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editorial 

Aquest es el primer número de la Revista Àgora UPF 
des de fa ja un  temps. La  revista és un projecte del 
Consell d’Estudiants, espai que torna a estar en 
marxa després d’un període d’inactivitat, però molts 
us preguntareu: què és el Consell d’Estudiants? 

El Consell d’Estudiants és el principal òrgan de parti-
cipació  estudiantil de la Universitat, és un espai 
obert a tots els estudiants i gestionat per aquests 
mateixos. Pot participar en el Consell d’Estudiants 
qualsevol estudiant. A diferència del claustre o al-
tres formes de participació, no cal haver estat esco-
llit en una votació per formar-ne part,  però a la ve-
gada és un òrgan reconegut de participació estudi-
antil dins de la Universitat. S’organitza en espais 
oberts, un per facultat o campus, en aquest cas 6 
espais oberts (Dret, Humanitats, Economia, Políti-
ques, Campus mar i Poblenou). Els espais oberts són 
espais de participació directa en què pot assistir 
qualsevol estudiant de la facultat. En aquets espais 
oberts s’escullen com a màxim 6 representants que 
seran els encarregats de portar la posició del seu 
espai obert sobre els temes que es parlaran a la Co-
ordinadora General. La Coordinadora General, 
doncs, estarà formada pels 6 representants de cada 
espai obert. Aquests representats podran canviar 
trimestralment. És en aquesta coordinadora on es 
debatran i es portaran a votació tots el temes que 
formin part de l’ordre del dia. Tots es estudiants 
poden proposar punts per a l’ordre del dia (que serà 
el mateix per als espais oberts que per a la Coordi-
nadora) sobre qualsevol tema relacionat amb la Uni-
versitat per tal que el Consell d’Estudiants faci algu-
na cosa. Els punts  poden anar des de demanar am-

pliar els horaris de la biblioteca fins a realitzar una 
xerrada sobre un tema que es consideri interessant; 
només cal enviar un e-mail al Consell. Un altre òrgan 
del Consell d’estudiants és el Secretariat Tècnic, s’-
encarrega de passar actes, convocar els espais 
oberts i les coordinadores, gestionar el correu i 
transmetre la posició del Consell a la Universitat. El 
Secretariat Tècnic és l’encarregat de gestionar el dia 
a dia del Consell. Aquest Secretariat Tècnic serà es-
collit d’entre els candidats que es presentin amb els 
vots dels espais oberts a la coordinadora.  

Com a Consell d’Estudiants hem considerat interes-
sant reprendre la publicació de la revista, ja que 
considerem que és una bona eina per donar ressò a 
l’opinió dels estudiants, així com també de la feina 
que es fa al mateix Consell i a les associacions de la 
UPF que són una altra part important de la partici-
pació estudiantil.  

Volem que la revista us  animi a participar tant en la 
redacció i edició d’aquesta (per la qual reps un crè-
dit a canvi!) com en el Consell, venint al teu espai 
obert. Com a estudiants tenim moltes coses a dir i 
aquest és el nostre lloc, som part  essencial de la 
Universitat i hem de poder tenir espais per dir la 
nostra i que se’ns escolti. Per això la necessitat de la 
nostra pròpia revista. 

Esperem que aquest sigui només el primer de molts 
números de L’Àgora UPF. 

Adriana Llenas Places,  

membre del Secretariat Tècnic del Consell 

La vinyeta del CEUPF 

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 publiquin en la revista, els autors cedeixen a l’editor els drets de reproducció, transformació, 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. 

http://repositori.upf.edu/
http://repositori.upf.edu/
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El passat 6 de Maig, al si del Consell 
de Govern de la UPF s'aprovà el Pro-
tocol per a la prevenció, la detecció i 
l'actuació contra la violència masclis-
ta que afecti les estudiants de la UPF.  
Rere les portes de la reunió, les estu-
diants el reivindicàvem i manifestà-
vem la necessitat que s'aprovés i es 
posés en marxa d'una vegada. I és 
que fins ara, totes aquelles estudiants 
que eren víctimes de violència mas-
clista dins la Universitat per part de 
membres de la comunitat università-
ria (professors, estudiants, personal 
extern...) es trobaven desemparades, 
desprotegides, i sense un paraigües 
institucional sota el qual resguardar-
se; sense un protocol que determini 
els passos a seguir davant aquests 
tipus de casos, s'acaba optant per un 
procediment estàndard que no ga-
ranteix l'especialització i on predomi-
na la manca d'agilitat i l'aplicació tar-
dana de mesures cautelars, si s'escau.   

El cas recent més mediàtic i polèmic 
sobre violència de gènere al si de la 
universitat l'és el del catedràtic de 
Sociologia de la UB, denunciat per 
assetjament sexual cap als i les alum-
nes; un estudi recent sobre violència 
de gènere a les universitats espanyo-
les entre l'any 2006 i 2008 constata 
que un 65% dels estudiants coneixien 
o havien patit personalment alguna 
situació de violència masclista en el si 
de la Universitat (Valls i d’altres, 
2008); el mateix estudi es troba en 
que un 92% dels enquestats desco-
neix si la seva universitat disposa d'al-
gun servei específic al que poder re-
córrer en cas de ser víctima d'aquests 
tipus de conductes, i un 85% conside-
ra que s'haurien de crear tals serveis 
que incloguin professorat, alumnat i 
PAS. 

Amb això podríem arribar a la conclu-
sió de que la violència masclista no es 
un fenomen aïllat, i la Universitat no 
s'escapa de ser un espai on aquesta 
es manifesti dia a dia, sota diverses 
formes; des les més visuals i rebutja-
des socialment, com n'és l'abús sexu-
al i la violència física, fins les més invi-
sibilitzades, normalitzades i tolera-
des, com en són l'assetjament virtual, 
les bromes de caràcter sexual, la ridi-

culització en públic o humiliació, les 
amenaces etc. Perquè la violència 
masclista comprèn qualsevol atemp-
tat contra la llibertat, integritat i dig-
nitat de la dona pel fet de ser dona, i 
les recriminacions, burles, menys-
preus i desvaloracions també són 
conductes que no han de ser tolera-
des.  

Degut a això, s'articularà un procedi-
ment de detecció i d'actuació contra 
aquest tipus de conductes, i es defini-
ran unes vies institucionals a les quals 
les estudiants o membres de la comu-
nitat universitària podran recórrer en 
cas de ser víctimes o tenir coneixe-
ment de qualsevol d'aquestes con-
ductes. Així doncs, la Universitat im-
pulsarà actuacions de prevenció, in-
formació, formació, detecció i sensi-
bilització davant la violència masclista 
en el marc de la comunitat acadèmica 
o com a conseqüència d'aquesta, així 
com garantirà l'assessorament, orien-
tació, acompanyament o ajuda neces-
sària a les persones que ho requerei-
xin. Per a iniciar una denúncia, caldrà 
posar-se en contacte amb l'òrgan UPF 
Igualtat i el protocol només s'aplicarà 
en els casos en què la persona afecta-
da sigui estudiant i el o els presump-
tes agressors siguin membres de la 
comunitat universitària. 

Davant els casos d'agressió masclista 
es prendran mesures com l'obertura 
d'expedients informatius, expedients 
disciplinaris o d'altres que es conside-
rin pertinents. També es prendran 
mesures de protecció de la víctima o 
víctimes permetent apartar o evitar el 
contacte i/o dependència acadèmica 
amb el o els agressors. Es vetllarà per 
a que no es produeixi cap tipus de 
represàlia contra les persones denun-
ciants, així com s'assegurarà la confi-
dencialitat  de les dades i informació 
proporcionades. 

Tal protocol ja és vigent i es podrà 
trobar a la web d'UPF Igualtat (http://
w w w . u p f . e d u / u p f i g u a l t a t /
recursos.html) en els pròxims dies. 

Fou una molt bona notícia saber que 
es tiraria endavant amb un ampli su-
port. Fins ara, la manca de reconeixe-
ment institucional de conductes mas-

clistes no ha permès fer un seguiment 
dels casos d'aquest tipus de violència, 
ni ha proporcionat les eines necessà-
ries per a poder gestionar-los. 

En aquest sentit, sense tal voluntat 
política i col·lectiva impera el silenci i 
indefensió de les víctimes i la impuni-
tat dels agressors a la Universitat; 
quan aquesta no s'està fent càrrec de 
prevenir i sancionar les agressions 
masclistes al si dels seus espais, està 
essent una institució que perpetua 
l'estructura patriarcal, desprotegeix 
les víctimes d'aquesta i empara els 
agressors. Així que l'aprovació d'a-
quest protocol suposarà avançar en 
quant al reconeixement i concepció 
de violència per raons de gènere en 
el marc institucional universitari. 

Però queda molt camí a recórrer. 
Perquè no en tenim prou: volem una 
Universitat lliure de relacions de po-
der; on les assignatures del pla do-
cent s'imparteixin amb perspectiva 
de gènere; amb espais de debat com 
xerrades, jornades, seminaris de sen-
sibilització on es reflexioni sobre l'o-
pressió de gènere i la superestructura 
que ho sustenta i promou; on es re-
butgi la publicitat sexista que dia a 
dia ens bombardeja; on es valorin de 
la mateixa manera les professores i 
professors; ... 

Prou violència de gènere a la Univer-
sitat. Prou assetjaments. Prou abusos 
de poder. 

La Universitat és nostra, cap agressió 
sense resposta! 

  Júlia Bolao Alberny 

La veu de l’estudiantat 
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Marcos M. Merino és el director 
de “Remine , el último movimien-
to obrero” una pel·lícula sobre la 
vaga minera asturiano-lleonesa de 
2012 que s'ha projectat en el cine-
fòrum organitzat per l’Assemblea 
d’Estudiants de Ciències Polítiques 
en col·laboració amb la Facultat 
de Ciències Polítiques i Socials. El 
documental ha estat premiat en 
diversos festivals: BACIFI (Buenos 
Aires Festival Internacional de 

Cinema Independent), al Festival 
de la Memòria Documental Ibero-
americà, al Cineuropa i al Festival 
de Sevilla.  

A més a més l’obra ha estat selec-
cionada en els premis Goya en sis 
categories. Marcos, asturià de 

naixement va viure la seva infàn-
cia a Gijón , al barri obrer de la 
Calçada . Fa quatre anys va decidir 
deixar la secció d'economia dels 
informatius de Telecinco i es va-
traslladar amb la seva dona Marta 
F. Crestelo, productora de la 
pel·lícula, a la conca minera                  
d' Astúries per complir el somni 
que sempre havia tingut:                    
fer cinema. 

Cultura–Entrevista A Marcos M. Merino  

“A los estudiantes de la UPF 

les diria que luchen” 

Marcos M. Merino: No creo mucho en las películas que no dicen nada de los se-

res humanos  

No hi ha dubte que el vostre 
documental no deixa a ningú 
indiferent. 

Pues era el objetivo que tenía-
mos nosotros, llegar al terreno 
emocional y no al de los conteni-
dos y a través de eso crear la 
empatía necesaria. Que la histo-
ria se construyera para que to-
dos nos sintiéramos mineros du-
rante un ratito y estando dentro 
de ese universo te alejaras de los 
prejuicios y de los estereotipos 
que tienes y la única manera que 
tienes de lograr eso es a través 
de las emociones. La película de 
echo la montamos des del punto 
de vista emocional no de conte-
nidos. Hicimos un esquema y 
dividimos las emociones que 
producía cada una de las esce-
nas y a partir de ahí generamos 

un puzle. Intentando equilibrar 
no caer en el en el sentimentalis-
mo ni en la nostalgia barata. sino 
que equilibramos eso y de echo 
evitamos muchísima emoción 
del material que teníamos origi-
nalmente porque se nos iba de 
las manos.  

Pero era necesario que hubiera 
eso, que cualquiera que lo viera 
trascendiera y le agitara. El obje-
tivo de la película es que te agite 
emocionalmente . Que tu estado 
de ánimo se modifique después 
de una hora y cuarenta. Enton-
ces yo creo en eso en el cine, si 
no hay agitación emocional… No 
creo mucho en las películas que 

no dicen nada de los seres 
humanos.  

 

¿Qué converteix a Marcos M. 
Merino en un director de docu-
mentals como Remine? 

Pues cambiar de vida. Llevaba 
haciendo muchos años tele, la 
sección de economía del teledi-
ario. Yo iba al Banco Mundial, al 
fondo monetario internacional a 
la UE, cosas de estas, cubriéndo-
lo. De chaqueta y corbatita de 
esto, y era absurdo, la tele se ha 
transformado en un lugar que 
intelectualmente es lamentable, 
que no tiene ningún crecimiento 
intelectual. Al principio si que 
era interesante trabajar en tele-
visión, yo estaba en Telecinco   

“Yo antes cubría actos del Ban-

co Mundial, el FMI, la UE… 

Cambié de vida” 
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además. En los 90 en la época 
del Prestige y todo esto, hicimos 
muy buena información, dimos 
bastante caña, éramos el único 
medio. Pero se transformó lue-
go, a partir de la llegada de un 
nuevo director de informativos y 
decidieron convertirlo todo en 
una estupidez. No hablar de no-
ticias si no de gilipolleces. Se ba-
so más en el entretenimiento 
que en la información y bueno 
eso me levo a cambiar de vida a 
mí y a Marta y hicimos la peli  
porque no tenia ningún sentido 
que siguiéramos  así. eso es lo 
que me lleva a hacer una cosa 
nunca había podido hacer:       
películas. 

 

Remine és una pel·lícula inde-
pendent. La podries haver fet 
en el marc d’una gran producto-
ra o de en una cadena de televi-
sió? 

No, no, no. No se hubiera podi-
do hacer así. No, primero por-
que los costes hubieran sido in-
soportables para una producción 
externa. Porque yo estaba traba-
jando todos los días durante tres 
meses 24 horas, ya des del pun-
to de vista de la producción 
cuando alguien participa econó-
micamente de un proyecto ya 
eso lo hace bastante mas com-
plicado. Al final hay que cuantifi-
car los gastos… y luego la liber-
tad que para mi, es el acto mas 
importante de todos, para Marta 
y para mi después de llevar tan-
to tiempo trabajando en lo que 
otros querían que hicieras ha 
sido trabajar en la absoluta liber-
tad y en lo que nosotros quisié-
ramos y como quisiéramos hacer
-lo. De hecho hay un momento 
que hay una participación, que 
es cuando acabamos la peli, hay 

mucha petición de festivales y 
interés en los cines para proyec-
tar-a y es muy caro transformar 
una película a un sonido estéreo 
en un 5.1 para que suene en un 
cine. La copia, que ahora no 
existen de 3 milímetros es una 
cajita que se llama ”dfp” pero 
cuesta pasta. Para hacerlo, fui-
mos al gobierno asturiano y les 
dijimos que acabábamos de ga-
nar un premio en Argentina que 
queríamos hacer esto, que nece-
sitábamos 6.000 euros pero que 
no íbamos a enseñarles la pelí-
cula que la película estaba selec-
cionada en 15 festivales y que 
era una oportunidad y que quer-
íamos que estuviera la bandera 
de Asturias, que está en la peli. 
Que cualquier lugar en el mundo 
que viera la película vería la ban-
derita de Asturias y ubicaría As-
turias pero que no nos interesa-
ba su opinión editorial. Que era 
una oportunidad, y entraron, 
accedieron y ese es el único apo-
yo que recibimos. Una anécdota 
de la peli es que esta circulando 
en festivales sin la oportunidad 
de poder verla previamente por 
una persona que participo, el 
gobierno de Asturias.  

 

Perqué “El último movimiento 
obrero”? 

Fue el hecho de que obreros no 
quedan, industria no queda 
prácticamente en Europa y un 
comportamiento  que antes es-
taba en todos los sitios ya esta 
prácticamente extinguido. Yo no 
creo que sea la ultima organiza-
ción de los trabajadores, espero 
que no sea vamos. Pero el ulti-
mo movimiento obrero si, no 
hay ningún grupo que tenga esa 
historia detrás así como los mi-
neros y que continúe en activo 

ahora en Europa. 

 

Quin futur li espera a la minera 
al nord d’Espanya? S’ha d’apos-
tar per altres fonts d’energía 
més netes? 

El futuro depende de las políti-
cas económicas y los intereses 
económicos. Hay un plan de la 
UE de tener el 30% de la produc-
ción energética en energías re-
novables que no se está llevando 
a cabo. Aquí en España se para-
lizó, se creó un tejido de subven-
ciones lamentable en el que las 
propias eléctricas manipularon 
las ayudas para poder alcanzar la 
mayor cantidad de ayudas posi-
bles y adulteraron el mercado. 
En el tema del carbón yo lo que 
creo es que ningún ser un huma-
no en el mundo debería conti-
nuar trabajando en esas condi-
ciones, pero lo que no me pare-
ce bien es que no lo queramos 
hacer los europeos para que nos 
lo hagan los latinoamericanos, 
que es el camino que seguimos 
ahora, no dejar de producir 
carbón sino dejarlo de producir 
en Europa porque es menos ren-
table para las compañías eléctri-
cas. No hay un debate sobre el 
fin del carbón, al contrario, la 
Organización Mundial de la 
Energía prevé mejoras y aumen-
to en la producción y demanda 
de carbón. 

 

Que els hi diries als i les estudi-
ants de la UPF? 

(Se ríe) Que luchen, que luchen 
mucho y que estén activos. Sin 
los jóvenes no somos nada y son 
tiempos de cambios que ya  no 
puede hacer de gerontocracia.  

Cultura–Entrevista A Marcos M. Merino  
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La veu de l’estudiantat 

LA SOMBRA DEL TRIMESTRE ES ALARGADA 

Las semanas huyen, mayo fenece y parecemos 
aún no haber despertado del día en el que está-
bamos enclaustrados, bolígrafo en mano y apun-
tes en ristre, estudiando para los trimestrales pa-
sados.  La fugacidad del ritmo universitario hace 
que nos sintamos perseguidos por un insistente 
“carpe diem (aprovecha el día) porque memento 
mori (recuerda que morirás)”.  Podemos pensar 
que quizás el plus de presión nos ayude en un fu-
turo que se nos presenta como una competición 
por huir de la precariedad, pero no olvidemos que 
quizás también en esta carrera, la meta nos cie-
gue y caigamos presos de la irreflexión y el meca-
nicismo.  Creo que todos estamos de acuerdo en 
que en la universidad deberían formarse personas 
críticas y autocríticas, nunca autómatas.  

Una de las características más relevantes a prime-
ra vista de la UPF es su funcionamiento por tri-
mestres, al contrario que el resto, que dividen sus 
cursos en dos periodos académicos. Esta disposi-
ción obliga a replantear la distribución de asigna-
turas y el número total de las mismas. Mientras 
en las demás universidades son diez, nosotros 
hacemos doce. Ello conlleva un necesario acorta-
miento tanto de su duración como de su temario 
y el surgimiento de dos asignaturas más, que mu-
chas veces son una prolongación de otras ya exis-
tentes. 

La división del plan docente en más unidades no 
se ha visto acompañada de una atenuación de la 
ruptura en la continuidad de los contenidos entre 
un trimestre y otro, sino todo lo contrario: el ais-
lamiento se ha visto reforzado. Las asignaturas, 
salvo en algunos casos, suelen ser compartimen-
tos-estanco en los que son muy pocas las veces 
en las que hay posibilidad de conectar lo que 
hemos aprendido en otros trimestres con aquello 
que se está trabajando en el momento.  Además, 
nos encontramos con que los trimestres son uni-
dades demasiado cortas para poder acometer un 
aprendizaje completo. Bolonia incorporó el con-
cepto de enseñanza universitaria en la que el pro-
fesor debía dejar de ser un mero transmisor de 
información para pasar a un estadio superior: ser 

el encargado de despertar el espíritu crítico en la 
aplicación del conocimiento que el alumno puede 
adquirir autónomamente a través de las herra-
mientas que se le otorgan, trabajando las mate-
rias en profundidad y reforzando la participación 
y la reciprocidad entre ambos. Sin embargo, ve-
mos que las diez semanas se quedan cortas para 
poder combinar el aprendizaje autónomo y la rea-
lización de los trabajos de evaluación continua, 
por lo que es muy difícil preparar y profundizar en 
el temario. Por si fuera poco, tras estos dos meses 
y medio nos encontramos otra vez ante unos exá-
menes para los que tenemos que estudiar en 
tiempo récord, pues las exigencias de la evalua-
ción continua suelen dilatarsehasta límites peli-
grosamente cercanos a los días de evaluación fi-
nal. 

La principal solución sería volver a un sistema se-
mestral, en el que tendríamos más tiempo para 
poder realizar el aprendizaje completo del que 
hablo y poder así asimilar y trabajar los conoci-
mientos adquiridos con más tiempo y presumible-
mente mejor. Algunos pueden objetar que la re-
forma podría poner en peligro los niveles de exi-
gencia e inclusión de materia más elevados, ca-
racterísticos de la UPF. Frente a ello, observo que 
este miedo a una mella en la calidad de la univer-
sidad se debe a asociar el sistema semestral con 
los planes docentes de las otras universidades, 
donde las asignaturas son más amplias y genera-
les.  Esta relación no tiene por qué darse. En 
ningún momento he abogado por una reducción 
del currículo y su concreción, sino que señalo que 
fusionar algunas asignaturas es una oportunidad 
clave para generar una visión interdisciplinar en-
tre las distintas materias: se favorece así que los 
alumnos podamos desarrollar una concepción 
más agregada sobre nuestro campo de estudio.   

En este sentido cabe añadir que, especialmente 
en el caso de las ciencias sociales, debemos ser 
conscientes de que una excesiva especialización 
lleva a una visión reduccionista y limitada sobre 
los fenómenos que estudiamos, pues los proble-
mas particulares suelen tener origen en dinámicas  
del “todo” social interdependiente del que forma-
mos parte. 

               Joel Berenguer y Moncada 

“La principal solución sería volver a un sistema 

semestral” 
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 L'any 2012 les universitats públiques de Catalunya, a 

través de l'ACUP i els seus corresponents rectors, 

van publicar un comunicat en el que donaven suport 

a un referèndum d'autodeterminació: asseguraven 

entendre “la necessitat que el poble català pugui 

decidir lliurement i democràticament el seu futur 

col·lectiu”. 

No serem nosaltres qui critiquem aquest fet: estem 

absolutament pel dret a decidir de tots els pobles 

del món. Dret a decidir-ho tot, però. Com a poble i 

com a classe. I pel que sembla, això ja no agrada 

tant als rectors de les nostres universitats ni als seus 

caps a l'ombra. Una mostra d'això són la reforma de 

la UB (la qual s'aplicarà amb la corresponent dosi de 

repressió per part dels Mossos i la UB) i el disseny 

del Pla Estratègic de la UPF.  Ambdues reformes fe-

tes per les cúpules i sense la participació decisòria  

    de la comunitat universitària, amb obscurantisme  

premeditat. Així s'asseguren que l'estudiantat no 

tocarà els nassos i poden prosseguir en aquest 

camí de posar les Universitats encara més al ser-

vei del capital, iniciat molts anys enrere (la LOU i 

el Pla Bolonya en són exemples) com també es va 

veure amb la moratòria del 3+2 aprovada per la 

CRUE, quan la majoria de l'estudiantat no volia 

una moratòria, volia la NO aplicació del 3+2. 

En definitiva, pels rectors el dret a decidir es pot 

mercadejar i fragmentar quan i com volen. Si els 

seus plans neoliberals perillen, podem dir adéu a 

aquest dret. Tot sigui pel capital. Sobiranisme és 

defensar tots els nostres drets i serveis públics, no 

posar-los al servei de les empre-

ses.  

Des de 2004 UNSA és l’Associació d’estudiants de 

les Nacions Unides de la Universitat Pompeu  Fabra. 

A través dels Model of United Nations i seguint els 

objectius i preocupacions de les Nacions Unides 

apropem al nivell universitari el coneixement i la 

oportunitat d’endinsar-se en el mon de les relacions 

internacionals i les Nacions Unides. A més, des d’-

UNSA fomentem la participació estudiantil a través 

de l’organització de cursos, conferències i activitats 

solidàries. Cada any, UNSA organitza el Curs Les Na-

cions Unides; Reptes i Futur de la Organització. Po-

dràs formar part del procés de selecció per formar 

un equip que participarà als MUNs o Models de   

Nacions Unides, simulacions de l’activitat i els comi 

tès especialitzats de Nacions Unides on cada par-

ticipant o delegate representa un país. A través 

de la negociació, discussió i preparació dels Mo-

dels, s’ha d’arribar a un acord seguint les normes 

de procediment oficials de Nacions Unides. Des-

envolupa la teva habilitat per actuar sota pressió, 

les teves habilitats de negociació i coneix gent 

d’arreu del món. Participa en conferències a l’est-

ranger com EuroMUN, organitzada per la Univer-

sitat de Maastricht o LIMUN organitzat per l’I-

mperial College de Londres. 

Podeu trobar-nos a                                   

unsa@unsabarcelona.org  

www.unsabarcelona.org 

EL DRET A DECIDIR—SINDICAT D’ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (SEPC) 

UNITED NATIONS STUDENT’S ASSOCIATION  

DES DE LA UNIVERSITAT PER CATALUNYA—JNC UPF 

La Joventut Nacionalista de Catalunya és una orga-

nització juvenil i nacionalista que lluita per assolir la 

independència de Catalunya. Al mateix temps, es 

defineix amb un marcat caràcter europeista i obert 

respecte la resta del món.  

D'altra banda, com a demòcrates, estem compro-

mesos amb la defensa rigorosa i sistemàtica dels 

drets humans, del benestar social, de la igualtat de 

gènere, raça i condició sexual, de la tolerància reli-

giosa i cultural, de la defensa del medi ambient,→  
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→etc. 

Actualment la JNC de la UPF la componen 40 mili-

tants que treballen amb l’objectiu de fer de la 

Pompeu una universitat més dinàmica i integrada 

en el debat polític que viu actualment el país. A 

més a més, entenem necessari defensar el model 

universitari català encara que sempre amb una 

visió crítica. Apostem per una universitat oberta a 

l’excel·lència internacional, però sense oblidar-nos 

dels estudiants catalans, els quals molts pateixen 

per una distribució injusta de les beques gestiona-

da pel govern espanyol i impedeix l’accés univer-

sal. També considerem necessari l’existència d’ò-

rgans de participació estudiantil, però oberts de 

debò al campus universitari, rigorosos, eficients i 

que ens defensi a tots i totes. 

És per tot això que comptem amb tu per fer de la 

JNC un espai on convergir idees, treba-

llar pel país, i defensar la qualitat de 

les universitats catalanes. 

DES DE LA UNIVERSITAT PER CATALUNYA—JNC UPF 

ESN Barcelona UPF som una associació d’estudiants 

de la UPF, sense ànim de lucre, apolítica i aconfessi-

onal. Som membres d'una associació a nivell euro-

peu anomenada ESN (Erasmus Student Network). 

Un dels nostres objectius és ajudar els estudiants 

internacionals que vénen a estudiar a la UPF a inte-

grar-se tant a la vida universitària com a la ciutat i a 

la realitat i costums, tant de Catalunya com d'Espa-

nya. És per això que des de la seva arribada a Barce-

lona, per aquella estudiants que vulguin, se’ls assig-

na un mentor, que és un estudiant local, que els 

ajuda a introduir-se a la vida de la ciutat. 

A banda d’això, també organitzem tot tipus d’act-

ivitats lúdiques, culturals i socials. D’entre aquestes 

activitats, organitzem tours per la ciutat, visites a  

museus i a llocs emblemàtics de Catalunya, viatges 

de cap de setmana, festes, sopars, esdeveniments 

esportius, classes de cuina, tàndems lingüístics o 

altres activitats més socials com visites a escoles, 

casals d'avis o visites a gosseres, emmarcades en 

el projecte SocialErasmus.   

Si et crida l'atenció el que llegeixes pensa que ca-

da any busquem cares noves per formar part de la 

nostre gran família, així que si ets estudiant de la 

UPF i t’agrada moure’t en un ambient internacio-

nal, fer nous amics, conèixer altres cultures, prac-

ticar idiomes... No dubtis en contactar-nos! Al juli-

ol i al setembre organitzarem sessions informati-

ves per a futurs col·laboradors, així que si n’estàs 

interessat pots escriure’ns a esn@upf.edu o om-

plir el formulari que trobaràs 

a la nostra web. 

ERASMUS STUDENT NETWORK BARCELONA UPF — WWW.ESNUPF.ORG 

POST-CRASH UPF 

“Les persones actuen sempre de manera racional”. 

“La situació més eficient serà sempre la d’equilibri 

competitiu, i per tant, la millor”. “Les externalitats 

negatives són fallides de mercat excepcionals”.   

Frases com aquesta han esdevingut ciència a les 

facultats d’economia d’arreu. Algú podria pensar 

que hi ha casos en que no es així, però els estudi-

ants d’economia sabem que poques vegades ho po- 

   dem qüestionar dintre de l’aula.  

L’economia se’ns presenta com una ciència exac-

ta, inqüestionable, precisa i metòdica. No hi ha res 

més a banda dels postulats de cada pla docent. És 

llavors quan alguns estudiants es pregunten: si el 

que estudiem és tan perfecte, com pot ser que hi 

hagi tants posicionaments sobre les mesures per 

sortir  de la crisi? Per què no s’ha trobat una  → 
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→solució clara pel problema de  l’atur a l’estat 

espanyol? Com pot ser que Varoufakis i Schäuble 

estiguin tan contraposats? Pot ser que l’economia 

no sigui una ciència tan clara i que hi hagi dife-

rents possibles interpretacions per cada solució?

La historia del pensament econòmic ens dona la 

raó. Sempre hi ha hagut diferents interpretacions 

per cada succés  i sempre s’hi han proposat dife-

rents solucions.  Així doncs, per què no es reflexa 

això en les facultats d’economia i empresa? Per 

què no deixem que entri la realitat a les 

aules? Per què no reclamar uns econo-

mistes que puguin ser crítics, que pensin, 

que raonin, i que decideixin? 

POST-CRASH UPF 

AIESEC 

Us presentem AIESEC, l'associació d'estudiants més 

gran del món. Ara mateix, és present a 126 països, 

compta amb més de 90.000 membres arreu del pla-

neta i porta ni més ni menys que més de 60 anys 

fent el que se li dóna millor: desenvolupar el liderat-

ge en els joves.  Una de les maneres de fer això pos-

sible és gràcies als voluntariats internacionals de 6 a 

8 setmanes. Tries el lloc on vols anar, el programa 

(pots treballar en l'àmbit de l'educació amb nens, 

start-ups, projectes mediambientals...) i ja estàs 

llest per marxar. L'equip de AIESEC estarà a la teva 

completa disposició durant tot el procés, per ajudar-

te a què gaudeixis al màxim d'aquesta oportunitat. 

Si pel contrari ja has acabat la carrera i no saps com 

començar la teva vida laboral, amb AIESEC ho pots 

fer des de l’estranger! Seguint el mateix procés que  

amb els voluntariats, a través de la nostra plata-

forma internships.aiesec.org, pots optar a la pràc-

tica dels teus somnis, totalment remunerada i 

amb el suport constant d’AIESEC tant a Barcelona 

com al país de destí. Per acabar, també pots optar 

a participar en les activitats del nostre comitè i 

poder tenir la teva primera experiència laboral 

abans d’estar graduat! Per gestionar tot el que 

fem, treballem com una empresa, cosa que ens 

permet agafar experiència i posar en pràctica con-

ceptes que aprenem a la Universitat, a part de 

conèixer gent diversa d’arreu del món. 

Internacionalitat, experiències, oportunitats, lide-

ratge, tot això i més és el que ofereix AIESEC. Estàs 

preparat per l’aventura que 

canviarà la teva vida? 

QUAN TROBES UNA FAMÍLIA QUE NO T’ESPERAVES—COLLA TREMPATS DE LA UPF 

Un altre dilluns, però aquest serà diferent. Ja feia 

dies que els veia, però no m’atrevia a acostar-m’hi. 

Després de molt pensar-hi, he decidit que ha arribat 

l’hora. Entro a la plaça Gutenberg i, com sempre, hi 

veig molta gent somrient i fent voltes sobre si ma-

teixos en una espècie de “bufanda gegant”. Una 

noia se m'acosta i m’explica el perquè de l’ano-

menada faixa. Diu que no és cap ximpleria, que em 

protegirà l’esquena. M’enfaixo (quin mareig!) i sen-

se poder fer-me enrere, fan que pugi sobre d’una 

persona. No puc. Ells hi insisteixen, diuen que és 

normal. Ho torno a provar. Aquest cop m’ajuden. 

Sóc a dalt i la sensació és estranya, però increïble. 

El que sembla el cap de colla fa un crit: “Comença 

l’assaig! Prova del 5d5 net!”. Per un moment no 

entenc res, criden uns noms que encara desconec 

i aquests es col·loquen al seu lloc. Puja l'estructu-

ra. Una que han cridat com a “terça” em cluca l’ul-

l, somric. Em fascina com l’enxaneta corona el cas-

tell. “Aixeca les mans –em demanen–, és molt im-

portant voltar les proves”. Després fan una pinya, 

la base del castell, i m’ensenyen com posar-m’hi. 

S’ha acabat l’assaig. Tothom es posa a dinar i a fer 

birres. Xerro amb uns quants. Són la 

colla castellera Trempats de la UPF, i 

sé que hi tornaré. 
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No som una organització política, som un espai obert, horitzontal i democràtic. No som una institució uni-

versitària, som un col·lectiu independent. No som una associació cultural, som un espai on es practica la 

política col·lectiva per a una transformació social i cultural. 

Volem uns estudis de qualitat. 

Volem docència de qualitat i condicions de treball dignes per als professors/es. Volem una universitat de-

mocràtica, transformadora i a l'accés de tots/es. 

Volem la solidaritat entre tots/es els/les estudiants, no la competència. 

Des de l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat d'Humanitats (AEFH) us convidem a prendre per nosaltres 

mateixos —com a estudiants—, la realitat de la vida universitària. Ja és hora de participar de debò en la 

creació del coneixement, de democratitzar la universitat i ser agents reals de la nostra formació com a 

persones crítiques que lluiten, i lluitaran, per la transformació de la societat. 

estudiantshumanitatsupf@gmail.com 

Twitter: @humanitatsupf 

Facebook: Assemblea d’Humanitats UPF 

Ens trobem cada dilluns a les 14:00h a l'Aula de l'Estudiant 

ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D’HUMANITATS  

ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS DRET, RELACIONS LABORALS I CRIMINOLOGÍA UPF 

“Davant la falta d'òrgans de representació dels inte-

ressos del conjunt dels estudiants de la Facultat de 

Dret, creiem convenient la necessitat de reactivar 

l'Assemblea de la Facultat de Dret. L'eix vertebrador 

d'aquesta és la participació directa i oberta a tots els 

estudiantes que formen la facultat.” 

Amb aquestes paraules ens presentàvem a l'inici del 

tercer trimestre del curs passat. L'Assemblea de la 

Facultat de Dret recull en el seu conjunt els estudi-

ants des graus de Criminologia, Relacions Laborals i 

Dret. Som l'espai de participació on els i les estudi-

ants participem en les decisions que es prenen a la  

nostra universitat . Mitjançant la organització es-

tudiantil creiem oportú que els propis alumnes de 

la Facultat també tenen el dret i el deure d’opinar 

i fer-se escoltar per tal de poder aconseguir millo-

res més eficients i beneficioses per a totes i tots. 

Reivindicant que som estudiants i no clients Llui-

tem per a una Universitat Pública i de Qualitat. 

Els drets no tenen sentit si no s’in-

nvoquen. Les idees no seran més 

que idees.  

Res serà efectiu sense lluita al dar-

rere. Vine i digues la teva! 

ELS ESTUDIANTS NO ENS RENDIM—POMPEU CONSULTING LEGAL 

En un context d’atur com el que vivim actualment 

cada cop som més els joves els estudiants amb in-

quietuds i preocupacions respecte al món laboral en 

el que eventualment ens trobarem, en particular 

respecte les professions més properes als nostres 

estudis. Les dades d’atur juvenil, que se situen actu-

alment per sobre del 50% no conviden a l’optimis- 

me, i generen un clima de tensió i por que ressò 

na per les aules de la Universitat. Davant un clima 

tan desolador, no obstant, l’alumnat lluny d’espa-

ntar-nos i enfonsar-nos anímicament, optem per 

plantar cara a aquesta realitat, i decidim seguir 

lluitant per tirar endavant el nostre futur professi-

onal.  Aquesta lluita la traduïm a través de la→ 
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ELS ESTUDIANTS NO ENS RENDIM—POMPEU CONSULTING LEGAL 

→  cerca de formules que permeten explotar el 

nostre potencial, la nostra implicació i la nostra           

capacitat per a crear un món millor, més just i més 

equitatiu, que garanteixi un futur per als joves i un 

present digne per a tothom. 

En aquest context neix Pompeu Consulting Legal, 

una associació d’estudiants en la que treballem per 

canalitzar aquest entusiasme juvenil a través de la 

cerca de sortides professionals de qualitat per als 

estudiants. En aquest sentit, la nostra missió és la 

d’actuar de pont entre estudiants talentosos i em-

preses sòlides i reputades que busquen el talent a 

les aules. La nostra associació està enfocada princi-

palment en el món de l’advocacia: sortida professsi-

onal per excel·lència dels estudiants del Grau en 

dret. Any rere any són més els despatxos interessats 

en col·laborar amb nosaltres en l’organització de  

cursos jurídics, xerrades i demés activitats acadè-

miques. Tanmateix no són pocs els casos d’alumn-

es que participant en les activitats que organit-

zem han acabat fent pràctiques o treballant en 

despatxos i empreses amb qui hem treballat. Si ja 

has trobat allò que més t’apassiona del món jurí-

dic, Pompeu Consulting Legal et permetrà establir 

una xarxa de contactes molt útil i enriquir els teus 

coneixements molt més enllà dels acadèmics. 

Tanmateix, si et sents perdut i encara no has tro-

bat la teva vocació, a través de les activitats orga-

nitzades pel nostre grup tindràs la oportunitat de 

conèixer el Dret des de múltiples vessants, que et 

permetran encaminar en gran part el teu futur. 

LA FORÇA DE PARTICIPAR – ASSEMBLEA DE CIÈNCIES POLÍTIQUES UPF 

Actuar i transformar la universitat. Una cosa porta a 

l’altra, i això només depèn de les estudiants. Els me-

canismes de participació oficials de la UPF limiten la 

capacitat de les que hi estudiem per incidir en les 

polítiques de la facultat, i les decisions s’acaben pre-

nent ignorant a la comunitat universitària. Les estu-

diants no només han de ser els objectes de l’educ-

ació, sinó també subjectes actius. És essencial que 

es facin escoltar, i les assemblees de facultat són un 

altaveu per fer-ho. 

Des d’aquests espais es poden reivindicar unes mi-

llors condicions educatives i assenyalar les mancan-

ces que pateix la universitat. Els últims anys, des del 

pla Bolonya fins al recent decret del 3+2, les taxes 

no han fet més que augmentar. Així, es camina cap 

a una universitat cada vegada més elitista, gestiona-

da com un negoci més. Davant d’aquesta situació,  

l’estudiantat no pot quedar-se de braços creuats. 

L’assemblea de polítiques és un espai inclusiu i 

plural que acull totes aquelles estudiants que vul-

guin implicar-se en el moviment estudiantil. Està 

oberta a diferents idees, sempre amb una volun-

tat participativa i tolerant. Treballem perquè s’-

imposi una universitat realment pública i de qua-

litat, més transparent i democràtica, on tothom 

pugui accedir-hi en igualtat d’oportunitats. Tam-

bé som feministes, perquè creiem que tant a la 

societat com a la universitat la dona pateix una 

situació de discriminació. 

Als espais de contrapoder, com les as-

semblees, és on es crea la universitat 

que volem. Si les pròpies estudiants no 

ens organitzem, ningú ho farà per nosal-

tres. 

Barcelona Debating Society és una associació d’est-
udiants creada per joves universitaris interessants a 
discutir sobre temes d’actualitat socials i polítics. 
L’objectiu de l’associació és aprendre a defensar  

convincentment arguments a favor o en contra 
d’un tema concret. D’aquesta manera, fomentem 
l’aprenentatge de tècniques de debat i d’ora-
tòria.→ 

BARCELONA DEBATING SOCIETY 
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BARCELONA DEBATING SOCIETY 

→ El format que fem servir és el British Parlamen-
tary Style, que es basa en el funcionament de la 
cambra britànica, on el govern està a favor d’una 
moció mentre que l’oposició hi està en contra. 

A més, debatem en anglès, oferint als participants 
l’oportunitat de familiaritzar-se amb aquesta      
llengua en un registre més formal. Creiem que el 
debat és una manera divertida i creativa de millorar 
l’expressió oral. 

No dubteu a assistir a alguna de les nostres sessions 
de debat setmanals, us encoratgem que vingueu a 
provar-ho i us enamoreu dels debats en anglès.    Si  

esteu interessats en temes d’actualitat, us agrada 
discutir sobre com funciona el món i conèixer 
gent en un ambient internacional, uniu-vos a la 
Barcelona Debating Society! 

Ens reunim cada dilluns a les 17:45 a l’aula 
13.006. Podeu contactar amb nosaltres mitjan-
çant la nostra pàgina de facebook, https://
www.facebook.com/BarcelonaDebating o el nos-
tre correu electrònic barcelonadeba-
ting@upf.edu 

GRUP DE DONES DE LA UPF 

Aquest any 2015 ha germinant dins la Universitat un 

col·lectiu feminista per respondre a la necessitat de 

crear un espai de lluita lliure de rols masclistes i de 

deconstrucció de gènere per poder fer passes cap a 

la destrucció del patriarcat. La universitat, precisa-

ment, no ens aplana aquest camí: al passat Consell 

de Govern no va aprovar el protocol contra agressi-

ons masclistes a estudiants. Sorgeix el grup de do-

nes com un espai feminista, no mixt i assembleari 

d'àmbit universitari que busca ser el referent per a 

qualsevol dona.. 

-Per crear vincles d'apoderament personal i de 

confiança, 

Per combatre conjuntament les actituds i ac-

cions patriarcals dins la UPF, 

Perquè la societat està immersa en una es-

tructura socioeconòmica que assumeix que les 

dones se sotmetran al treball de cures, feines 

domèstiques i la desigualtat laboral, sempre 

amb un rol passiu i secundari. 

Perquè hem de combatre l'objectivació del 

cos de les dones, 

Perquè es reprodueixen els rols de poder i 

discriminació masclista dins espais mixtos. 

Com a dones, hem de treballar i desenvoluparnos 

sense discriminacions en espais no mixtos, com a 

única via d’adquisició de rols transgressors davant 

la passivitat. Volem espais lliures d’autoritarismes 

i la supressió de les opressions que patim. 

Però també calen homes feministes conscients de 

la necessitat de trencar amb les desigualtats mas-

clistes i que acceptin renunciar als seus privilegis 

masculins vers les dones. Per això, treballem coor-

dinadament i recolzem el Grup d'Homes 

de la UPF, reconeixent la seva important 

tasca dins la lluita feminista. 

CONTACTA AMB NOSALTRES 

 

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

amb nosaltres via: 

      ceupf@upf.edu 

    facebook.com/ceupf 

   @CEUPF 

Amb la Col·laboració de: Paula Jo,  Aida Chavarria, 

Pau Barba, Joel Berenguer, Adriana Llenas,  Laura 

Garcia, Laia Gutiérrez i Didac Amat 


