relacions de la UAB amb altres Institucions científiques i culturals. Museus
Previst Primer semestre 2019
– Taules rodones o conferències, on es tractaria:
§ Com estava fa 50 anys el museu i la seva temàtica i com està en l’actualitat.
§ Quina ha estat la relació amb la UAB i quina és ara. Quins són els programes
que hi ha.

– Taula rodona o conferència de tots junts, on es parlaria de com volem que sigui en
un futur aquesta relació.

Activitats escèniques i artístiques
– Exposició dels 50 Anys: L’audàcia del coneixement:
§ Exposar el coneixement que ha generat i genera la UAB amb criteris estètics i
d’hibridació artística.
–

Crear xarxa d’artistes. Espai web per exposicions.

Observatori per a la Igualtat
– Elaborar els gràfics sobre l’evolució de les dones a la UAB des dels seus inicis.
– Exposició: 50 Dones als 50 anys de la UAB.
UABtv

– Clips d’1’ protagonitzats per docents i investigadors destacats, PAS i alumnat:
“MIRADES”.

UABràdio
– Insercions de 30” a partir dels clips de UABtv.
– Entrevistes als docents i investigadors més destacats.
– Espais fent un recorregut per la banda sonora personal d’integrants destacats de la
UAB.

