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Benvolgudes i benvolguts associats,

En aquest segon any de vida de l’associació UVic Alumni ja som, segons dades 
d’aquest octubre, 380 socis, un nombre important de persones inscrites en tan 
poc temps i que ens permet començar a formar una veritable xarxa de networ-
king amb possibilitats de fer més coses i d’oferir més i millors serveis als asso-
ciats.

Hem aconseguit consolidar els dos serveis principals que entenem que són 
prio ritaris per als nostres associats. D’una banda fomentar l’ocupabilitat grà-
cies al Servei de Carreres Professionals de la UVic, i de l’altra donar suport a 
l’emprenedoria mitjançant el Servei d’Emprenedoria. Tenim l’objectiu de conti-
nuar potenciant i millorant aquests dos serveis, així com la resta d’avantatges i 
descomptes de què gaudeixen els membres d’UVic Alumni.

Aquest curs engeguem el projecte Ambaixadors UVic Alumni. L’objectiu és crear 
una xarxa de contactes internacionals que pugui ser d’utilitat, tant a nivell per-
sonal com professional, als titulats de la UVic. Ambaixadors UVic ens ha d’aju-
dar en la internacionalització tant de l’Associació com de tot el col·lectiu UVic.

Els objectius del proper exercici  són la millora del web Alumni, un nou portal de 
pràctiques i ofertes de treball, i la creació dels “Premis al talent professional”.

Per últim voldria recordar els principals objectius de l’Associació, que són: fo-
mentar la vinculació dels antics estudiants amb la UVic a través d’activitats i 
serveis del seu interès; reforçar la relació dels antics estudiants entre ells; ge-
nerar sentiment de pertinença envers la institució; i esdevenir un pont entre els 
àmbits acadèmics i professionals.

Volem ser, cada dia més, una Associació que satisfaci els interessos dels seus 
associats.

Abel Conill Riera
President d’UVic Alumni

Abel Conill Riera
President  
d’UVic Alumni



1. ASSEMBLEA GENERAL 2014

El passat 4 de desembre de 2015 es va celebrar l’Assemblea General anual d’UVic Alumni 
en la qual es van presentar i aprovar la memòria d’activitats, els comptes d’UVic Alumni 
i la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici tancat. Així mateix, es presentaren 
els pressupostos d’ingressos i despeses i els objectius i les línies d’actuació de les 
activitats d’UVic Alumni per a l’exercici actual.

En la mateixa línia, durant l’Assemblea es modificà i aprovà la durada de l’exercici 
econòmic i es va cursar la pertinent modificació dels  estatuts.

Per últim, es nomenaren sis nous membres de la Junta d’UVic Alumni per ocupar els 
càrrecs de vocals. 

2. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

Abel Conill Riera - President
Jordi Rosanes Clos - Vicepresident
Núria Camps Casals - Secretària
Gil Sansalvador Plans - Tresorer
Carme Bravo Sanz - Vocal

La Junta d’UVic Alumni durant la darrera Assemblea General

Imma Casaramona Codinach - Vocal
Margarita Oriol Ruscalleda - Vocal
Toni Reig Casassas - Vocal
Anna Sellés Roca - Vocal
Santi Verdaguer Salés - Vocal



3. CURSOS PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT

El Durant el curs 14-15 els socis d’UVic Alumni han tingut accés als cursos per a la 
millora de l’ocupabilitat que s’organitzen des del Servei de Carreres Professionals de la 
UVic. Els cursos han estat els següents:

≥≥ 26/03/2014 - Taller SIKKHONA: Un viatge cap a l’excel·lència grupal amb l’objectiu 
d’estimular la comunicació i facilitar el desenvolupament del grup. Aquesta activi-
tat es va emmarcar dins les Jornades «UVic +, La Universitat t’ofereix més»

≥≥ 27/10/2014 - Creativitat i innovació per al desenvolupament d’una idea de negoci

≥≥ 24/11/2014 - Com afrontar la recerca de feina amb autoconfiança i autoestima

≥≥ 11/11/2014 - Renova la teva imatge professional amb un currículum creatiu i inno-
vador

≥≥ 02/12/2014 - Com comunicar de forma coherent durant l’entrevista

≥≥ 16/02/2015 - Impulsa la teva carrera professional: Lidera 360

4. CAMPANYA PLANÇONS 

Com cada any, UVic Alumni, amb la col·laboració del Servei d’Atenció a la Comunitat 
Universitària, va fer entrega d’un plançó a tots els alumnes que es titulaven. A més, 
els recent titulats es van poder fotografiar davant el photocall d’Alumni. Les fotos 
resultants es van penjar a les xarxes socials i es van repartir un total de 250 plançons.

Els plançons de la 
campanya d’UVic Alumni 
per als recent titulats



5. SEGONA fESTA ALUMNI

El 12 de juny de 2015 es va celebrar, a la Vil·la dels Masramon, la 2a Festa Alumni, que 
va coincidir amb el Sopar de Final de curs i el 25è aniversari de l’Escola Politècnica Su-
perior. Hi assistiren dues-centes vint persones. 

A l’exterior de la Vil·la es comptà amb acompanyament musical de l’Orquestra Inclusiva 
de la UVic i amb un photocall en el qual els assistents podien immortalitzar la seva pre-
sència a l’acte. Durant el sopar es feren diversos sortejos i es va aprofitar per presentar 
el projecte «Ambaixadors UVic Alumni» amb un vídeo realitzat des d’U-Media: 

https://www.youtube.com/watch?v=zmV_QlD7-6o&feature=youtu.b. 

Alguns dels recent titulats amb els plançons



La vetllada es va complementar amb l’actuació del grup de versions Autoput i, ja entra-
da la nit, alguns dels assistents van cloure la festa a l’Era del Sot.

Per a més informació vegeu: http://mon.uvic.cat/lapunt/2015/06/18/sopar-de-final-de-curs/ 

Vegeu les fotos de l’acte a: https://www.flickr.com/photos/universitatdevic/

albums/72157654626992042/with/18676395949/ 

6. PROJECTE AMBAIXADORS

Aquest curs es presentarà el projecte «Ambaixadors UVic Alumni» amb un aplicatiu 
web que permetrà contactar amb titulats UVic d’arreu del món. Ambaixadors UVic 
Alumni és una plataforma de networking, sense ànim de lucre, que pretén posar en 
contacte els antics estudiants de la UVic (Alumni), que resideixen en un altre país, amb 
altres Alumni o alumnes de la UVic-UCC que vulguin fer una mobilitat internacional per 
pràctiques, d’estudi, per recerca o per oci.

Els objectius del projecte són, entre altres:

•  Oferir una plataforma de networking per afavorir la internacionalització de la UVic-
UCC i d’UVic Alumni.

•  Donar informació de mobilitat als Alumni de la UVic-UCC que volen viatjar, establir-se 
en un altre país per motius laborals o fer estades de mobilitat per a formació o recer-
ca.

•  Donar informació de mobilitat als estudiants de la UVic-UCC que vulguin fer estades 
de mobilitat per a formació pràctiques o recerca.

•  Identificar la presència d’exestudiants de la UVic-UCC al món.

•  Promoure la xarxa de l’Associació d’Alumni de la UVic a tot el món.

Per ara comptem amb 27 ambaixadors implicats en el projecte. 

EUROPA
12

AMÈRICA
9

ÀSIA
3
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1



Socis UVic Alumni juny 2014 - juny 2015

Juny 2014

Juny 2015

83

292

Percentatge de socis/sòcies per facultats: 

UST 14%      FCSB 19%     FEC 27%   FETCH 40%

7. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS I SÒCIES

 2014 2015

 1.666 1.995
 2014 2015

 277 484
 2014 2015

 128 181

9. IMPACTE A LES XARXES SOCIALS

8. PROJECTES DE fUTUR

Pel que fa als projectes de futur, l’objectiu immediat és llançar el projecte «Ambaixa-
dors UVic Alumni». A més, també de manera més o menys immediata, hi ha una vo-
luntat clara de millorar l’ocupabilitat dels socis i sòcies mitjançant la programació del 
cursos organitzats des del Servei de Carreres Professionals i la implementació del nou 
aplicatiu de la Borsa de treball de la UVic. Per últim, a mitjà termini, es vol impulsar la 
creació de col·lectius específics segons els interessos dels socis, crear els premis UVic 
Alumni i renovar la pàgina web de l’associació. 
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