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ACTIVITATS:
Durant el curs 2013-2014 nasqué l’associació UVic Alumni amb l’objectiu de
promoure activitats i serveis que permetessin millorar el desenvolupament
humà, en el sentit més ampli, als membres associats que són exestudiants
de la Universitat de Vic. A continuació detallem, per ordre cronològic, les
principals activitats dutes a terme durant el primer any de vida de l’associació.

SIGNATURA DEL CONVENI UVIC ALUMNI – UVic-UCC
El 29 de novembre de 2013 la UVic-UCC signà un conveni de col·laboració amb
UVic Alumni per establir les bases de la col·laboració entre les dues parts
que repercutissin en benefici mutu. Aquesta col·laboració es concreta en la
promoció de contactes de caràcter acadèmic i professional, el desenvolupament
d’activitats docents, de recerca i de difusió de matèries d’interès mutu, la
col·laboració en els àmbits de relació universitat-empresa, emprenedoria i
ocupabilitat, el foment de l’intercanvi mutu d’informació i experiències sobre
temes que beneficiïn ambdues parts, la col·laboració en l’estudi i l’execució de
projectes i la creació de línies de servei compartides.

D’esquerra a dreta: Joan
Turró, Jordi Montaña,
Abel Conill i Imma
Casaramona

En el marc d’aquest conveni,la UVic-UCC cedí un espai a la Casa de Convalescència
per tal que l’associació hi establís la seu i concedí un pressupost anual a UVic
Alumni amb l’objectiu que a mig termini s’autofinancés. A partir de la posada en
marxa d’UVic Alumni, els estudiants de quart curs de la UVic-UCC ja pogueren

beneficiar-se dels serveis de l’associació i els titulats pogueren gaudir d’un any
d’associació gratuïta.
En aquest moment, des d’UVic Alumni es va valorar com a element positiu per a
l’engegada de l’Associació que la UVic-UCC ja disposés d’una Unitat d’Emprenedoria i d’un Servei de Carreres Professionals en ple funcionament.
Per a més informació vegeu:
http://news.uvic.cat/2013/11/22/la-uvic-signa-conveni-amb-la-uvic-alumni/

ACTE DE PRESENTACIÓ D’UVic ALUMNI
El 3 de desembre de 2013 es presentà oficialment l’associació UVic Alumni.
L’acte, presidit pel rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, va tenir lloc a la Casa
de Convalescència i es va obrir als exestudiants de la Universitat. Comptà amb
la presència d’Abel Conill, president de l’associació; de Josep Arimany, tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, patró de la FUB i director de Creacció; d’Imma
Casaramona, directora del Servei de Carreres Professionals; i de Ricard Aceves i
Jordi Rosanes, exestudiants, que reflexionaren sobre el seu pas per la UVic-UCC.

D’esquerra a dreta: Abel
Conill, Jordi Montaña, Josep
Arimany, Imma Casaramona
i Jordi Rosanes.

A partir d’aquell moment els primers interessats ja es van poder donar d’alta
a l’associació i gaudir de serveis i descomptes pensats especialment per a
ells a més del suport en temes d’emprenedoria i ocupabilitat. Per tal de poder
promoure l’accés immeditat dels graduats a UVic Alumni, els acabats de graduar
podran gaudir de tots els serveis grautïtament durant el primer any.
Per a més informació vegeu:
http://news.uvic.cat/2013/11/28/dimarts-es-presenta-uvic-alumni-lassociacio-danticsalumnes-de-la-universitat-de-vic/
Vegeu les fotos de l’acte a:
https://www.flickr.com/photos/universitatdevic/sets/72157638350089723/

FESTA UVIC ALUMNI
El 13 de juny de 2014 se celebrà el primer sopar UVic Alumni al pati del Campus
Torre dels Frares de la UVic-UCC. La festa aplegà dues-centes persones, entre
antics estudiants i personal de la Universitat, que compartiren un espai de
trobada per fer memòria i tornar a connectar-se després de la finalització
dels estudis. S’aprofità el notable seguiment de l’associació al facebook, unes
1.600 persones, per fer una crida i omplir el pati central de l’Edifici de Torre dels
Frares. Durant l’acte s’oferí la possibilitat de visitar les instal·lacions als antics
estudiants, mentre s’esperava l’hora de sopar. S’aprofità el sopar per animar els
exestudiants a ser ambaixadors de la UVic al món. La trobada va ser un èxit i es
proposa obrir-la, de cara al curs acadèmic 2014-2015, als estudiants d’últim
curs. El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, valorà positivament el fet que
l’associació hagués preparat un acte d’aquesta envergadura només amb sis
mesos de vida.
L’etiqueta #estemconnectats era l’eslògan de les samarretes amb què van ser
obsequiats els assistents, que podien immortalitzar la seva presència a l’acte
en un photocall.

Per a més informació vegeu: http://www.uvic.es/m%C3%A9s-de-dues-centes-persones-estroben-la-uvic-alumni#sthash.fZK71v7B.dpuf
Vegeu les fotos de l’acte a: https://www.flickr.com/photos/universitatdevic/
sets/72157645223031145

CAMPANYA PLANÇONS UVic ALUMNI
Durant el mes de juliol de 2014, als alumnes que van anar a recollir el títol a
l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC se’ls lliurà un plançó d’arbre amb el
missatge d’Alumni “t’ajudem a créixer” i es convidà els titulats recents a donarse d’alta gratuïtament a l’associació.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS I SÒCIES:
A continuació es presenta l’evolució del nombre de sòcis i sòcies des de desembre de 2013, moment en el qual es presentà l’associació UVic Alumni, fins
a juliol de 2014, just després de la celebració de la primera Festa UVic Alumni
que, de fet, va suposar un repunt de les persones associades. Durant el mes
de juliol de 2014, als alumnes que van anar a recollir el títol a l’Àrea de Gestió
Acadèmica de la UVic-UCC, se’ls proposà d’entrar a formar part d’UVic Alumni
de manera gratuïta durant un any. Per tant, doncs, està previst que la quantitat
de persones associades augmenti progressivament, tal com ho ha estat fent
fins aquest moment. De fet, cal constatar que existeix la voluntat ferma per part
d’UVic Alumni d’augmentar la base de socis i sòcies de cara al curs acadèmic
2014-2015.
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Per complementar el gràfic de barres sobre l’evolució de socis, convé indicar els
percentatges d’Alumni per facultats:

EPS 13%

FCSB 21%

FEC 21%

FETCH 45%

PROJECTES DE FUTUR
Pel que fa als objectius que UVic Alumni s’ha fixat per al curs 2014-2015, es
parteix de quatre elements bàsics:

≥≥ Consolidació dels les accions destinades a fomentar l’emprenedoria i l’ocupabilitat, dos dels pilars fonamentals o raons de ser de l’Associació UVic Alumni.
Se seguirà treballant en estreta col·laboració amb la Unitat d’Emprenedoria i
el Servei de Carreres Professionals.
≥≥ Preparació del projecte AMBAIXADORS UVIC ALUMNI per crear una xarxa
d’alumni al món i oferir la possibilitat d’interconnexió entre els antics estudiants de la UVic-UCC.
≥≥ Programació regular de cursos d’interès per al col·lectiu Alumni, que inclou,
també, els alumnes de darrer curs de grau. Per tal de fomentar l’ocupabilitat
i l’emprenedoria.
≥≥ Augment de la base de socis i sòcies per fomentar el sentiment de pertinença
a la UVic-UCC.

RECULL DE PREMSA I
IMPACTE A LES XARXES
SOCIALS
RECULL DE PREMSA
Si ens fixem en l’impacte a la premsa, s’han comptabilitzat, en el període que
inclou aquesta memòria, fins a 374 piulades. Així mateix, tot seguit, es dóna
compte de l’impacte en els mitjans de comunicació.
Data

Mitjà

Titular

09/12/13

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

En la presentació de la UVic Alumni

05/12/13

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

''Érem com una petita família"

05/12/13

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

UVic Alumni comença a actuar com a 'lobby'
d'exestudiants universitaris

29/11/13

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

La UVic presenta una associació d'antics alumnes

28/06/14

El Periodico de Catalunya (Ed.
Catala)

Formació. Excel·lència universitària. amb el punt de
mira en la inserció laboral

20/06/14

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

#estemconnectats

13/06/14

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

Sopar, divendres, d'exalumnes de la Universitat de
Vic

06/06/14

El 9 Nou (Osona i Ripolles)

Primera festa dels exalumnes de la Universitat de Vic

18/05/14

ARA (suplement especial)

Promoure l'ocupació: més que un repte, un
compromís

28/05/14

Ràdio Vic

Entrevista a Abel Conill

04/06/14

El Nou TV

Entrevista a Abel Conill

IMPACTE A LES XARXES SOCIALS
Per últim, s’ha considerat oportú oferir un breu apunt sobre l’impacte d’UVic
Alumni a les xarxes socials:
1700 seguidors en
36 països d’arreu
del món

300 seguidors

Grup de
137 membres
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