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EDITORIAL

FESTA MAJOR 
DE LA UPF

Ara que hem superat la ressaca és  

el moment de recordar el que va ser  

un dels dies memorables de l’any a  

la nostra universitat, la FMUPF. 

Us ho heu currat, companyes!

Il·lustració Aina Castellón
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SEMÀFOR

VERD
Festa Major UPF
Només es pot felicitar 
l'organització per ha-
ver aconseguit que un 
any més la festa major 
de la UPF continuï sent 
la festa autogestionada 
més esperada de l'any.

TARONJA
UPFCooperativa
Molt bona iniciativa  
i tot va funcionar més 
que bé però l'assistència 
no va ser l'esperada i 
algunes estones hi havia 
poca gent. 

VERMELL
Global Studies
Perquè tot i que els  
i les estudiants hem dit 
per activa i per passiva 
que no volem el 3+2 a la 
nostra universitat i fins 
i tot havent aprovat el 
Parlament de Catalunya 
la moció a favor de la 
paralització del decret la 
Pompeu insisteix a rega-
lar-nos el primer grau de 
tres anys a les universi-
tats catalanes.  

ÀGORA UPF

El dia no podia començar més 
fort amb un correcampus que 
ha estat qualificat per alguns 

com el millor invent del segle. La sor-
tida des de Ciutadella donava el tret de 
sortida a una festa major que apunta-
va alt. La xaranga Tirant lo Band ens 
va acompanyar des de les 10.30 fins les 
14.00h en un recorregut èpic i altament 
alcoholitzat pels tres campus que for-
men la Pompeu (sí, Campus Mar també 
existeix). L’entrada justament a aquest 
campus, amb el silenci que el caracte-
ritza, va ser un dels moments àlgids del 
correcampus. Just després d’això co-
mençava la primera prova on una am-
polla de licor de poma va ser el preuat 
premi. Vam descobrir que la majoria 
de gent no coneix gaire la UPF, sabíeu 
que s’hi fan fins a 4 enginyeries? Molts 
tampoc ho sabien. Tornant a Ciutade-
lla i després de practicar una mica de 
nudisme durant la cadena de roba era 
moment de marxar cap a Poblenou. El 
moment del tram amb la banda inclosa 
tocant el recordaran generacions d’es-
tudiants. 

Estàvem ja tots a Poblenou on la fes-
ta s’allargaria. Primer van actuar els 
Trempats, que ho van fer tant bé com 
sempre, i a partir de les cinc comença-
ven els concerts. Atzagaia, els guanya-
dors del concurs de bandes van ser els 
primers en començar a donar canya. 
Després arribats des de la Roma anti-

feixista Inna Cantina ens van fer suar 
la samarreta seguits d’Exèrcit d’Alli-
berament Musical pura aigua fresca 
del “reggaecore”. Per últim uns clàs-
sics de la FMUPF, el Veïnat portant el 
funk a un altre nivell. 

Durant tot el dia vam poder beure bi-
rra i combinats a preus més que popu-
lars (sabem que les 5 birres a 5 euros 
van ser les triomfadores de la nit) així 
com també dels entrepans. Moltes grà-
cies a tots els que vau comprar xapes 
de “Benvingudes Refugiades” que ens 
permetran ajudar a organitzacions que 
treballen i ajuden a les refugiades, la 
solidaritat és la tendresa dels pobles!

Durant tota el dia unes 2.000 persones 
van fer tremolar la Plaça Gutenberg 
fent la Pompeu més nostre que mai. 
 
És obligat si parlem de la Festa Major 
agrair a totes aquelles persones que 
van treballar durant molts mesos per-
què tots poguéssim gaudir d’aquesta 
festa autogestionada que a tots tant 
ens agrada. Gràcies a la organització 
de la FMUPF per la feina ben feta i per 
fer-nos gaudir més que mai! 

L’any vinent més i millor!



Incomoda la immensitat del color blanc d’aquesta pàgina, 
molt d’espai ens aclapara, necessitem omplir-lo,  

necessitem omplir-nos.

Ens fa por la buidor, la immensitat del no-res,  
semblem voler fer i desfer  

per no ser, per no ocupar-nos.

Quina por poder aturar-se,  
escoltar el silenci.

Ens parla i ens fa sortir del confort.

Aquesta fulla, podria no dir res,
i tanmateix dir molt. 

Podria deixar un espai per a tu o per a mi,  
lliure de qualsevol idea.

Avui, he vingut a trencar aquest silenci,  
fer-lo un xic meu i compartir-lo.

No volia molestar,
només omplir aquesta buidor.

Miquel Sais
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

ADA AGUSTÍ / PAOLA VILLALBA 

Actualment, trobem un percentatge d’abandona-
ment educatiu que cal tenir en compte, anant a 
l’arrel d’aquest i assumint que té una importància 

considerable. L’educació no és un ens aïllat de la societat 
i per accedir a aquesta cal observar una sèrie de variables 
que tenen una influència determinada en la teva situació 
personal. 

Trobem que l’origen familiar és crucial, els fills i filles de 
les classes amb un nivell socioeconòmic més elevat no és 
que tinguin la opció de seguir estudiant o no, si no que 
a més a més tenen la sort de poder allargar la seva vida 
educativa (amb la realització de graus, màsters i doctorats) 
agreujant involuntàriament les conseqüències de les crisis 
econòmiques cícliques que comporten una taxa d’atur més 
elevada i, en general, un sistema laboral més precari. Tot i 
això, aquestes persones acaben accedint a llocs de treball 
amb més reconeixement social i millor remunerats a causa 
del seu alt nivell educatiu. 

Per altra banda, trobem els fills i filles de les classes tre-
balladores més desfavorides les quals, en molts casos, no 
tenen ni la possibilitat d’accedir a la universitat. Aquesta 
situació, sustentada íntegrament pel sistema capitalista, 
és un reflex de l’exclusió que viuen certes capes socials no 
només en l’àmbit educatiu sinó també en àmbits laborals, 
d’accés a la informació i fins i tot en l’accés a recursos més 
bàsics com la sanitat o l’alimentació. 

Un altre concepte molt comú i molt interessant d’analitzar 
és la ”igualtat d’oportunitats”, molt popularitzat entre les 
societats occidentals. Aquestes incentiven l’esforç perso-
nal i individual i mesuren l’èxit a través de l’esforç i la 
dedicació, sense tenir en compte les condicions materials 
innherents a la classe social en la que naixem que ens con-
dicionen constantment. Aquest lema comporta l’alienació 
de la classe treballadora, que deixa de sentir-se oprimida 
d’aquelles persones que tenen la força de producció i es 
considera afortunada per assolir certes fites materials, que 
no deixen de ser un oasis més enmig del món desigual en 
el que vivim. 

A més, cal fer referència al concepte de “treball abstrac-
te”, desenvolupat per Karl Marx, el qual es troba en con-
traposició amb el “treball concret”. Tot treball comporta 
una despesa de la força humana amb una forma especial 
i encaminada cap a un fi. El treball abstracte i concret 
produeixen valors d’ús diferents: el treball abstracte es 
veu reduiït a una despesa d’energia física i intel·lectual, 
necessària per la producció de mercancies i per la valo-
rització del capital (com pot ser un cambrer). Sense el 
treball abstracte no existeix el treball concret, que re-
quereix d’uns coneixements específics i d’una gran espe-
cialització per portar-lo a terme (com pot ser la persona 
encarregada del restaurant). Tot i que tots els treballs 
són necessaris hi ha una jerarquització d’aquests amb 
un biaix de classe elevat, on el sistema laboral reprodu-
eix la polarització de l’estructura de classes de la nostra 
societat. Així, trobem que els i les joves que abandonen 
la seva educació acostumen a haver de portar a terme el 
treball abstracte durant tota la seva vida sense aconse-
guir pujar esglaons en la seva experiència laboral i, per 
tant, la mobilitat social està condicionada pels teus anys 
educatius. 

El fet que l’educació es vegi condicionada a l’origen fami-
liar i a la manca d’igualtat d’oportunitats, entre d’altres, 
provoca que el sistema educatiu tingui un paper subsidiari 
a la nostra societat i que estudiar sigui un privilegi i no 
pas un dret. Es perverteix així un dels principis bàsics de 
l’educació: l’accés universal independentment dels recur-
sos familiars. Per tant les persones que tenim el privile-
gi de no abandonar el sistema educatiu hem d’assumir-lo 
amb responsabilitat i solidaritat. L’educació no ha de ser 
un privilegi, ha de ser un dret bàsic que garanteixi les ma-
teixes oportunitats per a totes. 

QUAN 
ESTUDIAR
ÉS UN 
PRIVILEGI
Quan l’educació deixa de ser obligatòria es diu que els i 

les joves hem de decidir si seguir estudiant o començar 

a treballar, però cal plantejar-se si és una opció seguir 

dintre el sistema educatiu convencional o no. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

MIQUEL SALBANYÀ ROVIRA

És molt comú relacionar la no-cobertura dels nostres 
cossos com una forma de trencament de cadenes. I 
si ho fem en públic, encara més. Treure’s capes de 

roba és una manera de restar formalitat i començar un al-
liberament. És com treure’s un corset. En definitiva, és una 
forma de mostrar al món que no tenim res a amagar ni res 
de què avergonyir-nos, que som més lliures que mai!

Aleshores, és normal que publicitat utilitzi aquesta relació 
automàtica que fem per vendre’ns productes. Una imatge 
d’algú (pseudo-)despullat crida l’atenció i el món de la pu-
blicitat ho sap molt bé.

Però per què mai no és una persona grassa, peluda, suada, 
amb ferides...? Sempre segueixen una sèrie de patrons mar-
cats i que costen molt de temps, diners i esforços seguir. 
Però seran aquests patrons els únics que et permetran des-
pullar-te. És a dir, necessites permís per ser lliure!

Ai d’aquell que s’atreveixi a ensenyar algun “mixelín”... 
Bé, de fet, més aviat, ai d’aquella! Són elles qui en realitat 
pateixen les conseqüències directes de la pressió estètica; 
la publicitat sexista fa molt de mal... i per això és una for-
ma més de violència de gènere.

La dona occidental ha estat concebuda durant segles com 
un objecte que ha de ser observat, i no un subjecte amb dret 
a llibertat. Ha de cuidar-se i sotmetre’s als cànons inamo-
vibles. Ha de ser conscient de la importància que té ser bo-
nica i se li recordarà, constantment, que mai no serà prou 
alta, prou prima, amb uns pits prou grossos o amb unes 
corbes prou definides... Però que ho segueixi intentant.

I això queda plasmat en l’art; en el “nu artístic”. Ells apa-
reixen victoriosos, masculins o actius en acció. Elles, en 
canvi, són l’objecte de reclam d’algun altre actor del qua-
dre que les premia d’alguna manera per la seva bellesa, o 
bé, hi apareixen com a objecte d’atenció per l’espectador 
mostrant-li disponibilitat i complicitat.

La seva passivitat es mostra en la postura del cos, sem-
pre reclinada sense un caràcter agressiu. També en la 
mirada, que normalment es dirigeix cap a un home del 
mateix quadre o de l’espectador o propietari de l’obra 
(que en èpoques passades solia ser un home). I final-
ment, el que encara perdura: en el fet que el seu cos no 
té ni un sol pèl fora de lloc, minimitzant així la pas-
sió sexual que pogués tenir ella, creant el monopoli del 
plaer sexual que els homes hem tingut i seguim tenint. 
Sóc l’únic que pensa que el porno actual segueix les 
mateixes pautes?

El millor de tot, però, és quan enfront del nu femení, és la 
dona qui s’observa en un mirall pel seu propi gaudi. Lla-
vors l’obra es passarà a dir Vanitat. De fet, quan avui una 
noia es fa una selfie amb poca roba i la penja a les xarxes la 
resposta que podria rebre és “atrevida, “fresca” o “puta”. 
I si es passa de la ratlla, li bloquejaran el compte (com a 
Rihanna). 

En fi, animo a replantejar-nos cada vegada que veiem una 
persona despullada en algun mitjà si realment el nu és 
mostrat d’una forma alliberadora o, pel contrari, segueix 
buscant la nostra atenció perquè, al cap i a la fi, el nu no 
era el que semblava. 

Qui no s’ha sentit mai més lliure quan anava “en pilotes”? 

SEMBLAVA 

EL NU
NO ERA EL QUE

Memling, H. (1485). Vanitat. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

GABRIEL NAVALES

Durant els últims mesos hem vist com Barcelona 
s'ha començat a transformar. Tenim la primera al-
caldessa de la història de la ciutat, s'està duent a 

terme un pla d'actuació municipal on prima la participa-
ció directa i s'està reforçant la promoció de valors com la 
transparència i l'accountability (rendiment de comptes). A 
més, s'estan duent a terme avenços a nivell ecològic, i en 
aquest àmbit la Pompeu està veient també com canvia la 
seva naturalesa arquitectònica.

Darrerament veu rebre notícies sobre l'hort urbà que es va 
promoure des del Consell d'Estudiants (CEUPF) al Jardí 
de les Aigües i que ja dóna les seves primeres hortalisses, 
fruit de les llavors que es van plantar l'11 de març. Aquesta 
actuació no era un fet aïllat, sinó que es buscava promoure 
un model de consum de proximitat i ecològic, així com fo-
mentar la sensibilitat amb el medi ambient.

En aquesta línia ha avançat la Pompeu, que ha desenvo-
lupat, junt amb l'empresa EixVerd, un espai verd a la co-
berta de l'edifici Mercè Rodoreda, el 23. L'empresa Eix-
Verd es defineix a la seva web com "una empresa social que 
promou la sostenibilitat dels nuclis urbans amb projectes 
d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic mitjançant la 
implementació de propostes per a la resiliència de les ciu-
tats". Tanmateix, la coberta ecològica del Mercè Rodoreda 
es va començar a construir el passat mes de març i actual-
ment ja està operativa. A més, aquest nou hort té com a 
finalitat també la recerca, amb tres experiments que ser-
viran per explorar quins substrats són millors per a crear 
noves cobertes urbanes.

Sens dubte tant l'hort urbà del Consell d'Estudiants com 
el de l'EixVerd suposen un pas endavant a l'hora d'apro-
par l'ecologisme a la ciutadania i inculcar la importància 
de la sostenibilitat, la proximitat i la cura del medi am-
bient. A més, aquest acord entre la Pompeu i una empresa 
social suposa també un model de col·laboració sostenible 
i productiu, basat en el foment de valors que vetllen pel 
desenvolupament ciutadà i l'arrelament de la defensa del 
medi ambient, així com representa un exemple del tipus 
de col·laboracions que promouran una millor universitat. 
La implementació d'aquests horts urbans exemplifica un 
tarannà que es preveu fructífer, basat en la innovació i la 
replicabilitat i que s'espera que segueixi prosperant amb 
actuacions com la redefinició de la coberta de la biblioteca 
de les Aigües, on s'està estudiant incloure un hort ecològic 
de 3.000m2 que estarà gestionat per veïns en risc d'exclusió 
social. 

A LA POMPEU, 
SOSTRES VERDS

Sens dubte tant l'hort urbà  

del Consell d'Estudiants com  

el de l'EixVerd suposen un pas 

endavant a l'hora d'apropar 

l'ecologisme a la ciutadania  

i inculcar la importància de  

la sostenibilitat, la proximitat  

i la cura del medi ambient.



SEPC

MAI MÉS UNA 
UNIVERSITAT 
SENSE  
NOSALTRES 

3+2
La lluita dóna els seus fruits. Havent sembrat durant 

els darrers mesos i anys el treball a les aules i campus 

de la Universitat, fem ara una mirada retrospectiva de 

l’activitat estudiantil d’aquest curs, 2015-2016.
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Aquest any ha vingut especialment marcat per l’amenaça 
d’aplicació del decret 3+2, reforma que ja és coneguda per a 
la major part de la comunitat universitària. Paral·lelament, a 
l’oposició al 3+2 també s’hi han sumat les reivindicacions per 
a millores particulars de la UPF, la defensa dels interessos de 
les estudiants en la seva relació quotidiana amb la universi-
tat... En suma, nombrosos fronts de resistència i de conquesta, 
oberts a les reivindicacions diàries i a l’horitzó d’un nou model 
universitari al si del procés constituent de Catalunya.

Com dèiem, el 3+2 es troba avui a l’ordre del dia de l’actualitat 
universitària. I hi ha arribat després d’una llarga tasca d’in-
formació i contra-argumentació del que és i de com ens ateny. 
En tant que reforma del sistema d’universitats, no es tracta tan 
sols d’explicar els efectes que tindrà sobre nosaltres, les estu-
diants, sinó també els perjudicis cap al personal d’administra-
ció i serveis, docents i investigadors... 

Així, la creació d’una massa coneixedora i crítica envers el 3+2 
s’enfortiria i legitimaria encara més amb el referèndum convo-
cat els dies 9 i 10 de febrer. Els resultats són clars: la voluntat 
de paralitzar el procés és majoritària. 91% de vots favorables, 
emesos i suportats amb un 42% de participació. Afluència his-
tòrica a les urnes.

Ara sí, el front és ampli. I això reflectirà la vaga del 3 de març, 
seguida massivament a les universitats catalanes. Amb les clas-
ses aturades, les mobilitzacions contra el 3+2 avancen amb pas 
ferm. S’estava fent palesa la impopularitat d’una mesura presa 
a les nostres esquenes i contra els nostres interessos i condicions.

D’urnes universitàries a urnes parlamentàries, el dia 21 d’abril 
el Parlament de Catalunya s’expressava en la direcció de la 
nostra veu. La moció presentada per a la paralització del de-
cret s’aprovà amb 78 vots a favor i 48 en contra. Un dia abans, 
una columna que aplegava centenars d’estudiants havia sortit 
de la UAB fins al mateix Parlament per a fer sentir, altre cop, 
la nostra veu: defensem la universitat pública, aturem el 3+2.

Tal i com apuntàvem a l’inici de l’article, el relat de les lluites 
estudiantils brolla des de mesos i anys enrere, i les forces en 
acumulació permeten assolir fites majors progressivament; el 
punt on ara ens trobem recull les experiències de les nombro-
ses mobilitzacions massives però també de l’anàlisi, la reflexió 
i la pràctica quotidianes. En aquest sentit, demostrem que 
l’organització col·lectiva des de les aules i amb la comunitat 
universitària genera oportunitats de subvertir allò que se’ns 
imposa, i a què no ens volem sotmetre. L’aprovació de la moció 
parlamentària és, doncs, una victòria important en el camí que 
seguim per a enderrocar del tot el decret.

Finalment, a banda de la no creació de nous graus sota el 
règim 3+2, al conjunt d’universitats públiques de Catalun-
ya s’obriran espais de debat sobre del model universitari 
que volem per a la futura República Catalana, els quals 
comptaran amb el suport i la legitimació de la Generalitat 
i les pròpies universitats. Tanmateix, a la UPF no podrem 
passar per alt l’aplicació del Global Studies, un grau de 
tres anys de la Facultat d’Humanitats ja creat amb ante-
rioritat, i que incorporarà el format implícit al 3+2. Per 
tant, la lluita continua. 
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SOCIALERASMUS WEEK

Fem una llista de paraules amb les que 
relaciones una estada Erasmus: Festa? 
Diversió? Amics? Idiomes? Viatges? Per 
què no afegim Social? Comunitat? Im-
plicació? Canvi?

Una estada a l’extranger pot ser molt 
més que sortir cada nit, conèixer gent 
d’arreu del món i dedicar unes poques 
hores als estudis. Dos cops a l’any, 
l’Erasmus Student Network organitza 
la SocialErasmus Week, un projecte 
que té com objectiu involucrar tant a 
voluntaris d’ESN com a estudiants in-
ternacionals en la comunitat local de la 
seva ciutat. Dintre del marc internacio-
nal SocialErasmus, les seccions dels 38 
països on es troba l’associació ofereixen 
una setmana d’activitats amb rerefons 
social per tal de fomentar una millor 
comprensió cultural i demostrar que la 
mobilitat estudiantil pot comportar un 
innegable impacte positiu a la societat 
més enllà de la vida acadèmica.

ESN Barcelona UPF va formar part de 
la SocialErasmus Week Spring 2016. 
Del 2 al 8 de maig, junt amb ESN Bar-
celona UB, vam adaptar algunes de les 
nostres activitats setmanals a la cau-
sa. D’una banda, el Running Team va 
mostrar solidaritat amb els afectats 
del terratrèmol d’Equador convertint 
els kilòmetres correguts en donacions 
econòmiques. El Tàndem d’Intercan-
vi Lingüístic programat cada dimarts 
va oferir aquesta setmana un taller de 
Llengua de Signes, per tal de posar-nos 
en la pell d’una persona discapacitada. 
El diumenge, dia de volley platja, vam 
preparar un creatiu taller de com pren-
dre el sol amb responsabilitat i seny per 
prevenir el càncer de pell.

D’una altra banda, el comitè de So-
cialEramus va afegir altres activitats 
puntuals, algunes de les quals resul-
tarien menys habituals fins i tot entre 
nosaltres mateixos, els estudiants lo-

ÀGORA UPF

cals de UPF. Saps quanta gent dorm als 
caixers? Saps com reaccionar davant 
algú que demana diners al carrer? La 
nostra visita a Arrels Fundació ens va 
obrir els ulls sobre altres realitats de la 
ciutat on vivim i va demostrar que mai 
és tard, ni per estudiants internacio-
nals ni per nosaltres residents, per in-
volucrar-nos en la cooperació social del 
nostre entorn. 

Així que si estàs a punt de marxar 
d’Erasmus, no oblidis que pots generar 
petits canvis implicant-te a la comuni-
tat del teu país d’estada! I si ets del que 
et quedes aquí, què esperes per posar-te 
en contacte amb nosaltres i formar part 
d’aquesta gran familia internacional? 
Sigues un heroi i deixa la teva marca! 
Al final només t’empenedeixes de les 
coses que mai vas fer. 

#SocialErasmusWeek #THISisESN  
#LeaveYourMark
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CASTELLERS UPF
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Som els Trempats, una colla caste-
llera que es va formar el 2014 amb 
la intenció d’acostar aquest món a 
la comunitat universitària. Tenim 
poc temps de vida, però de mica en 
mica anem creixent. Cada nova in-
corporació és una gran empenta, un 
nou somriure, unes ganes renovades 
de seguir endavant. Potser has sen-
tit a parlar de nosaltres, potser tens 
algun amic o conegut que en forma 
part, potser ens has vist assajant a 
Poblenou o Ciutadella, i potser, tot i 
haver-te interessat pel que fem, mai 
t’has atrevit a acostar-te. Siguis qui 
siguis, facis la carrera que facis, i, 
sobretot, siguis com siguis, tenim els 
braços oberts per acollir-te. Fer cas-
tells és molt més del que sembla. For-
mar part de la colla és implicar-te en 
els projectes, no desistir mai, aportar 
motivació i alegria, i tenir ganes de 
ser-hi. És voler. I voler és poder.

Després d’un tram d’hivern intens, 
encarem aquests pròxims mesos amb 
energia i motivació. El 4d7 és el nos-
tre repte tècnic, un castell que su-
posaria l’autosuperació com a colla. 
Només tenim una cosa clara, i és que 
si hi som totes i tots, no hi ha res im-
possible. Volem seguir, i sabem que 
res no ens pot aturar. Si ens veus (o 
ens has vist) ballant pel campus, no 
t’espantis, no ens hem tornat bojos. 
Significarà que aquest 4d7 ja ha arri-
bat, ja el tenim i l’hem descarregat.

Les nostres iniciatives no es queden 
tan sols en el món casteller com a 
tal, tècnicament parlant. Hem orga-
nitzat un dinar i esmorzar populars, 
així com el joc de la Pastanaga, que 
tants mals de cap us ha portat. La 
nostra intenció és guanyar diners, ja 
que cada tram hem d’organitzar una 
diada a la Universitat. Les diades són 
dies en què diverses colles universi-
tàries es reuneixen per actuar (i sí, 
també per sortir de festa). És llavors 
quan sorgeixen les millors anècdotes, 
aquelles que recordaràs molts d’anys.
Així doncs, formar part de la colla 
és viure l’experiència universitària 
des d’una altra perspectiva. Els nos-
tres valors es basen en la cooperació 
i la companyonia. Sabem que cada 
trempat és una peça imprescindible 
i irreemplaçable de la gran família 
que formem, no només pel que fa a 
la construcció del castell, sinó, espe-
cialment, com a persona. Com a com-
pany i com a amic. Trempats et dóna 
l’oportunitat de formar part d’una 
bonica família avellana i de submer-
gir-te en el món casteller (i, alerta, 
perquè enganxa). 

Si tens ganes de venir, no ho 

dubtis. T’hi estem esperant!



11

 UPF ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

Somos una asociación de estudiantes perteneciente a la Uni-
versidad Pompeu Fabra en Barcelona. Llevamos casi tres años 
acercando a la comunidad universitaria a profesionales de éxi-
to en el mundo empresarial, tanto emprendedores como start-
ups, o simplemente personas que tengan algo que compartir o 
aportar a la comunidad estudiantil para animarles a desarro-
llar sus ideas y emprender. Además de esto, nuestro máximo 
objetivo es crear un “feedback” entre los estudiantes y las em-
presas para que estos puedan conseguir desde prácticas hasta 
simplemente consejos o respuestas directas a sus preguntas.

En este tiempo hemos organizado diversos eventos: conferen-
cias destinadas a inspirar a los estudiantes, workshops en las 
que los estudiantes tienen la posibilidad de demostrar sus ha-
bilidades y destrezas para ser futuros líderes, start-up jumps 
en las que damos a los estudiantes herramientas para conse-
guir negocios o E-Society Challenge en los que juntamos a 
alumnos de diferentes disciplinas para crear nuevas idea de 
negocios. Uno de nuestros mayores logros como asociación ha 
sido la participación en la creación del UWakeup, un even-
to organizado por los diferentes clubes de emprendeduría de 
las universidades más prestigiosas de Barcelona y destinado 
a conectar personas, empresas y despertar ideas. Tuvo lugar 
el 7 de mayo de 2016 en el Mobile World Center en Barcelo-
na. El evento consistió en una jornada de charlas impartidas 
por grandes profesionales como: Carlos Blanco, founder & 
CEO de Nuclio Venture Builder, Marc Borrell CEO & founder 

en BeMobile, Javier García Martínez de Rive Techonolgy… 
y otros muchos. También tuvimos la suerte de contar con la 
colaboración y patrocinio de marcas, algunas de las cuales 
cedieron algunos de sus productos para realizar sorteos. La 
participación fue impresionante por parte de los asistentes y 
el evento resultó muy exitoso.

En la UPF Entrepreneurship Society creemos que vivimos en 
un tiempo en el cual podemos hacer nuestros mayores sueños 
realidad, sin olvidar que también son unos años complicados 
en los que la situación parece empeorar cada día. Nuestra 
misión es cambiar la actitud de los estudiantes de resignarse 
a aguantar los problemas a tener voluntad de resolverlos y 
hacerles ver que no hay sueños grandes ni retos que no po-
damos alcanzar. Para ello nos esforzamos en traer a los me-
jores profesionales al ámbito universitario y crear retos para 
animarles a que comiencen a crear sus propios proyectos y 
que crean que algún día ellos conseguirán motivar a nuevas 
generaciones con sus proyectos emprendedores. 

UPF ENTREPRENEURSHIP SOCIETY
Web: http://www.upfesociety.com
Facebook: https://www.facebook.com/upfentrepreneurshipsociety/
Instagram: upfesociety
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/5314046?trk=tyah&trkIn-
fo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5314046%2Ci-
dx%3A2-4-5%2CtarId%3A1463162601278%2Ctas%3Aupf
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ÀGORA UPF

JOVES D’ESQUERRA VERDA

Tenim tantes coses al cap, tants projec-
tes i ganes de canviar el món. En un mo-
ment de canvis polítics i socials, de pre-
ocupacions i lluites globals, es reforça la 
necessitat de replantejar-se que podem 
fer per millorar. La vida associativa dins 
la universitat dóna l'oportunitat d'agru-
par aquelles persones que comparteixen 
inquietuds i objectius. Les agrupacions 
que existeixen dins de la comunitat es-
tudiantil són espais on poder debatre. 
Conèixer i aproximar-se a altres rea-
litats, idees i persones de les quals se'n 
pot extreure un aprenentatge, que et 
formarà més enllà dels coneixements 
que adquireixis dins les aules. Posar en 
comú temes que considerem importants.

Les associacions són una eina conjunta 
per reconfigurar i co-construir la rea-
litat que ens interessa a petita escala. 
Implicar-se en tasques per crear cons-
ciència i esforç per part de les persones 
en una direcció. Compartir habilitats de 

manera voluntària per aproximar pro-
blemàtiques i buscar-hi solucions comu-
nes. L'actualitat política i social marca 
molts dels temes que ocupen el nostre 
dia a dia. Aquests són essencials per 
entendre el nostre món, però també hi 
ha altres temes relegats a un segon lloc 
que des dels grups universitaris podem 
esforçar-nos per portar-los a l'ordre del 
dia. Espais indispensables per als i les 
joves que veiem com se’ns retalla el nos-
tre present i futur, també en l’educació 
universitària, on volen imposar-se mo-
dels privatitzadors com el 3+2 allunyats 
de l’educació pública i de qualitat.

Des de les organitzacions polítiques 
plantegem la idea de treballar de forma 
col·lectiva en aquells objectius que són 
importants tant dins la comunitat uni-
versitària com fora d'ella. Compartir 
valors, treball i esforç entre els i les es-
tudiants és important per endinsar-nos 
en vocacions i lluites que en solitari cos-

taria tirar endavant. Treballar de forma 
conjunta i col·laborar per fer front als 
problemes i qüestions que ens afecten a 
tots i totes.

Des de JEV busquem incentivar una 
participació en l'interès general,  desper-
tar la curiositat i aportar el nostre gra de 
sorra en causes que considerem justes i 
necessàries i a les quals els estudiants 
tenim moltes coses a dir i pressionar 
perquè ens escoltin. Ens comprometem 
i lluitem per una societat justa i igua-
litària. Sense conformar-nos amb les 
injustícies cap a les persones. Som una 
organització per a gent jove amb ganes 
de treballar per un projecte polític que 
es preocupa pel medi ambient i les cau-
ses socials, sempre buscant el consens i 
escoltant totes les veus. Dins la universi-
tat volem informar a través de xerrades 
i campanyes de conscienciació de temes 
que ens preocupen i ens motiven per 
transformar la realitat. 



12

CONTACTE AMB NOSALTRES

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

ASSEMBLEA DEL CAMPUS CIUTADELLA

Petites taques verdes han anat po-
blant els patis i passadissos de la Uni-
versitat Pompeu Fabra l’últim mes, 
com les primers flors que sorgeixen 
poc a poc als jardins menys gèlids du-
rant els últims dies d’hivern. De mica 
en mica aquestes taques s’han multi-
plicat i ja són uns quants estudiants 
els que utilitzen el Biogot!

El Biogot és un recipient que pretén 
fer, dins les seves limitacions, més sos-
tenible la universitat. Substitueix el 
clàssic got de plàstic de les màquines 
de cafè per un còmode i gens molest 
got de plàstic dur que es pot reutilit-
zar tantes vegades com un vulgui.  Les 
noves  màquines de cafè ja inclouen 
la opció “sense got”, que permet uti-
litzar el teu biogot sense necessitat 
de malgastar-ne un de plàstic. A més, 
aquesta opció, per tal de fomentar 
l’ús del Biogot, inclou una rebaixa de 
5 cèntims pel cafè. Aquesta iniciativa 
ha estat proposada i gestionada per  
l’Assemblea d’estudiants del Cam-
pus Ciutadella, amb la col·laboració 
d’UPF Sostenible, i pretenia posar el 
seu granet de sorra en la millora pro-
gressiva de la sostenibilitat i la cura 
del medi ambient per part de la co-
munitat universitària, però també per 
part de tota la societat, que poc a poc 
amb aquestes iniciatives va adqui-
rint més una consciència de protecció 
i millora del nostre entorn natural. 

El Biogot pretén ser una iniciativa 
que s’estengui per tota la universitat, 
transmetent-se de boca en boca entre 
estudiants, professors i altres mem-
bres de la comunitat universitària. 
La idea és que cada any l’Assemblea, 
amb nous membres, faci dos o tres 
dies al trimestre un punt de venda de 
Biogots. D’aquesta forma l’Assemblea 
s’assegura que aquesta iniciativa no 
mori quan els actuals membres im-
pulsors de la iniciativa marxin de la 
universitat, així com que les noves 
generacions puguin gaudir d’aques-
ta magnífica proposta. L’Assemblea 
del Campus Ciutadella és la segona 
en instaurar un projecte com aquest, 
inspirat en part en la feina feta pels 
companys i companyes de la Facultat 
de Biologia de la UB. Així doncs no és 
un projecte exclusivament intern, ja 
que preveiem que s’expandeixi cap a 
les altres universitats al mateix temps 
que ho fa entre els estudiants de la 
UPF.

El Biogot es podrà comprar en dife-
rents dies del que queda de curs al 
pati Jaume I del Campus Ciutadella o 
al pati del Campus de Poblenou, pel 
preu d’1 euro. Els beneficis serviran 
per poder comprar una nova remesa 
de gots l’any que ve, formant així un 
cercle que esperem duri molts anys. 
El que sí esperem amb molta il·lusió 
es veure aviat la universitat plena 

EL BIOGOT

de biogots, de petites taques verdes 
que acabin d’una vegada amb aquest 
afany, tan humà, d’utilitzar i llançar 
les coses. 


