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EDITORIAL

CRÒNICA DEL REFERÈNDUM  
SOBRE EL 3+2 A LA UPF

zar el referèndum a través del Consell 
d’Estudiants amb el suport logístic de 
la universitat. S’acorda realitzar-lo de 
forma electrònica els dies 9 i 10 amb 
la següent pregunt: Estàs a favor de 
paralitzar l’apliació del decret del 3+2 
a la UPF? 

Comença la campanya de difusió per 
tal de que la convocatòria arribi a tots 
els estudiants i aquests puguin par-
ticipar. Durant la setmana anterior 
s’estableixen taules informàtives als 
tres campus per tal de fer arribar la 
informació.

El dimecres 3 de febrer s’organitza 
un acte de campanya a favor del SÍ a 
la paralització al Pati de Jaume I on 
es presenten arguments en contra del 
3+2 i després es dona la opció de dinar 
a preus assequibles. 

Després de la jornada de campanya 
ens trobem ja en el dia 9, primer dia 
de votació. Durant els dos dies del 
refèrendum també s’habiliten taules 
informatives des d’on es pot votar. 
Les primeres dades de participació 
arriben a les 15.00 quan ja havia vo-
tat un 22,9% dels estudiants. Aquell 
dia l’acabem amb una participació del 
27,4% a les 17.21.

La participació no para de creixer. El 
segon dia de votació es mantenen les 
taules i els i les estudiants continuent 
votant.

Aquest dia no tenim dades de partici-
pació fins a les 16.48, on havia votat 
un soprenent 38,66%. Ja queden po-
ques hores per tancar l’urna electrò-
nica i l’objectiu es superar el 40% de 
participació. 

Aquests referèndums s’han vingut rea-
litzant a la majoria d’universitats dels 
països catalans i ja era el torn de la 
Pompeu. Que es dugués a terme aquest 
referèndum era una demanda dels estu-
diants organitzats que davant el debat 
generat per la reforma de la durada dels 
graus aprovada l’any passat van creu-
re que era el moment que els i les estu-
diants poguessin dir la seva. 

Es formula aquesta demanda al claus-
tre extraordinari dedicat a la durada 
dels graus el 3 de desembre. Al final de 
la ponència encarregada al consell d’es-
tudiants i consensuada amb els agents 
estudiantils presents en aquest es de-
mana a la universitat que doni suport a 
la realització del referèndum.

Poc temps després la universitat ac-
cepta la demanda i proposa organit-

Els dies 9 i 10 de febrer es va celebrar a la nostra universitat  

referèndum sobre l’aplicació del decret del 3+2 amb una  

participació del 41,66% dels estudiants matriculats.
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SEMÀFOR

VERD
Col·laboració de la UPF  
amb el referèndum 3+2 
Es valora molt positivament la 
col·laboració de la UPF amb el 
referèndum 3+2 per tal d’impul-
sar la veu i mobilització de les 
estudiants, les facilitats i la feina 
del Servei d’Informàtica i del 
SACU han sigut un bon impuls 
per celebrar aquest referèndum. 

TARONJA
Alta participació al referèndum 
3+2 però molt baixa participació 
als espais oberts / Prova pilot  
de les 24h de biblioteca oberta
A l’igual que ha estat un èxit 
l’alta participació al referèndum 
3+2, encara cal acabar d’activar 
els espais oberts de facultat que 
s’organitzen cada trimestre des 
del Consell d’Estudiants de la 
UPF, espais que encara se-
gueixen tenint una participació 
poc elevada. 

Tot i que la prova pilot de les 
24h de biblioteca oberta ha estat 
una bona iniciativa, és necessari 
estendre aquesta iniciativa als 
dos trimestres restants per tal de 
poder avaluar realment els seus 
pros i contras.

VERMELL
Data del Claustre extraordinari
Per setena vegada consecutiva el 
Claustre es convoca just abans 
dels exàmens, fet que comporta 
que la disponibilitat de les estu-
diants per participar en aquest 
òrgan de la universitat sigui més 
reduït. 

Finalment l’objectiu és superat amb 
un 41,64% de particpació final el que 
suposa la xifra de 4584 estudiants. 
Les dades de participació han superat 
totes les expectatives i el de la UPF es 
converteix en el referèndum sobre el 
3+2 amb més participació de tots els 
fets fins ara a les altres universitats. 
Aquest ha superat el 50% en una fa-
cultat de cada campus (ciències po-
lítiques, comunicació i ciències de la 
salut i de la vida). Si comptem només 
la particpació dels estudiants de grau 
aquesta arriba al 45,31%. 

El dia 11 descobrim els resultats de 
la consulta. El 91, 38% dels i les es-
tudiants de la Universitat Pompeu 
Fabra han dit SÍ a la paralització del 
decret del 3+2. De forma molt majori-
tària l’estudiantat de la Pompeu s’ha 
posicionat en contra del 3+2. 

Sí 4.156 vots 91,38%

No 297 vots 6,5%

En blanc 95 vots 2,09%

Total 4.548 vots

ÀGORA UPF
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

TRANSFORMACIÓ 
SILENCIOSA

GABRIEL NAVALES

Aquest greuge comparatiu no queda palès merament 
en l’estructura retributiva del professorat, sinó que 
durant els últims anys hem viscut una progressi-

va elitització de la universitat pública. Pot semblar una 
afirmació amb un rerefons ideològic, però només cal que 
ens basem en l’evolució de les taxes universitàries (que 
han augmentat entre un 69% i un 191% en els últims 6 
anys), la naturalesa i la finalitat de pla Bolonia (centrat 
en desenvolupar habilitats tècniques, deixant en segon pla 
l’esperit crític), la ja mencionada desigualtat entre els do-
cents i el famós 3+2 (que encarirà la formació, suposant un 
mur d’accés per a les classes de renta baixa). Tanmateix, 
quan pensem en la precarització de la universitat catalana, 
només ens centrem en els murs cada cop més alts que s’hi 
construeixen al voltant, però poques vegades mirem què 
està canviant també al cor de la mateixa.

Així doncs, ens trobem davant una situació de constant i total 
transformació. El més preocupant però, és la subtilesa amb 
la que s’està duent a terme, ja que d’ençà que va començar 
la crisi, s’ha evidenciat no només la restricció d’accés a les 
classes populars, sinó que cada cop ens acostem més al mo-
del d’universitat-empresa que demanda el mercat del capital. 
Aquesta transformació capitalista té el seu reflex més viu en 
la figura del professor associat. Una tipologia de docent que 
va crear-se per incloure al món acadèmic a professionals que 
puntualment transmetessin els seus coneixements obtinguts 
en el món laboral. Malauradament aquesta figura s’ha estès, 
i ens trobem amb que pràcticament la meitat dels professors 
universitaris ocupen aquest tipus de càrrec; esdevenint ínte-
grament investigadors o professors amb una retribució expo-
nencialment inferior a la seva tasca.

Un dels punts cabdals d’aquest afer és el silenci per part del 
gruix de docents que no pertanyen a aquest col·lectiu pre-
caritzat. Estratègia clarament errònia, ja que no s’està mo-
nopolitzant la força de tot el conjunt docent; que encara que 
no ho sembli, està globalment afectat per aquesta transfor-
mació. Transformació lenta i constant i difícilment percep-
tible, tal i com es narra a l’obra “La doctrina del Shock”, de 
Naomi Klein. Aquesta “doctrina del shock”, filla de l’Escola 
de Chicago i Milton Friedman, ha après a treure profit de les 
crisis socioeconòmiques per expandir-se. Fruit dels desajus-
tos en el sector públic, les empreses privades han sabut fi-
nançar aquests desequilibris per mantenir l’eficàcia de l’Es-
tat, però a canvi han exigit la reestructuració del mateix. No 
ens hauria d’estranyar, doncs, que en un futur les plantilles 
docents de les universitats mimetitzessin la distribució de 
les plantilles industrials, on hi ha un 19,5% de directius en-
front un 80,5% d’empleats (INE, 2015). En el cas universi-
tari ens trobaríem davant una minoria de docents amb un 
gran poder, que gestionarien una majoria sobrequalificada 
de professors amb sous precaris, que s’encarregarien de do-
tar als alumnes de les habilitats tècniques necessàries per 
respondre a les necessitats del mercat laboral.

Dit això, només ens queda preguntar-nos què podem fer 
per evitar aquesta industrialització del sistema educatiu 
públic; com es pot monopolitzar la força de tots els tipus 
de docents perquè defensin la naturalesa dels seus càrrecs 
i la distribució dels mateixos; i el que és més important: 
com pot ser que la universitat sigui tant permeable alhora 
d›adaptar-se al mercat, però tant opaca pel que respecta 
a la inclusió de les opinions i la realitat de les classes de 
renda baixa. 

Tal i com s’expressava a l'últim número de l’Àgora UPF, 

a les nostres universitats conviuen diferents tipus de 

docents, entre els que existeix una desigualtat  

salarial remarcable; podent cobrar un catedràtic  

el quíntuple que un professor associat. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

ADA AGUSTÍ / PAOLA VILLALBA

En un procés d’aprenentatge col·lectiu és necessari 
conèixe’ns per decidir com ens organitzem i com 
podem assumir aquest compromís. Sovint ens pre-

guntem si aquestes eines estan al nostre abast, degut a què 
ningú ens ha ensenyat a fer-ho. 

Quan decideixes organitzar-te horitzontalment, ens tro-
bem amb una sèrie de dificultats: al principi no sabem res-
pectar els torns de paraula, necessitem expressar la nostra 
opinió malgrat ja s’hagi dit, ens costa cedir, no assumim 
aquell grau de responsabilitat necessari pel bon funciona-
ment del col·lectiu i, fins i tot, ens acabem trobant en situ-
acions de faltes de respecte. Quin és el nostre paper davant 
d’aquestes conseqüències no intencionades?

Cal prendre consciència de que no són processos fàcils, 
però a l’aprendre noves formes d’organització se’ns obre 
un ventall de possibilitats: les nostres opinions es veuen 
complementades per les del grup, sempre que ho vulguem 
tenim un espai de confiança creat individual i col·lectiva-
ment on la nostra opinió és escoltada, aprenem a comuni-
car-nos amb assertivitat per fer-nos entendre i acabem as-
sumint una sèrie de responsabilitats que apoderen al grup 
i la persona.
Per què diem tot això? Considerem que les assemblees de 
facultat són un dels espais adients a la universitat per or-
ganitzar-se, canviar les coses i trobar un aprenentatge més 
enllà de les aules (individual i col·lectiu). Així, es desenvo-
lupa un engranatge que ens condueix a conèixer una edu-
cació menys convencional però igual d’important, on ens 
forcem a tenir un pensament crític i transportar-lo a tots 
els àmbits de la nostra vida. 

En el moment de participar en aquests espais, ens pregun-
tem què és per nosaltres una assemblea: és un espai que 
s’organitza horitzontalment i la presa de decisions utilitza 
la via del consens, el respecte i la responsabilitat. A més a 
més, es creen sinergies amb les persones que hi participen 
i en molts casos acaben esdevenint persones de confiança 
atès que es comparteix un objectiu comú sempre basat en 
la solidaritat. El tema que més ens preocupa és que exis-
teixen rols de poder implícits i difícils d’evitar, però creiem 
que és feina individual i del col·lectiu treballar per a què 
no acabin esdevenint una desavantatge: potser la manera 
més efectiva d’aconseguir-ho és tenint una comunicació 
constant i efectiva on l’aspecte emocional sigui present i 
crear un projecte on tothom sàpiga quin grau de responsa-
bilitat vol o pot assumir. 

Com a monitores de lleure, observem cada setmana la di-
ficultat que suposa aquest tipus d’organització. Habitual-
ment, després de l’educació primària no es treballa prou 
el fet d’escoltar-nos, involucrar-nos i respectar-nos, així 

com es deixa l’educació emocional en 
un àmbit molt reduït (sobretot cap a 
aquelles persones socialitzades com 
a homes) provocant una progressiva 
devaluació de les nostres capacitats 
de treballar introspectivament. Per 
no destriar l’educació del lleure amb 
l’educació universitària (al cap i a la 

fi, una etapa més del nostre creixement personal), creiem 
que els espais participatius de la universitat ens ajuden i 
complementen l’aprenentatge purament acadèmic i con-
vencional. 

Aprendre a involucrar-te o involucrar-te i aprendre? És 
així, com arribem a la conclusió de què cada etapa educa-
tiva ha de ser una constant fàbrica d’idees i d’instrospecció 
personal, on l’aprendre i l’involucrar-se van agafats de la 
mà. No oblidem que és gràcies a l’organització col·lectiva 
com una societat avança. 

"Digues i ho 
oblido, ensenya’m 
i ho recordo, 
involucra’m i ho 
aprenc".  
Benjamin Franklin

ASSEMBLEARISME
Aprendre a involucrar-te o involucrar-te i aprendre? 

Són dos conceptes que no es poden destriar.  

A l’hora de treballar en grup, de crear un projecte 

personal i/o acadèmic, endinsar-te en una lectura o 

fins i tot pensar-te a tu mateixa, t’involucres  

i aprens. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

DECREIXEMENT
Ens trobem a la costa del Pacífic, en un petit poble de 

Mèxic. Reafirmant els tòpics, trobem un paisà endor-
miscat a la sorra a la vora de la mar, fent una becaina. 

Amb aquesta situació, apareix un turista estatunidenc, se li 
apropa, entaulen una conversa, i en un moment donat el tu-
rista pregunta:

- Vostè de què treballa? A què es dedica?
- Jo, sóc pescador. 
-  Caram! Pescador... una feina molt dura. I quanta estona tre-

balla durant el dia? Perquè vostè deu treballar molt, oi?
-  A la pesca li dedico dues o tres horetes per dia, amb això en 

tinc prou.
-  De veritat? I què fa vostè amb la resta del seu temps?
-  Bé... doncs, em llevo tard, pesco un parell o tres d’hores, 

jugo una estona amb els meus fills, dormo la migdiada amb 
la meva dona, i cap al capvespre surto amb els meus amics a 
prendre unes cerveses.

-  Però... Com és vostè així?- respon irat el turista estatuni-
denc.

-  Què vol dir?
-  Doncs... Que per què no treballa més?
-  I per a què? 
-  Doncs... perquè si treballés més, en un parell d’anys podria 

disposar d’un vaixell més gran!
-  I per a què? 
-  Més endavant podria obrir una factoria en aquest poble!
-  I per a què? 
-  Amb el pas dels anys muntaria una delegació al Districte 

Federal!
-  I per a què? 
-  Més endavant encara obriria oficines als Estats Units i a 

Europa!
-  I per a què? 
-  Les accions de la seva empresa cotitzarien en borsa!
-  I per a què? 
-  Vostè seria immensament ric!
-  I per a què? 
-  Bé... què sé jo... Quan tingués seixanta-cinc o setanta anys 

podria retirar-se tranquil·lament i venir aquí a aquest poble, 
a llevar-se tard, pescar un parell d’hores, jugar una estona 
amb els seus néts, fer la migdiada amb la seva dona i, cap 
al capvespre sortir amb els amics a prendre unes cerveses.

Aquesta petita faula, omnipresent en la literatura del de-
creixement, retrata perfectament una de les característiques 
que ha propiciat el creixement econòmic capitalista entre no-
saltres: l’assentament d’un modus de vida esclau. Un mode 

basat en la fal·làcia de què serem més feliços, com més hores 
treballem, més diners guanyem i, sobretot, més béns consu-
mim encertadament. Darrere d’aquest modus de vida esclau 
hi ha tres grans fórmules. La primera, la publicitat, coneguda 
com aquell conjunt d’instruments que ens obliguen a com-
prar el que no precisem, i fins i tot, allò que ens repugna. La 
segona, el crèdit, a partir del qual podem obtenir els diners 
necessaris per comprar tot allò que no precisem. I la tercera, 
i última fórmula, la caducitat, que ens mostra que els béns 
són produïts de tal manera que en un període de temps molt 
breu deixin de servir, amb la qual cosa ens veiem obligats a 
adquirir-ne uns altres de nous.

I és que el creixement econòmic sempre se’ns ha presentat 
com la solució a tots els problemes. En la visió predominant 
de la societat, el creixement econòmic és una benedicció de 
Déu. Se’ns ha venut que allà on hi ha creixement econòmic hi 
ha cohesió social, hi ha nivells alts de consum, la desigualtat 
i l’atur no guanyen terreny i els serveis públics es troben rao-
nablement establerts. Perdoneu que ho digui, però crec que 
sobren raons per dubtar de totes aquestes supersticions.

Desmuntem breument el creixement econòmic. 

Primer, el creixement econòmic no genera necessàriament co-
hesió social. Per exemple, a ningú se li escaparia dir que Xina 
és actualment un país socialment més cohesionat que fa vint 
anys, tot i que en aquests anys ha crescut espectacularment. 
Segon, la relació del creixement econòmic amb la creació de 
llocs de treballs és més difusa del que sembla. Les economies 
capitalistes desenvolupades han crescut notablement en els úl-
tims trenta anys, no obstant això, en elles, en el mateix període 
de temps, s’han destruït llocs de treball. Tercer, el creixement 
econòmic es relaciona molt sovint amb agressions mediam-
bientals literalment irreversibles. Quart, provoca amb fre-
qüència l’esgotament de recursos naturals que ja no estaran a 
la disposició de les generacions posteriors. Cinquè, pel que fa 
els països rics el seu creixement econòmic es vincula, en menor 
o major grau, amb l’espoli de les riqueses humana i material 
dels països pobres. I finalment, en sisè lloc, i com ja he dit, el 
creixement econòmic propicia entre nosaltres l’assentament 
d’un modus de vida esclau.

Així que, actualment, qualsevol alternativa al sistema capi-
talista, a part de ser autogestionada i antipatriarcal, ha de 
ser radicalment decreixentista. Si li falta un d’aquests tres 
pilars, segurament, li seguirà fent el joc al sistema al qual diu 
contestar. 

MIQUEL SAIS I SERRA
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

PER QUÈ  
L’HUMANISME  

ÉS  
IMPORTANT?

S’intenta fer pedagogia i s’intenta fer entendre perquè 
l’estudi de l’ésser humà és tan rellevant com saber 
construir ponts, saber sobre finances o entendre el fun-

cionament del sistema nerviós. Altres vegades, la resposta pot 
ser més antipàtica i deixar-ho en un “serveix per no ser una 
persona que es pregunta coses com aquesta!”.

És ben cert (i ben trist), que aquelles branques d’estudi dedica-
des a la filosofia, a l’art, a la literatura, a la música... cada ve-
gada tenen menys cabuda en una societat que procura formar 
persones que siguin materialment productives. Abans de tot, 
però, vull deixar clar que aquest no pretén ser un article crí-
tic amb la mercantilització de tot i de tothom; sinó un simple 
enaltiment de l’humanisme, aquell gran oblidat. No es tracta 
d’un debat ideològic entre dretes i esquerres, de socialisme o 
capitalisme; això ho deixo en mans de cadascú.

Partíem de la pregunta clau “per a què serveixen?”. Doncs 
bé, segur que no seríem on som si l’art del Romànic no ha-
gués ajudat a transmetre la doctrina cristiana, el pop-art 
de Warhol a potenciar l’ideal capitalista americà, o el rea-
lisme soviètic a expandir el discurs socialista a l’URSS. Se-
gur que tampoc seríem on som sense els pensadors del món 
clàssic, els místics cristians del Renaixement o els liberals 
de les Revolucions Atlàntiques de finals del segle XVIII; 
i moltes altres personalitats molt potents dins d’aquest 
camp. Totes les seves teories, d’alguna manera o altra, han 
ajudat a configurar la societat on vivim, els valors impe-
rants i ideals de vida que, directament influencien com no-
saltres acabem vivint la nostra vida.

A diferència de la ciència i dels números, les humani-
tats i les lletres mouen les persones: poden arribar a 
moure masses enormes de gent. Qui no s’ha sentit mai 
més o menys lligat a una o diverses persones a través 
de cançons, pel·lícules, llibres, etc. Realment creiem que 
sense música, art i literatura les nostres vides serien 
iguals? Podríem ser capaços de viure sense tot això? Sen-
se humanisme estem condemnats al silenci, a la monoto-
nia i a la passivitat intel·lectual. La negació de qualsevol 
element d’existència humana: d’emoció. És precisament 
per això que necessitem pensadors i constructors de so-
cietats, de gent que inventi històries i les porti al paper 
o a la pantalla, de persones que converteixin roques i 
metalls en art, que posin banda sonora a les nostres vi-
des. Necessitem els humanistes per seguir recordant que 
som humans.

És aquest punt on entren les universitats, aquelles institu-
cions creades fa centenars d’anys en les quals es pretenien 
crear nuclis de pensament i de pensadors. Si ho volem en-
tendre com a fàbriques d’humanistes, endavant. Necessi-
tem universitats proactives en la generació de pensament 
i reflexió, no només d’informació empírica. Aquí és on en-
trem nosaltres com a estudiants: ser crítics com vulguem i 
sobre el que vulguem, però crítics. Intel·lectualment vius 
i desperts, recordant que aquí hi hem vingut a pensar i a 
reflexionar: a ser humanistes. I si nosaltres, com a estu-
diants no estem disposats a esdevenir aquests generadors 
de pensament auguro un trist i desesperançador futur a la 
nostra societat. 

MIQUEL SALBANYÀ ROVIRA

Quin és l’estudiant d’humanisme a qui no 

li han preguntat: “però això, ben bé, per 

a què serveix?”. 
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SEPC

UNIVERSITAT I 
FORMACIÓ  
PROFESSIONAL, 
AL SERVEI  
DE QUI?

Tanmateix, ni el dèficit democràtic que arrossega 
el Pla Bolonya i, per extensió, el Reial Decret de 
modificació de les universitats públiques de l’Estat 

espanyol, ni els amplis perjudicis econòmics, acadèmics i 
de participació que se’n deriven són els únics símptomes 
de la situació del nostre sistema educatiu. En aquest sentit, 
l’aprovació de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació 
i qualificació professionals de Catalunya (FQPC) significa 
una altra amenaça que ha de mantenir en peu d’alerta al 
conjunt del moviment estudiantil.

LUCA
Aquest breu article pretén evidenciar algunes de les problemà-
tiques que emmarquen la instal·lació del sistema 3+2 i, espe-
cialment, la Llei de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya. Malgrat s’assumeixi que la realitat educativa és 
més àmplia que les Universitats i l’àmbit de la Formació Pro-
fessional, els efectes de tals canvis tenen un abast prou greu 
com per a dedicar-hi, almenys, aquesta secció. 

Ambdues reformes es poden situar en el procés de sub-
missió de l’ensenyament públic al servei dels grans inte-

La celebració dels referèndums entorn l’aplicació 

del model 3+2 a les universitats públiques dels 

Països Catalans ha posat sobre la taula diverses 

necessitats per part de les estudiants -i la resta 

de la comunitat educativa-, així com ha suposat 

una resposta a l’estat d’emergència on es troba 

actualment l’ensenyament universitari. 
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Il·lustració  
Aina Castellón

ressos privats, i a l’adaptació forçada del seu funciona-
ment als criteris i les exigències empresarials. En aquest 
sentit, la Llei de FQPC presenta una sèrie de mesures que 
assenyalen aquest camí. En l’àmbit de la governació, la 
Llei impulsa la creació de l’Agència Pública de Formació 
i Qualificació Professionals de Catalunya, en substitució 
de l’Institut de Català de les Qualificacions Professionals. 
Es tracta d’un organisme que gaudeix d’autonomia en 
la direcció, la coordinació i la gestió dels serveis bàsics 
de la FP, autonomia que quedaria esbiaixada negativa-
ment per la possible adscripció de l’Agència al Departa-
ment d’Empresa i Coneixement o bé al de Presidència. 
Les raons ideològiques que poden estar impulsant aquest 
canvi posen en risc el caràcter públic del servei de For-
mació Professional, apropant-lo a l’externalització i la 
privatització. Per tant, resulta ineludible exigir-ne, com 
a mínim, l’adscripció al Departament d’Ensenyament per 
a defensar el component acadèmic de la FP, a més de les 
seves vessants professional i educativa.

A banda d’aquests aspectes estructurals, cal recordar 
l’existència d’un mètode d’avaluació dual en la FP -co-
responsabilitat del centre educatiu i del sector empresa-
rial-, el qual representa també un angle mort per on les 
competències i els interessos del sector privat podrien 
guanyar terreny. A més, no estaríem parlant només de pa-
rar l’atenció a com s’estan avaluant les estudiants, sinó 
també de la necessitat de garantir-los els drets laborals en 
el treball que desenvolupen per a les empreses. 

Si s’analitzen altres punts de la Llei, un d’ells esmenta entre 
les funcions del sistema de FP el compromís de “Combatre 
els estereotips de gènere, que afecten la continuïtat dels es-
tudis, l’elecció d’un ofici i l’orientació de la carrera profes-
sional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.” Aquest objectiu pot 
semblar-nos positiu. Tanmateix, la importància que es dóna 
a aquesta qüestió brilla per la seva absència, doncs no torna 
a aparèixer en cap de les trenta pàgines del text. No es con-
creta en res. Altre cop, tal i com succeeix amb el Reial Decret 
que modifica les universitats públiques de l’Estat, les grans 
reformes que s’apliquen al sistema educatiu estan manca-
des d’un contingut de gènere, que roman invisible darrere la 
pompositat del reconeixement internacional, l’excel·lència, 
l’emprenedoria o la competitivitat en el mercat laboral com 
a grans lemes de la universitat-empresa. 

Finalment, en la vessant econòmica, mentre el projecte 3+2 
suposa un encariment de l’accés a la universitat a través de 
la pràctica obligació de cursar un màster per a poder acce-
dir al món laboral, el pes econòmic que suposen els cursos 
de Formació Professional per a les estudiants es manté com 
una situació a revertir. En un escenari de reducció de la in-
versió en educació, de l’encariment de les taxes, d’exclusió 
dels sectors populars respecte l’accés a les aules... el futur 
que es dibuixa per al nostre ensenyament és preocupant. 
En aquest sentit, el caràcter públic i la gratuïtat són inelu-
dibles per al sistema de Formació Professional i el conjunt 
de l’ensenyament català. 



CASTELLERS UPF

Què, coneixes la colla castellera de la UPF? Ens has vist assajar 

algun cop a Poblenou o a Ciutadella? Vols acostar-te a provar 

però no t’atreveixes? Deixa la vergonya a casa i enfaixa’t!

Els Trempats hem celebrat aquest fe-
brer el nostre segon aniversari! Fa poc 
hem assolit el castell més difícil que 
hem fet fins ara, el 4 de 6 net, que va 
ser possible gràcies a tots i totes les es-
tudiants que van venir a l’assaig “Por-
ta un amic” a Ciutadella. Érem més de 
70! Quina sensació quan la feina ben 
feta dóna els seus fruits!

Però no en tenim prou, volem portar 
aquest i molts més castells a plaça i 
vestir la nostra camisa color avellana. 
Ben aviat començarà el tram de dia-
des castelleres universitàries, setma-

nes de suor, eufòria, música, treball, 
festa i castells! Si vols formar part 
d’aquesta gran família, ara és el mi-
llor moment!

Actuacions 
El dijous 18 de febrer actuem a la fa-
cultat de dret de la UB amb la colla 
dels Arreplegats de la Zona Universi-
tària.

El dijous 10 de març actuem al Saló de 
l’Ensenyament amb els Engrescats de 
la URL i els Arreplegats de la ZU.

T 
RE
MP 
ATS

I quan arribi la calor, comença el tram 
de primavera, que acabarà amb la 
nostra diada a la UPF el dijous 26 de 
maig!

I recorda, assagem cada setmana de 
13.30 a 16.00, els dilluns a Poblenou 
(plaça Gutenberg) i els dimecres a Ciu-
tadella (a la gespa del dipòsit de les ai-
gües, parada de tram Wellington).

Si encara no t’has decidit, visita la 
nostra pàgina de Facebook Trempats 
de la UPF o segueix-nos al Twitter i a 
l’Instagram (@TrempatsUPF)!
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ESN UPF

“Newbie” és la manera carinyosa que tenen els membres de 
l’associació d’ESN Barcelona UPF de dirigir-se als que de 
tota la vida se’ls ha anomenat “novatos”. I sí, ja et pots anar 
acostumant a aquesta paraula perquè serà com et diràs du-
rant els pròxims mesos a partir que hi entris. Sí, sí, com et dic: 
ja no seràs més en “Ferran”, a partir d’aquell moment seràs 
en “Ferran newbie”. Però això sí, pots estar ben segur que 
portaràs aquest nom amb molt d’orgull! 

Qui sap com i per què vas decidir enviar un correu a l’associa-
ció per demanar més informació, per saber què s’havia de fer 
per entrar o directament per preguntar quan seria la pròxima 
reunió. Però el que tenim clar és que una vegada ho fas ja no 
tires enrere. 

Com a newbie, quan t’envien el primer correu per informar-te 
de les reunions que es faran pels “recruitment” no pots estar 
més content. Vas a les primeres trobades amb nervis i amb 
il·lusió per saber què és el que has de fer per poder entrar a 
formar part d’ESN. El primer que t’expliquen és com funcio-
na tot i seguidament et diuen que durant la pròxima setmana 
necessiten MOLTA i sempre remarquen: MOLTA ajuda per-
què els Welcome Days (que ja sabreu que són si heu llegit els 
dos articles anteriors) funcionin a la perfecció. 

El primer que et demanen és que omplis un formulari segons 
la teva disponibilitat per poder anar a totes les activitats 
d’aquests WD, i siguem sincers: la majoria de nosaltres quan 
vam ser newbies en aquest primer formulari vam marcar com 
a molt cinc activitats. Tots sabem també però, que t’enganxes 

tant a aquesta associació i a la seva gent que després de la 
primera activitat acabes anant a quasi totes les que s’orga-
nitzen. 

Aquesta primera setmana doncs, no serveix només pels Eras-
mus per integrar-se i conèixer gent, sinó que també és la set-
mana en què els newbies entren i per tant, la setmana per fer-
se conèixer i relacionar-se amb els altres membres d’ESN.  

Quan s’acaben els WD sents una mena de tristor perquè 
s’acaba una de les millors setmanes del curs però se’t passa 
ràpid quan t’informen que has entrat a formar part d’aquesta 
magnífica associació. A partir d’aquest moment sentiràs que 
mai més estaràs sol, sempre tindràs algú d’ESN per acom-
panyar-te. Voldràs anar a cada activitat, excursió o viatge 
que s’organitzi i t’enfadàras i et sentiràs impotent cada ve-
gada que hagis de dir que no pots anar a qualsevol esdeveni-
ment perquè tens altres obligacions. Però el més important és 
que sentiràs que has entrat a formar part d’una gran família 
i que mai més voldras desfer-te d’aquella colla de bojos que 
han fet que et sentis des del primer moment com un més.

I ja acabo, però abans deixa’m avisar-te d’una cosa molt im-
portant: una vegada hi entres t’hi enganxes tant, et sents tan 
còmode i t’encantarà tantíssim tenir aquest contacte amb els 
Erasmus… que ja no en sortiràs més, sempre voldràs estar-hi 
lligat, i saps que en el fons sempre formaràs part d’ESN Bar-
celona UPF. 

"NEWBIE"
SARA
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POMPEUFARRA A LA NEU

HOUSINGANYWHERE CONTACTE AMB NOSALTRES

La Pompeufarra fa molts anys que existeix. La nostra ac-
tivitat principal ha sigut organitzar festes per a estudiants 
provinents de tot tipus de carreres, que han participat en la 
nostra associació. Les Pompeufarres s’han convertit en un 
punt de trobada i diversió per molts de nosaltres. 

Darrerament hem decidit anar més enllà: No només volem 
fer les festes universitàries dels dijous, volem esdevenir un 
eix de connexió entre els estudiants. Volem fer de la nostra 
comunitat una cosa encara més gran. És per això que des 
de fa dos anys tots els beneficis de les Pompeufarres els 
destinem al Programa d’Ajuts a l’estudi de la UPF. Perquè 
hi ha quelcom més important que assistir a una festa, i això 
és poder estudiar a la universitat. 

Estudiar a la universitat no significa només assistir a 
classes, fer els seminaris i aprovar exàmens. És un lloc de 
trobada per a molts joves provinents de diferents indrets. 
Persones amb tot tipus d’idees, valors i coneixements. 
Aconseguir relacionar-nos més entre tots nosaltres farà 
del nostre pas per la universitat una vivència encara més 
transcendent i enriquidora. És important crear més espais 
i activitats on poder compartir experiències conjuntes fora 
de les aules.

La mobilitat internacional creix pro-
gressivament des de fa anys a la UPF. 
Aquest curs, prop del 10% d’estudiants 
realitzaran una estada a l’estranger. 
Aquesta mobilitat, però, a vegades pre-
senta dificultats específiques, com tro-
bar allotjament a la destinació. Aquest 
element clau en la preparació de l’es-
tada és sovint un escull per la manca 
d’oferta temporal i assequible en algu-
nes ciutats.

HousingAnywhere.com va néixer el 
2009 precisament d’aquesta necessitat. 
Uns estudiants de la Universitat de Ro-
tterdam que marxaven d’Erasmus van 
tenir problemes per trobar allotjament 
a la seva destinació i es van sorprendre 

És per això que hem organitzat l’ESQUIADA POMPEUFA-
RRA. Tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de febrer a la Masella. 
Sortirem i tornarem amb autocar des del Campus de Ciutade-
lla fins a l’Hotel Alp Masella a peu de pistes. Es poden escollir 
diferents packs depenent de si es volen incloure tots els àpats 
o de si es vol llogar el material per esquiar. El preu inclou els 
Forfaits, una assegurança i la farra del dissabte! Tindrem un 
autocar per anar i tornar fins a Puigcerdà el dissabte per la nit 
a on celebrarem la Pompeufarra al local TRANSIT! 

quan van descobrir que els estudiants 
internacionals tenien el mateix proble-
ma en arribar a la ciutat holandesa. Això 
els va impulsar a crear una plataforma 
que posa en contacte els estudiants que 
marxen i els que arriben. Posant un 
anunci a la plataforma, l’habitació que 
quedarà lliure durant l’estada a fora 
queda disponible per un estudiant in-
ternacional. Això incrementa l’oferta 
temporal d’allotjament i per tant facilita 
la mobilitat universitària. Avui Housin-
gAnywhere.com col·labora amb més de 
110 universitats d’arreu del món. Amb la 
UPF ho fa des del 2014.

Aquesta start-up internacional, creada 
a partir d’una iniciativa universitària, 
busca agilitzar el procés de cerca d’allo-
tjament per tal que l’estada a l’estran-
ger sigui més fàcil, econòmica i sobre-
tot, satisfactòria. 

Si vols saber-ne més, vés a: 
HousingAnywhere.com

Perquè els millors estudis i les millors farres no són 
incompatibles. Perquè tots som Pompeufarra!

UNA INICIATIVA  
UNIVERSITÀRIA PER 
MILLORAR L’ESTADA  
A L’ESTRANGER

Vols redactar a la revista  
o fer arribar una proposta 
al Consell d’Estudiants?  
Posa’t en contacte amb  
nosaltres via: 

Aquesta revista es publica en edició en 
paper i digital en accés obert a través de 
l’e-Repositori, Repositori Digital de la 
UPF (http://repositori.upf.edu/)

En enviar el seus articles perquè es publi-
quin en la revista, els autors cedeixen a 
l’editor els drets de reproducció, transfor-
mació, distribució i comunicació pública, 
tant per a l’edició impresa en paper com per 
a l’edició electrònica d’accés per internet. 
Aquesta cessió es realitza amb caràcter no 
exclusiu, per sempre, de forma universal i 
gratuïta.

facebook.com/ceupf

@CEUPF 

ceupf@upf.edu


