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Editorial 

FEM NOSTRE EL 25è 

La UPF compleix 25 anys.  

I nosaltres, l’estudiantat de la UPF també volem celebrar-ho. 

FEM NOSTRE EL 25è és una iniciativa encarregada de dinamitzar un aniversari de la UPF propi de 

l'estudiantat, des d’un punt de vista participatiu, compromès amb les necessitats de l’estudiantat i rei-

vindicatiu en favor de l’educació pública i de qualitat que estigui deslligada dels interessos privats. 

Ens constituïm i organitzem com una comissió del Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF), desmar-

cats dels actes del 25è aniversari més oficialistes perquè són el resultat d’invertir més a obtenir prestigi 

i renom, en contrapartida d’una major dedicació a les mancances que patim cada dia l’estudiantat; per-

què l’estudiantat som als volts del 80% de la comunitat educativa de la UPF, però alhora de la veritat la 

nostra veu és minoritària en les decisions sobre el funcionament de la universitat. 

Decidim organitzar-nos i generar espais lúdics i d’aprenentatge, t’hi apuntes? 

Plantegem pel llarg del curs un seguit d’activitats i jornades per enfortir els nos-

tres propis punts de trobada com a estudiants i teixir xarxa col·lectiva. T'animes a 

donar-hi un cop d'ull? 

25è, FEM-LO NOSTRE 

T’imagines ser a la Universitat, assabentar-te que poc després es fa una manifestació per protestar pel 

desallotjament d’un espai històric com Can Vies, anar-hi i no tornar a casa fins tres dies després perquè 

t’han detingut de manera aleatòria entre els manifestants? T’imagines que per prendre la decisió de so-

lidaritzar-te amb un col·lectiu emblemàtic, estimat pels seus veïns i veïnes, un bon dia t’acusen sense 

motiu de danys i desordres públics i et demanen 3 anys i mig de presó?  

Això és el que està passant a en Franz i l’Adrià: dos estudiants de la UPF compromesos amb la defensa 

de l’educació pública; el destí dels quals es va tòrcer de manera arbitrària el 28 de maig de 2014 per 

culpa d’una detenció que avui en dia encara no té cap fonament ni explicació. Només hi ha el testimoni 

de tres agents de policia, sense cap altra prova. Caldrà veure si el jutge atorga més credibilitat al policia 

pel sol fet de ser-ho o l’atorga als acusats i testimonis; que desmenteixen una acusació surrealista i que 

posen sobre la taula que l’actuació policial d’aquells dies va ser desmesurada i que es va utilitzar la de-

tenció massiva i arbitrària com un mitjà per frenar les protestes.   

Absolució  Franz i Adrià  

Davant de totes aquestes irregularitats, la Universitat Pom-

peu Fabra ha emès un certificat de responsabilitat, com-

promís, arrelament i implicació dels dos estudiants (el pots 

llegir a absoluciofranzadria.cat). Des del Grup de Suport 

d'en Franz i l’Adrià agraïm les gestions realitzades per l’e-

missió d’aquest document, que corrobora el què ja veníem 

dient: els dos van decidir sortir als carrers per defensar el 

CSA Can Vies amb el mateix convenciment que quan es 

mobilitzaven per una educació pública des de les aules de 

l’UPF. Dues lluites que són les dues cares de la mateixa 

moneda: la defensa dels nostres drets col·lectius en front 

als interessos privats. 
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Un dia un company em va dir: “Crec en la trans-

formació social, crec en que podem canviar la 

societat i canviar el món. I, sobretot, crec en les 

coses que faig perquè això es produeixi. Però 

aleshores, m’aturo a pensar en com distribueixo 

el meu temps. Me n’adono i veig que tan sols 

destino un trenta per cent del meu temps a que 

es produeixi el canvi que vull veure. Durant 

l’altre setanta per cent, conscientment o no, 

col·laboro amb la dinàmica que porta al món a 

ser com és. Com que crec en el canvi social, és 

hora d’invertir aquests tants per cents”. Aquesta 

petita reflexió se’m clavà en el més íntim dels 

meus racons, i des d’aquell dia em remou 

l’estomac. Hi ha dies que no em deixa dormir. 

Les coses com són. No m’agrada el món en el 

que visc. És per això que una de les meves certe-

ses, en totes les coses que faig, es treballar de 

valent per aconseguir una transformació social, 

perquè el món sigui millor, perquè sigui més just 

i solidari. Però, tal i com va definir el meu com-

pany, em passo més temps col·laborant per a què 

tot sia igual que per a què les coses canviïn. 

Amb això no vull dir que no faci res o que infra-

valori les meves tasques, però he de reconèixer 

que la transformació no es majoritària en el meu 

temps, i tinc ganes de canviar-ho. Moltes ganes.  

Suposo que no sóc l’única persona a qui li deu 

succeir, és per això que ho comparteixo.  

Aquest canvi passa per ser crític amb cada una 

de les activitats que duc a terme en el meu dia a 

dia i amb el meu modus vivendi; passa per qües-

tionar-m’ho absolutament tot. Passa per deixar 

de fer allò en que no hi crec, passa per deixar de 

fer allò que jo no trio, passa per desobeir el ma-

leït ordre de les coses. Passa per cercar allò que 

estimo, que m’apassiona, que em fa trobar-me 

amb la creativitat. Passa per esbombar els privi-

legis i comoditats que tenim alguns, i fer-los de i 

per tots o fer-los desaparèixer. Passa per coope-

rar i no competir. Passa per deixar d’odiar la ru-

tina, i gaudir-la fent-la meva. Passa per ser i no 

per semblar. Passa per dir i fer. Passa per no ca-

llar i per vèncer la por. Passa per entendre que no 

som imprescindibles. Passa per ser actiu i no 

passiu o reactiu. Passa per entendre que la natura 

no ens necessita, però que nosaltres a ella si. Pas-

sa per entendre que som col·lectiu. Passa per ser 

coherent amb les idees. Passa per ser conscients. 

Passa per entendre que som allò que fem. Passa 

per moltes coses, però sobretot, passa per viure 

com vull viure, com volem viure. Passa per som-

riure. I mitjançant aquest somriure, canviar-ho 

tot. 

Passa per sentir un nou món. Perquè vull. Perquè 

volem! 

     Miquel Sais 

 

   La veu de les estudiants 

Però que hi pots fer tu? Com ens pots ajudar? A l’espera de la data del judici, el Grup de Suport d’en 

Franz i l’Adrià organitzem xerrades, difonem el cas, expliquem la situació per la que passen els nostres 

companys… Contacta amb nosaltres (absoluciofranzadria@gmail.com) i posem-nos mans a la obra. Se-

gur que tens moltes idees per col·laborar!  

Si vivim en democràcia no és per tolerar ni per ignorar casos com aquest. Juntes som més fortes! 

   

Absolució Franz i Adrià  

absoluciofranzadria.cat  

@absolucioFA 

“Vam sentir un món nou.  

Perquè vull. 

Perquè no m’agrada aquest!” 
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Tòpic del Trimestre  

Dins del professorat universitari hi ha diferents 

rangs, entre els que en destaquem el de catedràtic, 

el de titular-agregat i el de lector com a profes-

sors les tasques dels quals s’adeqüen a la docèn-

cia clàssica, mentre que per altra banda hi ha els 

professors associats i els postdoctorats, figures de 

la docència contemporània sota les que impera 

certa opacitat i controvèrsia. 

Per una banda, els catedràtics catalans cobraven 

al 2008 una mitjana de 78.000 euros a l’any (unes 

2,7 vegades el sou mitjà català), els professors 

agregats 55.300 euros anuals de promig i final-

ment els professors lectors una mitjana de 40.000 

euros a l’any. En el sentit oposat trobem una rea-

litat totalment diferent, que és la dels professors 

associats i els postdoctorats. Aquests, que repre-

senten el 50% dels professors de les universitats 

públiques catalanes, cobren entre 300 i 1200 eu-

ros. Aquests emoluments varien depenent de la 

universitat i la categoria del professors, però sem-

pre dins aquests paràmetres. 

Una de les altres paradoxes d’aquest assumpte és 

l’adequació de l’activitat dels professors associats 

a la naturalesa del seu càrrec. Fou una figura con-

cebuda perquè professionals del món privat com-

paginessin la seva activitat professional amb la 

docència durant un temps concret (clàssic cas de 

l’advocat que dóna classe durant un semestre o 

dos). El problema ha estat que molts cops les uni-

versitats contracten a individus que no treballen a 

cap empresa, i són renovats periòdicament amb 

contractes temporals per seguir donant classe. Per 

altra banda, també hi ha la figura del professional 

privat que exerceix com a professor associat, però 

es dedica únicament a la investigació. Ambdós 

casos van en contra de la normativa que regula 

aquesta figura i ja s’han denunciat casos de frau a 

alguna universitat catalana.  

Parlant amb professors, ens adonem de que degut 

a la crisi aquesta situació s’ha agreujat. Els depar-

taments disposen de menys recursos, amb ho que 

no poden contractar indefinidament a tots els as-

sociats que de facto actuen com a professors titu-

lars. Alhora, tampoc poden regular les plantilles 

dràsticament, ja que això afectaria a la qualitat de 

la docència i els alumnes se’n ressentirien, que al 

cap i a la fi són una de les principals fonts d’in-

gressos del sistema universitari.  Tanmateix, 

aquest conjunt de professors associats i postdoc-

torats no monopolitza la seva força a través de 

sindicats o representants ja que hi habiten perfils 

molt diversos. Podem trobar-hi des del nou pro-

fessor associat disposat a acceptar totes les condi-

cions de que la universitat li proposi fins al pro-

fessor associat que porta tants anys exercint que 

ha perdut l’esma, passant pel professional privat 

que amb el mer reconeixement de professor asso-

ciat ja obtindrà l’estatus desitjat. 

                                 Gabriel Navales 

“Els professors universitaris viuen bé” 

ESN UPF 

Acabes d’aterrar a un nou país en el qual no has estat mai amb la intenció de quedar-t’hi tres, sis, nou 

mesos. Potser portes tres anys estudiant la llengua que parlen o potser només has fet un intensiu de tres 

setmanes abans de marxar. Sigui com sigui, a l’arribar t’adones que no parles amb tanta fluïdesa com 

esperaves. Penses el què has de preguntar durant un parell de minuts, però a la que deixes anar una frase 

amb estructura perfecta el teu receptor et respon a una velocitat que et fa impossible entendre més de 

dues paraules. De totes formes, no coneixes a ningú. Amb qui vols parlar? Has de dedicar-te a buscar pis 

a la teva nova ciutat, tot i que encara t’és difícil orientar-te pels seus carrers. Però amb qui viuràs, si es-

tàs “forever alone”? Com saps que etportaràs bé amb els teus companys de pis desconeguts? I com els 

entendràs si parlen tan ràpid? 
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Portes una setmana fora i ja vols tornar a casa. 

Estàs sol, perdut, confós. No se suposava que l’E-

rasmus anava a convertir-se en el millor any de la 

teva vida? Tranquil, no pateixis! ESN Barcelona 

UPF té la solució! I és que la missió de l’o-

rganització és integrar l’Erasmus a la ciutat, do-

nar-li tot el suport que necessiti i assegurar-se que 

aprofita l’experiència al màxim. 

Una de les principals eines per aconseguir aquest 

ob jectiu és l’oportunitat de formar part dels 

“Welcome Days”. L’experiència consis teix en 

una setmana plena d’activitats per a descobrir 

Barcelona a fons, a nivell funcional, cultural i 

d’oci i conèixer altres estudiants Erasmus que es 

troben en la mateixa situació d”’outsider”, però 

també locals. Tot plegat, es tradueix en una gran 

experiència que fa que les pors de l’inici i les ga-

nes de tornar a casa desapareguin completament. 

ESN Barcelona UPF ofereix diverses activitats 

per a que els Erasmus puguin relacionar-se entre 

ells. La primera dels “Welcome Days” és l’-

speedfriend, que com l’speedating tradicional, 

consisteix en parlar amb una persona durant cinc 

minuts i després canviar de parella. Així, sorgei-

xen noves amistats i l’estudiant nouvingut ja no 

se sent un llop solitari. A més, ESN Barcelona 

UPF organitza una nit de karaoke per sentir-se 

una superestrella durant uns instants i perdre la 

vergonya dalt de l’escenari, així com un picnic al 

parc de la Ciutadella i un pubquiz per evaluar què 

saben els Erasmus sobre Barcelona, entre d’altres 

temàtiques. 

El “Welcome Days” també aporta eines per aju-

dar als Erasmus en aspectes més funcionals com 

l’allotjament a través d’un taller on s’expliquen 

les característiques de cada barri i les millors for-

mes per trobar pis. D’altra banda, per donar res-

posta a la infinitat de dubtes que els nouvinguts 

tenen al arribar a Barcelona -com ara a on senyala 

Colom? O perquè hi ha tantes banderes penjades 

dels balcons?- ESN Barcelona UPF organitza el 

taller “Act Like a Local”. 

Però encara hi ha molt més! Des de visites guia-

des pel Gòtic i la Sagrada Família a una gimcana 

per la ciutat i nits d’oci i diversió als locals noc-

turns més famosos de Barcelona. Tot i així, la que 

probablement és l’activitat per excel·lència és l’I-

nternational Dinner, on cada Erasmus porta un 

plat típic del seu país. Una combinació perfecta 

de cultura, gastronomia i festa per disfrutar d’una 

gran estona entre nous amics i companys d’a-

ventures. 

ESN UPF 

    VINYETA 

Aina Castellón 
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La veu de les estudiants 

Guanyem o perdem amb       

l’actual  model educatiu?  

Actualment, la comunitat universitària té un seguit 

de mancances que afecten de forma directa les es-

tudiants i és necessari fer un anàlisi del model edu-

catiu en el que ens trobem per poder fer-li front. 

Què és la universitat? Ens preparen per tenir una 

visió crítica de la societat o per ser un reflex de les 

demandes del mercat? Quin paper tenim les estudi-

ants davant d’aquesta situació? Per construir l’ed-

ucació que volem és necessari crear mecanismes 

reals on les estudiants vegin el seu pas per la uni-

versitat com una oportunitat didàctica més enllà de 

la purament acadèmica.  

Amb l’anàlisi dels continguts dels plans docents 

observem com el marc teòric és molt reduït i els 

continguts són limitats sense deixar marge de ma-

niobra per part de la docència, obtenint així un 

aprenentatge que esdevé encasellat en uns eixos 

preestablerts on les estudiants no tenim poder de 

canvi real.  

És per aquest motiu que sorgeixen nous mecanis-

mes i espais formatius dins la universitat: el grup 

Post Crash, format per les estudiants de la Facul-

tat de Ciències Econòmiques i Empresarials, ha 

creat un espai crític amb l’objectiu de proposar 

canvis en l’educació que reben per així mostrar 

una altra manera d’entendre l’economia.  

Altres projectes impulsats per les estudiants són 

els diversos Grups de Formació Crítica que han 

sorgit a la universitat en els últims anys, esdeve-

nint espais de reflexió col·lectiva on el debat és 

l’origen de l’aprenentatge.  

Davant aquestes mancances observem com la 

comunitat estudiantil reclama la inclusió dins els 

plans docents d’altres doctrines tradicionalment 

invisibilitzades que no per això han de tenir menys 

importància.  

 

 

La recent creació del Grup de Dones, Lesbianes i 

Trans a la UPF fa palès, un cop més, la manca de 

perspectiva de gènere: entre les seves demandes 

es troba la inclusió del feminisme dins de totes les 

carreres de forma transversal, l’estudi de les dones 

com a subjecte polític real i actiu i la ruptura amb 

els rols de gènere que, entre altres factors, provo-

quen la cosificació i mercantilització de les dones 

en l’ambient universitari (festiu i docent).  

Aquests canvis són necessaris per la ruptura amb 

les estructures heteropatriarcals que regeixen la 

nostra societat: la inclusió de la dona al món labo-

ral, econòmic, polític i social passa per fer de la 

universitat un espai lliure de tota opressió.  

Una de les altres doctrines oblidades dins la UPF 

és l’ecologisme: podem observar com es produeix 

un oblit de les pràctiques sostenibles quotidianes, 

com per exemple amb la manca de papereres de 

reciclatge, l’alt consum de carn dintre les cafeteri-

es dels diferents campus o l’ús excessiu de plàs-

tics i paper, etc.  

Igualment creiem que en la totalitat dels graus 

l’eix mediambiental no està present, promocionant 

una visió endocèntrica i infravalorant d’aquesta 

forma l’impacte que el nostre model de societat té 

a nivell global.  

Per últim ens agradaria parlar de la multicultura-

litat i el paper d’aquesta en els plans docents: 

aquests es centren en donar una visió europea i 

nord-americana del món tenint una visió reduccio-

nista de societats i cultures que, si ja de per si es 

veuen discriminades i oblidades, la universitat po-

tencia que no se les tingui en compte acadèmica-

ment.  

Si analitzem el paper de les estudiants i docents a 

les classes impartides, observem que hi ha un buit 

pel que fa el paper actiu de l’estudiant en aquest 

espai, tenint en compte que on s’intenta potenciar 

la seva participació es redueix a les classes de se-

minari, provocant que sigui un subjecte passiu. 
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El semàfor 

ENTREPANS VEGANS I VEGETARIANS  
 

Des de fa més d’un any les cafeteries de la nostra 

universitat ofereixen entrepans vegans i vegetari-

ans. Aquesta fita es va aconseguir mitjançant una 

moció al claustre realitzada per  les estudiants.  

Felicitats! 

FIRA D’ASSOCIACIONS  
 

Dimecres 28 d’octubre es va realitzar al Pati de 

Jaume I la Primera Mostra d’Entitats i Associaci-

ons de la UPF. En ella van participar-hi més de 20 

associacions. La nostra universitat es mou!  

Participa! 

IMPRESSORES  
 

Amb el nou servei d’impressió i reprografia l’accés 

a les impressores és més ràpid, doncs es realitza 

amb el Carnet d’Estudiant. A més, pots carregar-lo 

tant amb bitllets com monedes. Tot i això, la difu-

sió no s’ha acabat de fer del tot bé… Vosaltres? Us 

n’heu assabentat? 

PAPERERES DE RECICLATGE  
 

Des de fa un parell d’anys que el CEUPF demana 

papereres de reciclatge a les aules i passadissos. 

Una de plàstic, una de paper i una de rebuig a cada 

classe… i  cubells per l’orgànic! Entre totes hem de 

fer del món i de la universitat espais més nets i sos-

tenibles! 

ENDOLLS A LES AULES  
 

T’has trobat mai asseguda a la part mitja d’una aula sense bateria al portàtil? Això ens passa constantment, 

i mai podem carregar-lo degudament.. On són els endolls? Creiem que a aquestes alçades la UPF hauria 

d’estar preparada i ha de començar a “endollar-se” en aquest aspecte. 

Volem ser subjectes actius en la creació i trans-

missió de coneixement? O decidim ser un núme-

ro més immers dins les classes magistrals on el 

paper principal és de la docència?  

Nosaltres apostem per un model educatiu on va-

lors com l’esperit crític, el suport mutu i l’-

aprenentatge col·lectiu siguin els fonaments d’-

una educació que no ens eduqui només acadèmi-

cament sinó també com a persones.  

Dins la comunitat universitària s’ha de reforçar la 

participació estudiantil més enllà de les classes aca- 

dèmiques: activitats com l’assistència a seminaris 

temàtics, documentals, tallers i actes diversos ens 

proporcionen les eines necessàries per seguir for-

mant-nos i conscienciar-nos sobre aquelles reali-

tats que els plans docents no ens proporcionen. 

Davant del món globalitzat en el que ens trobem 

hem de tenir en compte que no som subjectes aï-

llats sinó que els nostres actes tenen conseqüènci-

es més enllà del nostre cercle més proper.  

                 Ada Agustí i Paola Villalba  
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La veu de les estudiants 

Molt s'ha escrit sobre la crisi. 

Incomptables són ja les cròni-

ques que relaten el desenvolupa-

ment de la mateixa i constant-

ment veiem als mitjans de co-

municació notícies sobre la taxa 

d'atur, el deute públic i els ja 

famosos "brots verds". Els temes 

que més preocupen a la població 

espanyola són l'atur primera-

ment, seguit de la corrupció i en 

tercer lloc dels problemes d'ín-

dole econòmica (baròmetre del 

CIS, maig del 2015). Raó no els 

falta, ja que durant els últims set 

anys hem sofert dues reformes 

laborals, el tancament de plantes 

senceres d'hospitals com el de 

Bellvitge i una constant degra-

dació de l'Estat del Benestar. 

Aquesta situació ha provocat 

que la realitat dels ciutadans 

canviï. Sense anar més lluny, el 

context socioeconòmic espanyol 

és molt diferent al existent anys 

enrere. Avui, Espanya pateix un 

atur del 22,4%; el seu deute pú-

blic representa el 97,7% del PIB 

(mentre que al 2011 n'era només 

el 70%) i el Fons de Reserva de 

la Seguretat Social (que serveix 

per a finançar l'educació i la sa-

nitat, entre altres serveis) ha dis-

minuït 17.600 milions d'euros, 

essent de 66.800 milions al 2011 

i de 49.200 milions actualment. 

Per a molts ciutadans acomo-

dats, les dades macroeconòmi-

ques poden ser vistes amb dis-

tància i escepticisme, com quel-

com eventual i depenent dels 

fluxos de mercat. Tot i així, ve-

iem com aquests desajustos eco-

nòmics han afectat directament a 

la població. 35 han estat els suï-

cidis provocats pels desnona-

ments entre el 2010 i el 2015; a 

Catalunya quasi 70.000 nens 

necessiten una beca menjador, 

mentre que quasi 10.000 neces-

siten que aquesta beca sigui in-

tegral i cobreixi tot l'àpat degut 

als problemes de subsistència de 

la seva família. A nivell estatal 

la realitat és igual o pitjor, ja que 

segons UNICEF el 27,5% dels 

nens espanyols viuen sota el 

llindar de la pobresa (un 4% més 

que al 2012). 

Aquesta realitat s'allunya molt 

de l'optimisme institucionalitzat, 

ja que la naturalesa del mercat 

laboral també està variant. Sobre 

el paper el govern central mostra 

xifres en les que veiem com les 

dades macroeconòmiques són 

favorables i se'n preveu una cer-

ta estabilitat. Tot i això, no es 

mostra com s'està aconseguint 

aquest canvi de dinàmiques tant 

ràpidament, i no s'explicita cap a 

quin model econòmic avança el 

país. La majoria dels joves que 

treballem (un 30% del total) for-

mem ja una nova classe social, 

anomenada precariat. Un reflex 

d'aquesta realitat és el tipus de 

contractacions realitzades al 

Baix Llobregat el passat estiu. 

Durant el segon trimestre del 

2015 (el comprès entre abril i 

juny), les contractacions van 

augmentar un 7,5% respecta al 

trimestre anterior i un 17% en 

comparació amb el segon tri-

mestre del 2014. Aquí quedaria 

l'anàlisi que comunicaria una 

institució governamental, però 

sota aquests percentatges n'hi ha 

un encara més contundent: el 

90% de les contractacions realit-

zades al Baix Llobregat entre 

l'abril i el juny del 2015 foren de 

caràcter temporal, focalitzades 

en l'hostaleria, la restauració i el 

comerç (Informe Trimestral de 

Conjuntura Laboral, Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, 

Diputació de Barcelona i Obser-

vatori Comarcal del Baix Llo-

bregat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit això, Guy Standing (autor 

del cèlebre El precariat: una 

carta de drets, 2011) va antici-

par-se als canvis esmentats i ha 

sabut definir aquesta nova classe 

social fruit de la reestructuració 

del mercat de treball. En el seu 

llibre exposa les característiques 

d'aquest nou estrat, que són les 

següents: el precariat es caracte-

ritza per veure's sotmès a un tre-

ball incert, volàtil i inestable; a 

diferència del proletariat, que es 

caracteritzà pel treball estable.  

 

EL PRECARIAT 
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Per altra banda, gràcies a la llui-

ta obrera, l'Estat del Benestar 

atorgava certs beneficis socioe-

conòmics a través de pensions, 

així com l'empresa privada ga-

rantia remuneracions no materi-

als com vacances pagades, bai-

xes mèdiques, pensions particu-

lars i altres. Avui en dia el pre-

cariat no té accés a aquest tipus 

de privilegis, ja que solament 

gaudeix dels euros per hora que 

guanya. Lligat amb el punt ante-

rior, cal destacar que l'Estat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entès com l'administració i les 

institucions públiques), ha des-

plegat les seves polítiques soci-

als centrant-se en els contractes 

indefinits i la classe mitja. El 

precariat, al no tenir aquesta se-

guretat laboral, no té darrere seu 

els mecanismes públics que po-

den garantir-li una millora en la 

qualitat de vida. Per altra banda, 

cal remarcar que un treballador 

precari no té un ofici específic. 

Va de contracte temporal en 

contracte temporal, adaptant-se 

a les necessitats del mercat. 

Lluny queda doncs el jove que 

amb 16 anys començava a treba-

llar en l'empresa en la que es 

jubilaria. Destacable és també 

que els membres del precariat no 

gaudeixen dels horaris d'un tre-

ballador convencional. S'espera 

que estigui disponible per al tre-

ball remunerat i no remunerat en 

qualsevol moment del dia. Al no 

tenir un ofici concret i estar 

constantment canviant de feina, 

el treballador precari no se sent 

vinculat al món laboral, ja que el 

veu com un simple instrument 

lligat a la obtenció de béns ma-

terials y no al seu desenvolupa-

ment personal. Per altra banda, 

cuant més temps passes al pre-

cariat, més difícil et serà sortir-

ne, ja que articularàs la teva vida 

al voltant d'aquesta mena de tre-

ball i disponibilitat total y et serà 

complicat formar-te per ocupar 

llocs millor qualificats. Tanma-

teix, avui en dia, segons Guy 

Standing, "els candidats han de 

tenir o bé un progenitor ben con-

nectat o qualificacions superiors 

a les que serien requerides per a 

la feina en qüestió". Finalment, 

donada la liberalització econò-

mica global y la desprotecció 

laboral del precariat, aquesta 

classe social és més vulnerable 

als canvis espontanis del mercat 

de treball, i té menys capacitat 

per recuperar-se dels mateixos. 

Així doncs, podrem estar més o 

menys d'acord amb la recupera-

ció econòmica. Tot i això, cal 

que ens fixem en que no se'ns 

està explicant la manera en la 

que s'està sortint d'aquesta crisi, 

com tampoc sabem si les mesu-

res preses pel govern per acon-

seguir-ho seran estables al mig-

llarg plaç. Donada la proximitat 

de les eleccions generals (el pro-

per vint de desembre), els dife-

rents partits han deixat clar 

quins són els eixos que més els 

beneficien. El govern, principal-

ment criticat per la seva austeri-

tat, ha deixat enrere l'eix social 

per situar-se en l'eix econòmic. 

L'enquesta My World, Social 

a n d  M a r k e t  R e s e a r c h , 

2/11/2015, ens diu que un 19% 

de la població confia en que el 

PP garantirà la recuperació eco-

nòmica, seguit per un 16% d'es-

panyols que confia en que ho 

aconseguirà C's. És per això que 

estratègicament el PP jugarà les 

seves cartes en l'eix econòmic, 

ja que és on major suport electo-

ral obtindrà. 

Tanmateix, en període electoral 

hem d'analitzar amb deteniment 

els discursos polítics, ja que fà-

cilment hi trobarem afirmacions 

contundents que poden amagar 

realitats diverses. El clar exem-

ple, tal i com s'ha exposat anteri-

orment, és el de la recuperació 

econòmica, de la que se'n diuen 

els resultats, però no els meca-

nismes. Potser sí que tindrem un 

atur baix, però perquè sigui esta-

ble a llarg termini, les classes de 

renda mitja i baixa hauran de 

viure amb una alta volatilitat 

laboral, una major inseguretat i 

la impossibilitat de gaudir d'a-

quell Estat del Benestar que van 

construir els seus antecessors 

gràcies a la perseverança i al 

consens. 

          Gabriel Navales 

Aina Castellón 
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ENTREVISTA TRIMESTRAL 

UNA MIRADA DE GÈNERE A PALESTINA 

A l’acte s’ha mostrat com 

Palestina viu sota una situa-

ció d’opressió per part d’Isr-

ael. A la vegada, sou dones i 

ja sabem que això comporta 

una sèrie de desigualtats. Hi 

ha una doble situació de dis-

criminació? Com la viviu? 

Reem: Sí, sí, oi tant que patim 

una doble opressió. Hi ha mol-

ta pressió social perquè la dona 

actuï com la norma social ma-

na que així ho faci. Solen viure 

controlades per part d’un ho-

me, normalment pel marit pel 

qual normalment, no tenen 

control sobre els seus propis 

salaris. En general, la societat 

tampoc accepta que la dona 

reguli el seu matrimoni perquè 

encara continua sent molt pa-

triarcal. 

Sana: Durant molt de temps 

s’han promogut rols de gènere 

molt marcats entre els infants 

des de les famílies i les escol-

es; i encara ara es fa. No obs-

tant això, des de fa 10 anys, 

amb organitzacions de dones 

hem alertat de la situació de 

desigualtat de gènere, tant als 

camps de refugiats, als carrers, 

a les escoles. També treballem 

amb homes. Per fer-ho ha estat 

essencial la col·laboració amb 

el Ministeri, per aprovar plans 

sobre els drets de les dones, i 

és que aquest any ja han assas-

sinat 27 dones a Palestina per 

aquesta qüestió. 

“No estem en contra 

dels jueus, ells també 

són palestins”.  

Moltes vegades es veu Israel 

com una rara avis en mig del 

pròxim orient que promou 

una sèrie de valors democrà-

tics. És així, a la pràctica? 

Baha: En absolut. Israel és una 

democràcia a l’estil occidental, 

sí, però allà també es vulneren 

els drets de les dones i de les 

persones homosexuals. Sobre-

tot en entorns molt ortodoxos. 

Es transmet una imatge d’Isr-

ael que no és certa, és una situ-

ació de “pink washing” (rentat 

d’imatge). 

Quin paper prenen les dones 

en les protestes i actuacions 

en contra de les intervenci-

ons militars israelianes en 

territori palestí? 

Sana: Participen de la mateixa 

manera que els homes. No hi 

ha diferència entre dones i ho-

mes. Allà tothom és igual i 

protesten de la mateixa manera 

en contra dels militars. I ja no 

només entre gèneres sinó tam-

bé els cristians i jueus pales-

tins. 

O sigui, la religió tampoc im-

porta? 

Sana: No. Ells també hi parti-

cipen. No estem en contra dels 

jueus, ells també són palestins. 

Som iguals; són els meus ve-

Què en sabem de Palestina? La veritat és que ben poc, només que viuen en una situació de conflicte 

permanent que fa dècades que dura. El passat 10 de novembre, Pau Sempre i el Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans van organitzar una conferència en què s’exposà la situació en la qual es troba Pa-

lestina actualment. Ponents de luxe: Sana Atabeh, Reem Bargouthy i Baha Ilo. Hem pogut mantenir 

una conversa amb tots tres i Rajaa Hbaisha, membre de la Comunitat Palestina de Catalunya.  

Foto de la xerrada. D’esquerra a dreta: 

Baha Ilo, Reem Bargouthy, Felipe Romo 

(presentador), Sana Atabeh i Alys Sam-

son (presentadora).  
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Rajaa: En general hi ha molta 

solidaritat veïnal. Per exemple, 

quan un nen va pel carrer i hi 

ha un militar, encara que 

aquest no hagi de fer-li res, la 

criatura té por. Llavors, sempre 

hi ha algun pare o mare que 

surt de casa i l’acompanya fins 

a casa. Ens protegim mútua-

ment, i per això és molt neces-

sària la solidaritat. 

A la conferència heu parlat 

de tortures, d’abusos sexuals 

i d'humiliacions en contra de 

les dones palestines que actu-

en en contra de l’ocupació. 

Entenc que aquestes pràcti-

ques les duen només en con-

tra d’elles en tant que do-

nes... 

Sana: No, no. Tothom qui és 

detingut pateix aquest tipus 

d’agressions. Dones, homes i 

infants. A Palestina el cos és 

santificat i té molt de valor. A 

més a més, ells (els militars) 

saben la importància que do-

nem al nostre cos i se n’-

aprofiten. Ataquen allà on sa-

ben que faran mal. Ho fan per-

què els detinguts xerrin i di-

guin el que saben. D’altra ban-

da, ells saben que les criatures, 

quan vegin entrar un tanc, li 

llençaran pedres i, tot i així, 

entren i després els detenen i 

els fan de tot. És horrible. 

“Per posar remei a les 

problemàtiques femi-

nistes cal tenir molt en 

compte el context soci-

ocultural que hi hagi”.  

Hi ha moltes maneres de rei-

vindicar els drets de les do-

nes i apostar per la igualtat 

de gènere. Actualment, sor-

geixen veus dins del movi-

ment feminista en contra del 

“feminisme colonialista” i 

aquesta manera de concebre 

l’alliberació de la dona d’una 

manera i prou. Què n’opineu 

de FEMEN i de la seva for-

ma de reivindicar els drets de 

les dones? 

 

Baha: Les protestes de Femen 

solen basar-se en l’ús del cos 

nu de la dona com a senyal de 

protesta. En una realitat on el 

cos humà és santificat, aquest 

mètode és contraproduent del 

tot.  

Sana: Les dones són molt relle-

vants a una societat. És impor-

tantíssim reivindicar els seus 

drets i les seves llibertats. No 

obstant, actualment la idea que 

es transmet és la d’un cos i 

promoure necessitats sexuals. 

Hi ha una sobresexualització. 

Per posar remei a les proble-

màtiques feministes cal tenir 

molt en compte el context soci-

ocultural que hi hagi. Si les 

protestes de Femen han de ser-

vir d’alguna cosa, endavant; 

però si no val la pena, no. Pa-

lestina no és un lloc idoni per 

les protestes a l’estil de Femen, 

en absolut. 

 

       Miquel Salbanyà Rovira 

Font: ElDiario.es. Evolució de les fronteres israelianes-palestines. Actualment palestina reclama 

el respecte de les fronteres establertes el 1967.  
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LA VIDA D’UNA ESTUDIANT…  

Sóc estudiant del Campus del Mar: existim 

Sóc estudiant del Campus del Mar, en concret de Biologia Humana. D'un campus de la Pompeu on 

el moviment estudiantil és pràcticament inexistent, d'un campus on el dia a dia deixa força a desit-

jar de la vida universitària, i d'un campus que pràcticament ningú coneix tot i que està tan sols a 5' 

del Campus de la Ciutadella.  

El campus Mar, per qui no ens coneix, és un campus petit, força nou i modern que es situa darrere 

l'hospital del Mar, i on el vincle entre les estudiants acaba sent força intens, ja que "som poques" i 

passem moltes hores juntes. Així, no és estrany conèixer-se entre els cursos i graus que s'impartei-

xen aquí: Biologia Humana, Medicina, Infermeria i algunes classes de Fisioteràpia, Enginyeria 

Mèdica i Màsters.  

Sóc estudiant del Campus del Mar. I com ja he dit al principi, crec que la vida universitària que 

tenim, i sobretot la de les estudiants de medi i bio, és força diferent de la de la resta dels campus. 

Dic diferent perquè a mi no em convenç però sé que hi ha gent a qui li agrada, o si més no s'ha 

acostumat. La qüestió és que passem moltes hores a la uni però quasi sempre estem a classe, a se-

minaris o a pràctiques. Fins aquí tot sembla seguir la dinàmica de la mateixa universitat, però per a 

nosaltres no és estrany entrar a les 8:40h i sortir a les 19h molts dies, doncs més aviat és el ritme 

que portem les 11 setmanes del trimestre: setmanes en què no dinem cap dia a casa, setmanes que 

no s'assemblen les unes a les altres -doncs cada dia tenim un horari diferent de l'anterior-, setmanes 

en què tens 2 treballs i 2 problemes a entregar i ho has de compaginar amb tota la resta, dinant -de 

tupper, clar- mentre fas un Power Point o comentes una presentació.  

12 
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Sóc estudiant del Campus del Mar, d'una generació en què ho van deixar aproximadament 20 per-

sones de primer a segon. Tot un fracàs per la universitat en un grau molt sol·licitat i que en aquell 

moment, tres anys enrere, tenia una nota de tall de més d'un 11,3 a Biologia Humana (i ara és d'un 

11,7 aprox). I tot i que unes quantes ho van deixar perquè no era el grau que volien estudiar també 

en conec a moltes d'altres que no podien o no volien seguir amb aquest ritme, i és que no m'estra-

nya, o t'apassiona molt el que fas o tens la gran probabilitat de cremar-te ràpidament. I per crema-

des, ara mateix no som poques les que seguim el grau per la gent tan genial que hem conegut al 

campus i perquè els coneixements no ens desagraden -tot i que maleïm l'estil de vida que portem-. 

I per què no comentar que o tens una família que s'ho pot permetre, o estàs becada o gairebé és 

impossible que estudiïs a aquesta facultat, perquè treballar és fer malabars amb assignatures i pro-

fessores que moltes vegades et posen entrebancs si no assisteixes a les seves sessions.  

Sóc estudiant del Campus del Mar. I no hi ha dia que no torni a casa escoltant algú que no està d'a-

cord amb alguna cosa del funcionament dels graus, les assignatures o la uni. Tothom es queixa 

dels precaris horaris de la nostra biblioteca en època d'exàmens, de què de 7 optatives que s'oferei-

xen al pla d'estudis només ens deixen "escollir" 4 d'entre 5 (sort que es diuen optatives i que po-

dem escollir), que el bar no ofereix preus assequibles per les estudiants i que els seus horaris no 

s'adapten als nostres i, que a diferència de Ciutadella i Poblenou, les recuperacions de tots els tri-

mestres les fem al juliol.  

Aquests són uns quants exemples de les moltes queixes que dificulten el nostre benestar a la UPF i 

molts cops empitjoren la qualitat de vida com a estudiants, fent que desitgem ansiosos acabar la 

carrera. I com és típic tothom es queixa però poques persones estan disposades a canviar les coses.  

Perquè sí, he de reconèixer que el moviment estudiantil al Campus del Mar és patètic, ai, volia dir 

quasi nul, ja que ara per ara només tenim el CEMM, que és el Consell d'Estudiants de Medicina 

del Mar, i estem intentant reviure el Consell d'Estudiants de Ciències de la Salut (CECS).  

Perquè després de dos anys com a delegada he pogut veure de primera mà que per aquesta via 

se'ns escolta però no aconseguim canviar les coses. Després de tres anys, tinc la sensació d'estar 

envoltada de gent que només mira melic endins per intentar treure les millors notes possibles però 

que no es preocupa de deixar els graus millor de com se'ls ha trobat. I fins que no aconseguim tenir 

veu i poder de decisió a la universitat hi ha unes quantes que no deixarem d'escriure textos, que 

potser no es llegirà ningú, i d'intentar fer-nos visibles a la resta d'estudiants de la Pompeu.  

Perquè sí, existim i volem sortir d'aquesta bombolla en la qual a vegades sembla que estiguem. Sóc 

estudiant del Campus del Mar. I tot i que hi ha dies que no hi voldria tornar, la majoria dels dies 

vinc contenta per gaudir de les meves companyes l'hora del pati -sí, som com una escola que fem 

pati-, el breu dinar entre classes, la setmana en què tot s'atura per fer la Biogimcana, les biomedi-

festes i el bon rotllo que hi ha per aquest petit i gran campus que és, el nostre Campus del Mar. 

 

Gemma Núñez 
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POST-CRASH 

Des de l’associació Post Crash UPF aprofitem aquest espai que se’ns ha cedit per tal de poder-vos 

presentar l’Informe sobre la docència de l’economia a les universitats espanyoles que vàrem fer 

públic el passat setembre. Aquest informe neix de la voluntat de demostrar, tant en la teoria com 

en l'evidència empírica, la manca de pluralisme teòric, metodològic i disciplinari en la docència 

econòmica. El 5 de maig de 2014, ens unim estudiants i professors d'Economia de les més diverses 

nacions per reivindicar la necessitat d'un replantejament de la docència impartida a les aules. La 

nostra hipòtesi inicial jeu a preguntar-nos: Què i com és un o una bona economista? Què implica 

una bona docència econòmica? 

El nostre objectiu principal és infondre credibilitat i solidesa al projecte mitjançant una anàlisi pro-

funda i rigorosa entorn a la situació actual dels plans docents d'Economia. Es tracta de quantificar, 

aclarir i definir el problema, com també proposar potencials vies de treball que ens permetin avan-

çar cap a una Economia més plural. Des de la nostra associació Post-Crash UPF, pretenem criticar 

l'status quo existent, alhora que promoure i incentivar un debat constructiu entorn de la docència 

econòmica que s'ha de veure necessàriament reflectit mitjançant reformes reals i pràctiques dels 

plans d'estudis. 

La força i repercussió que el moviment ha tingut en altres països, com Anglaterra, França o Ale-

manya, ens ha impulsat a dur a terme una anàlisi exhaustiva del context actual que impera tant a 

Catalunya com al conjunt d'Espanya. Paral·lelament, s'estan realitzant diferents informes a Portu-

gal, Turquia, Xile, Uruguai, Brasil o Austràlia, entre d'altres, tenint en compte les particularitats i 

complexitats pròpies de l'educació econòmica en cada un dels països. A causa d'això, el nostre in-

forme representa un suport empíric que fa patent el problema a nivell internacional, al mateix 

temps que teoritza i quantifica la situació a nivell espanyol, plantejant també potencials vies de 

solució a curt i llarg termini. Des de Post-Crash UPF, també pretenem evidenciar que la manca de 

coneixement i pluralitat en els nostres estudis és una realitat que afrontem diàriament les persones 

que cursem aquesta carrera. La nostra associació es compon per persones de diferents orígens i 

amb diferents creences ideològiques i educatives però amb una gran passió compartida: el replan-

tejament de la docència econòmica en nom d'un major pluralisme i pensament crític. 

 

   L’informe complet es pot llegir a la següent adreça:  

    https://postcrashbarcelona.wordpress.com/  

Què falla a les nostres facultats d’Economia? 
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SEPC 

La línia que separa la lluita estudiantil de l’activisme a peu de carrer és prima, gairebé impalpable, 

si és que aquesta fina divisió existeix. El compromís juvenil, que construïm sobre una sòlida base 

de solidaritat, rebel·lia i optimisme, ens lliga al combat des de diferents trinxeres: des dels 

col·lectius assemblearis dels nostres barris fins al moviment estudiantil. La línia de front canvia, 

d’acord amb els objectius que perseguim; tot i així, la nostra posició roman inamovible, malgrat 

sabem el desgast que suposa una ofensiva sense treva.  

Tota aquesta introducció no tindria massa sentit si no fos perquè troba, en el SEPC, un exemple 

concret, esdevingut entre aquest i el darrer curs. D’ençà la progressió del seu cas i l’activació 

d’una campanya de suport, la Universitat Pompeu Fabra reconeixia als nostres companys, Franz i 

Adrià, el seu arrelament i la participació activa dins la Universitat1. Nosaltres podem fer el mateix 

davant el seu compromís, sincer i sencer d’una trinxera a una altra, de l’aula al carrer. En una lluita 

sense aturador, només interrompuda cíclicament per la nostra pròpia naturalesa -materialment li-

mitada-, i per la repressió -materialment il·limitada-, el cas d’en Franz i l’Adrià posa en dubte el 

que deia a l’inici, l’existència d’una fina línia entre espais de combat. Malgrat el dur revés que va 

propiciar la repressió, comptaven (i compten) amb un fonament sòlid, bàsic, que ens dóna segure-

tat a tots els militants, per molt que se’ns vulgui esbotzar els ànims i fer trontollar la integritat: la 

solidaritat, la rebel·lia i l’optimisme.  

No podríem entendre el cas que pateixen ells dos sense fer una panoràmica de les cròniques negres 

de la repressió cap als estudiants i els joves mobilitzats. Tampoc seria del tot complet explicar la 

realitat dels militants sense considerar la dimensió col·lectiva, horitzontal i assembleària que té tot 

plegat. I és que repressió i col·lectiu estan intrínsecament lligats, de forma causal, quan la organit-

zació desafia un poder establert. Atacant els ciments d’aquest, la repressió és el remei que utilitza 

el poder per a guarir-se d’una malaltia crònica: la lluita organitzada; tot assegurant que en sorgei-

xin efectes secundaris: desincentivar la militància política tot criminalitzant els moviments socials. 

Però tenim esperança, som baules d’una cadena que mai no es trenca: colze a colze, solidaritat 

amb els solidaris.  

D’aquest episodi intensament funest, però des d’un optimisme esperançador, ens mantindrem fi-

dels als nostres projectes polítics. De la mateixa manera que defensàrem que Can Vies seguís exis-

tint com a espai alliberat, ens reafirmarem en la necessitat que els estudiants i els joves ens orga-

nitzem i participem, per sobre de qualsevol circumstància, enllà de tota línia divisòria.  

Luca  

 

 

 

 

 

 1 Podeu consultar el certificat emès per la UPF, el 22 d’octubre de 2015, a: http://absoluciofranzadria.cat/2015/10/22/

upf-la-universitat-pompeu-fabra-certifica-la-responsabilitat-compromis-arrelament-i-implicacio-dels-dos-estudiants-

encausats-per-can-vies-a-qui-demanen-3-anys-i-mig-de-preso/   

 Un peu a l’aula, l’altre als carrers.  
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AMNISTIA INTERNACIONAL UPF 

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

            ceupf@upf.edu  

            facebook.com/ceupf  

            @CEUPF  

CONTACTA AMB NOSALTRES 

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 caràc-
ter no exclusiu, per sempre, de forma universal i gratuïta. 

Amnistia Internacional UPF. “Mai havia tingut por dels drones, però ara que ens sobrevolen em pre-

gunto, seré jo la següent?” explicava la Nabeela. Amb només vuit anys va veure com la seva àvia era 

assassinada per un avió no tripulat nord-americà una tarda d’octubre de 2012, mentre recol·lectava ver-

dures en un camp de Ghundi Kala, al nord-oest del Pakistan. El cas de la Nabeela i la seva família era 

recollit a l’informe “Will I be next? US drone strikes in Pakistan” (2013), on s’analitzaven nou dels 45 

atacs perpetrats entre gener de 2012 i agost del següent any a la zona del Waziristan Septentrional, gran 

part dels quals es considerava que podrien constituir crims de guerra o execucions extrajudicials. 

El document posava de relleu com la promesa del president nord-americà Barack Obama d’augmentar 

la transparència respecte a les citades operacions seguia sense arribar. Un secretisme que a dia d’avui 

permet a Washington actuar impunement i sense rendir comptes, impedint així que les víctimes rebin 

justícia o indemnitzacions. Segons dades d’Amnistia Internacional, entre 400 i 900 civils han estat as-

sassinats fruït dels atacs teledirigits. 

En el marc d’aquesta campanya es va projectar el documental 

Drone (2014) el passat 4 de novembre al Campus de Ciutadella, 

un passi organitzat conjuntament amb els companys del grup 

universitari de la UB. Dirigida per Tonje Hessen Schei, la peça 

audiovisual proposa una aproximació transversal als principals 

escenaris i actors que es veuen implicats o afectats a la “guerra 

dels drones” al Waziristan. Drone s’endinsa dins de les fires de 

videojocs on l’exèrcit nord-americà recluta joves promeses dels 

joy-sticks, retrata els enginyers darrere de la redefinició de la 

guerra moderna, visita els despatxos de l’alta política i és testi-

moni dels remordiments dels pilots darrere la pantalla que van 

accionar l’últim botó. Ara bé, també viatja a l’altra part del con-

flicte, la dels que s’alcen contra les violacions dels drets hu-

mans en un reclam de justícia i rendiment de comptes. 

La projecció va comptar amb la presència d’en Pablo Aguilar (Institut Català Internacional per la Pau) i 

en Dani Vilaró (Amnistia Internacional Catalunya), qui van criticar la impunitat en la que es mou el 

programa nord-americà d’avions no tripulats, les execucions extrajudicials o com no es contempla el 

dret a reparació de les famílies de les víctimes. Alhora alertaven: ja fa 2 anys que a les acadèmies mili-

tars estatunidenques surten més pilots formats en aviació a distància que tradicional. 

DRONE : crims de guerra des de les altures 

http://repositori.upf.edu/

