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PER UNA 
UNIVERSITAT 
GRATUÏTA

EDITORIAL

El 17 de novembre (Dia Interna-
cional de l’Estudiant Univer-
sitari) va tenir lloc a totes les 

Universitats de Catalunya la celebra-
ció d’una jornada de lluita en la que 
els i les estudiants van reclamar mit-
jançant un conjunt d’actes la necessi-
tat d’assolir una universitat gratuïta.

Aquesta jornada, convocada pel CEU-
CAT (Consell d’Estudiants de les Uni-
versitats Catalanes) en conjunció amb 
el conjunt del Moviment Estudiantil, 
presentava un conjunt de reclames 
que van encaminades en darrera ins-
tància cap a la consecució d’una Uni-
versitat que no estableixi cap tipus de 
barrera d’entrada econòmica al con-
junt de l’estudiantat català. 

Partint doncs de la premissa que el 
sistema universitari català se situa 
entre els sistemes més cars de la Unió 
Europea (en relació a les taxes univer-
sitàries) el conjunt de mobilitzacions 
estudiantils en aquest sentit han estat 
diverses i multitudinàries (mobilitza-
cions contra el 3+2, contra la pujada 
de taxes universitàries, referèndum 
sobre la implementació del 3+2...). 

El moviment estudiantil de cada Uni-
versitat va establir el seu propi ca-
lendari d’actes. En aquest sentit, la 
jornada va començar a la UPF a les 
12h. al pati de l’edifici de Jaume I del 
Campus de Ciutadella amb la lectura 
del manifest que establia la necessi-
tat d’assolir la gratuïtat dels estudis 
universitaris, tot començant per la 
necessitat de rebaixar les taxes uni-
versitàries un 30% (eliminant doncs 
l’última pujada efectuada pel Govern 
català) i d’equiparar els preus del 
grau i del màster, de manera que no hi 
hagi estudiants que no puguin cursar 
aquests estudis per motius econòmics. 
La lectura d’aquest manifest també 
va tenir lloc a la Plaça Gutemberg del 
Campus de Poblenou. 

Posteriorment, a les 12:30 va tenir lloc 
l’acte #UniGratuïta, on van participar 
com a ponents en Jordi Mir Garcia 
(professor del Departament d’Humani-
tats de la UPF i membre de l’Observa-
tori i en Lluís Forcadell (Coordinador 
del CEUCAT). El primer va parlar so-
bre el finançament de les Universitats 
Catalanes i el segon sobre la necessitat 
d’encaminar la lluita estudiantil cap a 

la consecució de la gratuïtat a la uni-
versitat. Paral·lelament, al Campus 
Poblenou va tenir lloc la taula rodona 
“Quina educació volem per a la Re-
pública Catalana?” amb la presència 
d'Albert Botran (CUP), Mariona Puig 
(SEPC) i David Caño (USTEC). 

Finalment, a les 16h. va sortir de Cam-
pus Ciutadella la columna de l’estu-
diantat que es dirigia cap a la mani-
festació convocada a les 17h. a Plaça 
Universitat. Trobant-se amb la colum-
na de Campus Poblenou, els i les estu-
diants van dirigir-se cap a Plaça Uni-
versitat decidits i decidides a cridar 
ven alt que l’estudiantat vol un model 
econòmic universitari diferent. 

Manifestació multitudinària en la 
que van participar estudiants de to-
tes les Universitat de Barcelona, on 
l’estudiantat organitzat va deixar 
clar què és el que vol, que està fart 
de la tendència i la dinàmica amb la 
que funciona actualment el sistema 
de finançament de la Universitat. La 
proclama és la consecució d’una uni-
versitat gratuïta. Veurem quina serà 
la resposta. 

17N
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LA VEU DELS ESTUDIANTS SEMÀFOR

VERD
Mobilització dels estudiants 
el 17 de novembre
El moviment estudiantil de la 
Universitat Pompeu Fabra junta-
ment amb el CEUCAT organitzen 
una jornada de lluita el 17 de no-
vembre per iniciar el camí cap a la 
gratuïtat de la Universitat i la eli-
minació de les desigualtat actuals 
en l’accés a estudis universitaris. 

TARONJA

Celebració del 25N/Fins a 
on arriba la perspectiva de 
gènere a la Universitat?
Gràcies  a la col·laboració entre 
la Universitat (mitjançant UPF 
Igualtat especialment) i les 
Associacions s’estan realitzant  
multitud d’actes relacionats amb 
el 25N (Dia Internacional contra 
la Violència vers les Dones).  
Amb tot, cal avançar encara més 
en la inclusió de la perspectiva 
de gènere en la vida de la uni-
versitat. Bon exemple d’aquesta 
necessitat és el fet que aquest 
any la totalitat del Secretariat 
Tècnic del Consell és masculí, 
així com la majoria de membres 
de la Coordinadora General. 

VERMELL

Baixa participació als  
Espais Oberts 
Malgrat que les Associacions de 
la UPF i la majoria de l’estu-
diantat d’aquesta continuen sent 
molt dinàmics/ques i actius/ves 
en els diversos aspectes de la 
vida universitària, cal reactivar 
els Espais Oberts com a òrgan 
de base del Consell d’Estudiants 
i incentivar la participació en 
aquests. Veurem quina serà la 
participació en els del següent 
trimestre!

ÀGORA UPF

MIREIA ALCÁNTARA HERNÁNDEZ

Comences bé el dia amb un bon es-
morzar i energia, però a mesura que 
van passant les hores quedes exhaust. 
Escoltes moltes coses: Montaigne patí 
la tragèdia que representa la mort 
d'un amic; el racisme en originar-se 
era de tarannà religiós, etc.

Però haver acabat totes les classes no 
és descansar. Tens un munt de deures 
pels seminaris, vols tenir-ho tot enlles-
tit abans de temps, cerques informació.

De sobte tot et dóna voltes, no pots 
més, comences a creure que les agulle-
tes també existeixen a nivell mental. 
Lo llegit es torna incert, i comprens el 
que Sòcrates digué: “Només sé que no 
sé res i, en saber que no sé res, quel-
com sé; perquè sé que no sé res.”

Frustració recorre per les teves venes, 
perdut en els diversos continguts sobre 
el tema.

Aquest fenomen ha sigut anomenat 
pels experts amb el termini d'“infoxi-
cació”, que vol dir “intoxicació per 
l'excés d'informació”.

INFOXICACIÓ:  
UN PROBLEMA  
PER A L’ESTUDI

El flux accelerat i constant d'informació 
present a la xarxa ens envaeix. Resulta 
difícil concentrar-nos.

El nostre cos es troba davant d'una panta-
lla ans la nostra ment es troba en diversos 
llocs alhora: xatejant amb els companys 
sobre el treball de demà, intentant desxi-
frar una expressió no entesa, intentant 
sintetitzar varies pàgines en una sola.

Volem estar a tants llocs i fer tantes coses 
que al final no aprofundim en una sola. La 
solució al problema: la teoria de la filtració.

Hem d'assumir que no ho podem escollir 
tot, hem de seleccionar poques fonts con-
siderades fiables per provenir d'experts 
en la matèria.

O per ser d'institucions educatives, i fun-
dacions d'ajuda a la investigació, entre 
d'altres.

És un intent de desconnectar. Basat en la 
concentració en un únic aspecte, lluitant 
contra la dinàmica de l'analfabetisme cultu-
ral, molt present en una era digital, on la in-
formació pot ser l'inici de la ignorància. 

umberto eco

“Informació infinita és igual  
a informació zero.”
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

PARLEM DE COM PARLAR:  
GÈNERE I PARTICIPACIÓ
PAOLA VILLALBA I PAU BARBA 

Preguntem-nos què significa actualment per una dona 
començar a participar en un món d’homes, on a la socie-
tat actual, els esquemes i les  formes masculines són les 

més hegemònicament establertes. Ser home o dona ens afecta 
directament en tots els àmbits de la nostra vida: en la manera 
de parlar, pensar, caminar, discutir sobre un tema… Se’ns acu-
deixen molts llocs on una dona sola es pot sentir incòmode, on 
ha de forçar-se a actuar amb naturalitat o les activitats que es 
fan no estan dirigides a ella. El trencament amb el patriarcat 
i la reconstrucció d’un nou món implica el reconeixement que 
existeix un sistema polític, econòmic i sociocultural que dis-
tribueix el poder de forma desigual entre home i dona. L’alli-
berament de les dones passa per l’apoderament d’aquestes en 
tots els àmbits de la societat combinat amb una deconstrucció 
d’aquesta masculinitat hegemònica i els seus altres derivats.

Malauradament, la nostra universitat no és una excepció i tro-
bem que els biaixos de gènere es manifesten en molts dels es-
pais: partint d’una clara majoria d’homes en el professorat i en 
la investigació, especialment en els càrrecs permanents. Seguit 
pel contingut docent, que molt sovint torna a patir una invi-
sibilitat de les qüestions de gènere i una clara desproporcio-
nalitat d’autors respecte autores a la bibliografia recomanada. 
Finalment aquestes conductes també es veuen retratades en 
l’actitud a les aules de seminaris, classes magistrals i òrgans 
de participació estudiantil (aquest curs el mateix Consell d’Es-
tudiants està monopolitzat per homes amb el respectiu becari 
i els integrants del Secretariat Tècnic). Per això es vital intro-
duir la perspectiva de gènere a l’àmbit universitari.

Molts d’aquests rols i dinàmiques, que generen diferències de 
gènere en l’actitud a l’hora d’afrontar tasques de lideratge i 
participació activa, són reforçats ja des de la infància i al llarg 
del creixement dels nens i nenes com a conseqüència dels nos-
tres models educatius i els rols que arquetípicament desenvo-
lupa cada gènere. Per tant, és clar que una bona part de la fei-
na passa per eliminar aquestes conductes a les escoles, abans 
no tinguin un impacte en la confiança o en la nostra forma 
d’actuar un cop creixem. Això però porta temps i no millorarà 
la situació actual a les aules, per tant, és necessari actuar per 
tal de reduir l’impacte d’aquestes conductes. 

Per les diferències i discriminacions que hem descrit no podem 
esperar que la proporció i participació de dones i homes s’igua-
li tan sols donant el mateix accés als respectius espais. Per altre 

costat propostes com quotes de gènere o proporcions per sexes 
destaquen per ser artificials i no atacar l’arrel del problema, 
són polítiques redistributives i de reconeixement però no co-
mencen un procés de transformació de la societat. S’han de 
crear alternatives per apoderar les dones, en espais públics tan 
oficials com populars i educar l’home en la deconstrucció de la 
identitat patriarcal, així com canviar el model educatiu des de 
les seves arrels.  

Els espais no mixtes són sovint rebutjats no entenent que com-
pleixen una doble funció: ofereixen a les dones, com a grup 
oprimit, l’espai necessari on sentir-nos lliures i iguals, aixecar 
la veu i perdre la por que tenim moltes encara conscientment 
o inconscientment. En definitiva, un grup no mixt és menys 
hostil, és més fàcil perdre la por a opinar, a parlar en públic, 
prendre iniciatives i equivocar-se: sonoritat, li diuen. I per altre 
costat permeten als homes de centrar-se en trencar els cànons 
patriarcals a tots els àmbits de les seves vides, sent conscients 
dels seus privilegis i desconstruint els estereotips de l’home per 
tal de reescriure un concepte de la masculinitat igualitari, no 
invasiu i amb valors coherents amb la societat que estem in-
tentant construir. Lògicament l’existència d’espais no mixtes 
no és excloent d’altres espais compartits entre sexes, que tam-
bé presenten avantatges i inconvenients, però treballen d’al-
tres formes complementàries.

Per tots aquests motius i molts més, cal incorporar la perspec-
tiva de gènere a tots els àmbits on ens trobem i s’ha de portar a 
terme per les dones, ningú més ho farà per nosaltres. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

PROSTITUCIÓ EN  
PERSPECTIVA DE  
GÈNERE A DEBAT
LÍDIA RAMOS 

Prostitució en perspectiva de gènere no perquè la 
prostitució sigui cosa de dones, sinó més aviat una 
construcció social basada en rols de gènere. Perquè 

tan no pot entendre's l'activitat sense aquesta perspectiva 
com tampoc el seu tractament legal. La prostitució és un 
negoci que, a la pràctica, existeix per la confluència d'una 
oferta, formada per una majoria femenina, i una demanda, 
majoritàriament masculina. A nivell internacional i comu-
nitari, formalment s'ha adoptat un abolicionisme que situa 
l’exercici de la prostitució en paral·lel a la trata d'éssers 
humans amb finalitats d'explotació sexual. Però són molts 
els debats interns que tracten la prostitució en un debat 
bidimensional que desaprova la pràctica forçosa i tolera la 
pràctica voluntària, tot i que aquesta última sigui qüestio-
nable des del model abolicionista. Aquest és el motiu pel 
qual trobem que les prostitutes són vistes a través del pris-
ma del Dret Penal com a víctimes i, a nivell intern o estatal, 
el tractament legal passi per la convivència de models.

A banda de certes normatives de caire autonòmic sobre les 
condicions en les que s'exerceix en el si de propietats pri-
vades, hi ha permissibilitat i cobertura jurisprudencial cap 
a la relació d'altern duta a terme en clubs en què es presu-
meix que la “treballadora” té la seva clientela de forma in-
dependent i paga per una habitació. El xoc del tractament 
legal de la prostitució és tal que trobem que les dones que 
exerceixen la prostitució, sigui lliurement o per la força, es 
troben en una posició de víctima i, a la vegada, poden ser 
objecte de criminalització.

La perspectiva de gènere ens permet analitzar la qüestió 
des de les relacions de poder existents entre homes i do-
nes, i veure com la prostitució és un reflex de la divisió 
sexual del treball i la falta de voluntat del legislador per 
protegir les dones que exerceixen la prostitució. Que les 
dones que exerceixin la prostitució puguin tenir drets la-
borals és una concepció més aviat contemporània basada 
en el model regulacionista, que incorpora al debat el sentit 
de la dignificació del treball. Es posa de manifest que la 
transició cap una societat lliure de prostitució passa per la 
conceptualització de la igualtat de gènere en les lleis que 
tractin sobre com afrontar la realitat de l’activitat. Les 
contradiccions en el camí a causa del desideràtum d'uns 
d'assolir l'abolició i la d'altres d'assolir respecte als drets 
de les treballadores sexuals fan que sigui difícil concretar 
quines mesures són la solució a situacions de vulneració de 
drets fonamentals lligats a la prostitució. Sense una espe-
cialització en la resposta penal i una col·laboració social 
basada en la igualtat de gènere no és possible assolir un 
model de societat lliure de prostitució, un negoci que a la 
pràctica ha estat la mostra d’un negoci pensat en una es-
tructura patriarcal de societat.

El treball sexual és el terme al qual em referiré per tal per 
posar de relleu aquesta reivindicació de col·lectius que 
s'aboquen en la lluita pel reconeixement de drets a les 
prostitutes ja que veuen en la denominació “treball” una 
rebaixa de l'estigma per raó de l'exercici de l'activitat i, en 
conseqüència, la seva dignificació. Encara que sigui discu-
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EMMA PONS VALLS 

La mobilitat internacional creix des de fa anys a la UPF. 
Prop del 30% dels graduats de cada promoció han pogut 
gaudir d’una estada a l’estranger i més de 1.500 estudiants 
internacionals es passegen per les aules cada any. Aquesta 
mobilitat, però, a vegades es complica per la dificultat de 
trobar allotjament a la destinació. Aquest element clau en 
la preparació de l’estada és sovint un escull per la manca 
d’oferta temporal i assequible en algunes ciutats.

HousingAnywhere.com va néixer el 2009 precisament 
d’aquesta necessitat. Uns estudiants de la Universitat de 
Rotterdam que marxaven d’Erasmus van tenir problemes 
per trobar allotjament a la seva destinació i es van sorpren-
dre quan van descobrir que els estudiants internacionals 
tenien el mateix problema en arribar a la ciutat holande-
sa. Això els va impulsar a crear una plataforma que serveix 
tant als estudiants que marxen com als que arriben. Posant 
un anunci a la plataforma, l’estudiant que marxa fora acon-
segueix mantenir l’habitació pròpia i estalviar uns diners. 
Alhora, s’incrementa l’oferta d’allotjament a la ciutat i per 
tant es facilita que els estudiants internacionals trobin pis. 

Avui, HousingAnywhere.com col·labora amb 128 universi-
tats d’arreu del món. Amb la UPF ho fa des del 2014.

Aquesta start-up internacional, creada a partir d’una ini-
ciativa universitària, busca agilitzar el procés de cerca 
d’allotjament per tal que l’estada a l’estranger sigui més 
fàcil, econòmica i sobretot, satisfactòria.

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

LA VEU DELS ESTUDIANTS

tible, cal començar explicant que a Espanya el treball se-
xual no es troba normativitzat. L'absència de regulació ha 
trobat sortida en la criminalització de la conducta en certs 
termes que s'adhereixen a la situació de vulnerabilitat de 
les dones que l'exerceixen. Si a la prostitució li afegeixes 
la persecució policial, el seu exercici és ple de perills des de 
la perspectiva de la treballadora, i encara més si aquesta 
és part de la xacra de l'explotació sexual. No havent exis-
tit normativa que regulés el treball sexual s'ha permès la 
regulació de certs aspectes de la pràctica i inclòs la sanció 
tant de clients i de prostitutes en l’espai públic.

La prostitució al carrer ha estat una de les preocupacions 
dels ajuntaments i, en general, del món local, i la resposta 
ha estat l'aprovació d'ordenances cíviques a nivell munici-
pal per tal de preservar “el civisme i la convivència”. Així, 
aquestes ordenances adoptades en determinats municipis 
han tractat de donar resposta als veïns i a les demandes ciu-
tadanes, ja fos per percepció d'inseguretat o falta de toleràn-
cia cap a l'ús de l'espai públic de determinats col·lectius, 
com el de les prostitutes que troben el seu client al carrer i 
no en un establiment tancat allunyat de les mirades. Enlloc 
de donar visibilitat per poder donar una resposta adient, 
s'ha tendit a invisibilitzar el problema, tractar de problema 
de dones i, en definitiva, perpetuar-ne i fer nova la clientela.

En general, la seguretat ciutadana ha estat compromesa a 
l'àmbit local perquè és aquest en el qual els afers que afec-
ten a diari tenen la seva vàlvula d'escapament. Pel propi 
funcionament de les Administracions Locals i les desigual-
tats en la projecció pública de les veus veïnals, després 
de fer un anàlisi de la qüestió, arribo a la conclusió que 
s'hauria institucionalitzat la inseguretat ciutadana cap a 
la prostitució al carrer en els ajuntaments.

La persona que exerceix la prostitució com a mitjà de 
vida, es troba en el problema de la falta de regulació de la 
seva activitat i la seva impossibilitat per ser reconeguda 
en drets laborals. Les víctimes de trata o altres persones 
que treballen forçosament per proxenetes, es veuen en un 
ambient hostil en què qui té poder sobre elles, sempre en 
competència en el mercat, són els clients que accedeixen 
en un mercat en què elles són perseguides, cosificades i més 
cops maltractades. La persona a la que hipotèticament ex-
posem a una relació sexual, d'entrada, no buscada, però 
instrumentalitzada a través d'un preu, considerem que es 
troba emparada per l'autonomia de la voluntat sens dubte. 

Seguim reivindicant que la prostitució no és només cosa 
de dones. A la pràctica és la combinació de capitalisme i 
patriarcat que permet mercantilitzar el cos de les dones 
al servei dels homes. D’aquesta manera és responsabilitat 
d’homes i dones fer latent la discriminació per raó de gè-
nere i assenyalar les relacions de poder injustes que la de-
manda masculina perpetua en temps en què el feminisme 
troba a faltar homes en la lluita per la igualtat. 

UNA INICIATIVA UNIVER-
SITÀRIA PER MILLORAR 
L’EXPERIÈNCIA ERASMUS
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EL CLAUSTRE UNIVERSITARI, 
AQUELL ÒRGAN DESAPAREGUT

Quan les estudiants vam sortir el 
3 de Març als carrers de Cata-
lunya per manifestar-nos com-

pletament en contra del 3+2 el clam va 
ser contundent i unitari. Les deman-
des eren ambicioses, però som realistes 
i demanem l'impossible. La intenció 
fou obvia, aturar la implantació d'un 
decret que no faria res més que empit-
jorar la situació de les estudiants, ofe-
gant-les amb graus de menys qualitat i 
màsters més cars.

És indubtable que la Universitat com a 
institució i particularment la Universi-
tat Pompeu Fabra ha iniciat una deriva 
privatitzadora. La dicotomia que se’ns 
planteja doncs és escollir si deixar que 
aquestes dinàmiques privatitzadores 
i elititzadores acabin per assentar-se 
o lluitar per una universitat pública i 
acabar amb aquestes imposicions eu-
ropees fetes sense tenir en compte les 
nostres necessitats i exigències. 

Per això hem de formar-nos, hem de 
preparar-nos i organitzar-nos i estar 
llestes per qualsevol ofensiva. Això 
exigeix saber què passa a casa nostra, 
és a dir, com funciona la nostra uni-
versitat, tenint en compte que aquesta 
s’emmarca en el marc de l'ensenya-
ment públic català i europeu.

En aquest sentit, creiem necessari par-
lar del Claustre de la UPF, el màxim 
òrgan de representació de la comunitat 

universitària a la Pompeu. Ja d’entra-
da podríem entrar a criticar la seva 
composició, donat el fet que dels 121 
membres elegibles el 65% està reservat 
al professorat (51% al professorat amb 
vinculació permanent i 14% a la “res-
ta” del professorat) i només un 25% es 
troba reservat per a l’estudiantat (del 
qual el 10% correspon als estudiants 
de màster i doctorat). Veiem doncs 
d’entrada el poc pes de l’estudiantat en 
el que se suposa és el “màxim òrgan de 
representació de la Universitat”. 

El gruix de l’article però té la intenció 
d’analitzar quin és el sistema d’elecció 
d’aquest 25% de representació que in-
tegren els i les estudiants, tot analit-
zant el sistema electoral, la forma de 
candidatura i la forma de votació. 

Les eleccions al claustre de la UPF te-
nen un sistema electoral mol t restric-
tiu pels i les estudiants. Ja d’entrada, 
les candidatures són unipersonals amb 
un substitut, aquestes poden tenir al 
costat el nom de l'associació a la qual 
es pertany si aquesta està inscrita dins 
del registre de la UPF, però no poden 
dur cap altre. És a dir, si s'estableix 
una candidatura unitària de diverses 
candidatures amb nom "Estudiants 
transformadors", aquest no podrà 
aparèixer. Tot plegat suposa un fre a 
la unitat del moviment estudiantil en-
cara que aquest després voti conjunta-
ment, ja que l'hegemonia i la força que 

es pot generar des de fora del claustre 
es minimitza per culpa d'això.

L'altra qüestió és la forma de la vota-
ció: cada facultat representa una cir-
cumscripció pels estudiants i aquestes 
tenen assignades un número de claus-
trals. Un o una estudiant no podrà vo-
tar mai més de 2/3 dels llocs que corres-
pongui escollir. És a dir, que si hi ha tres 
claustrals elegibles un estudiant només 
podrà votar a dues persones del conjunt 
que es presenten. Aquest sistema supo-
sa una situació en què no es garanteix 
la democràcia real. Una associació/
acord electoral podria presentar 3 can-
didatures a claustrals i pel fet que el vot 
es dividís treure menys representació de 
la que podrien treure per llista unitària. 
Això obliga a què molts cops les asso-
ciacions presentin un nombre de candi-
dats menor al disponible per tal d'acon-
seguir com a mínim un claustral per la 
facultat on es presenta.

En conclusió, la UPF promou aquest 
sistema per tal d'evitar majories d'es-
tudiants al claustre, prefereixen dis-
minuir la capacitat de campanya i mo-
bilització que les llistes podrien donar 
per tal de tenir un claustre a disposició 
del Rectorat. Cal doncs reflexionar so-
bre quin és el paper de l’estudiantat en 
aquest òrgan i com s’hauria d’articular 
per a que representés de forma més le-
gítima els interessos del conjunt de la 
comunitat universitària. 
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COM FUNCIONA EL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UPF? 

REPRESENTACIÓ 
DAVANT ELS ÒRGANS 

DE GOVERN DE LA 
UNIVERSITAT

ESPAIS OBERTS —   Òrgan de participació, representació  
i presa de decisions dels estudiants  
de cada centre d’estudis.  

—   Actualment n’hi ha sis: Campus Mar,  
Facultat de Ciències Polítiques,  
Facultat de Dret, Facultat  Economia,  
Facultat d’Humanitats i Campus de Poblenou.  

—   Qualsevol estudiant de la Universitat pot participar-hi:  
igualtat, democràcia directa i transparència.  

—   Es convoca mínim un cada trimestre.

ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA 

—    Tractament d’aquelles qüestions  
que per la seva rellevància  
són considerades d’interès directe  
del conjunt dels estudiants. 

—   Convocada per la Coordinadora General  
per majoria simple de vots.

COORDINADORA 
GENERAL 

—   Màxim òrgan de què disposa  
el Consell d’Estudiants.

—    Integrat pels Espais Oberts  
representats a partir dels representants  
elegits en aquests (de 2 a 6 representants).

—   Coordina les decisions dels Espais Oberts.
—   Part de la feina es realitza mitjançant comissions.
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ÀGORA UPF

COM FUNCIONA EL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UPF? 

—   Òrgan de participació, representació  
i presa de decisions dels estudiants  
de cada centre d’estudis.  

—   Actualment n’hi ha sis: Campus Mar,  
Facultat de Ciències Polítiques,  
Facultat de Dret, Facultat  Economia,  
Facultat d’Humanitats i Campus de Poblenou.  

—   Qualsevol estudiant de la Universitat pot participar-hi:  
igualtat, democràcia directa i transparència.  

—   Es convoca mínim un cada trimestre.

—    Tractament d’aquelles qüestions  
que per la seva rellevància  
són considerades d’interès directe  
del conjunt dels estudiants. 

—   Convocada per la Coordinadora General  
per majoria simple de vots.

—   Màxim òrgan de què disposa  
el Consell d’Estudiants.

—    Integrat pels Espais Oberts  
representats a partir dels representants  
elegits en aquests (de 2 a 6 representants).

—   Coordina les decisions dels Espais Oberts.
—   Part de la feina es realitza mitjançant comissions.

—   Encarregat de gestionar tots els  
òrgans del CEUPF. 

—   3 secretaris tècnics i un secretari  
tècnic d’associacions.

SECRETARIAT 
TÈCNIC
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ASSEMBLEA DE CAMPUS CIUTADELLA

Dies feia que no dormíem de 
la il·lusió de poder gaudir de 
l'àmplia oferta de pràctiques 

no remunerades i sentir l'explotació 
laboral en la nostra pròpia pell.

Sense més ironia, un any més hem dit 
no a la UPFeina realitzant el nostre 
tour de la vergonya. Perquè vergon-
ya li hauria de fer a una universitat 
pública promocionar els pitjors repre-
sentants del món empresarial. Donar 
a aquestes empreses el perfecte apa-
rador per apropar-se a les estudiants 
universitàries i oferir l'oportunitat 
d'encadenar-les a contractes de pràc-
tiques per sempre més.

No es pot permetre que a la universi-
tat entrin els defensors dels corruptes, 
aquells que dissenyen acomiadaments 
massius, els que exploten refugiades 
i treballadores, si no és per denun-
ciar-los. Després ens sorprenem quan 
als nostres estudis d'economia o de 
polítiques només ens expliquen unes 

coses i només ens ensenyen un model 
o sistema possible, aquell que vol el 
Banc Santander.

La universitat hauria de ser un espai 
de creació de coneixement i de pen-
sament crític, i portar el més podrit 
del sistema capitalista dista força 
d'aquest propòsit.

A més a més, legitima que les estu-
diants hàgim de realitzar pràctiques 
no remunerades -mentre estudiem i 
durant anys després de graduar-nos- 
per empreses que guanyen milions 
d'euros l'any, però que en lloc de con-
tractar personal es dediquen a tenir 
becaris intercanviables cada 6 mesos. 

La universitat ens espitja i forma part 
d'un engranatge que només pretén crear 
treballadores que entrin a formar part 
d'un mercat laboral altament preca-
ritzat en què els drets en són cada dia 
menys. Ens volen com amb menys pen-
sament crític millor, no fos cas que quan 

se’ns exploti ens queixem. Amb esdeve-
niments com la UPFeina - i cada dia - la 
UPF ens mostra que el nostre objectiu 
final ha de ser treballar per una gran 
empresa o un gran bufet d'advocats, que 
es caracteritzarà per la seva falta total 
i absoluta de principis ètics o mediam-
bientals. Aquestes empreses que es pu-
bliciten a la UPFeina van en contra dels 
nostres ideals ecologistes, feministes i a 
favor de les classes treballadores.

Aquest any però, per no quedar tan 
malament, han volgut ensenyar altres 
alternatives portant empreses coopera-
tives. Això si, amb taules petites i ben 
apartats de la resta no fos cas que algú 
es pensés que aquestes també són una 
opció. Nosaltres apostem per aquests 
models que demostren que fer les coses 
d'una altra manera és possible.

Per tot això i moltes raons més no ens 
cansarem de repetir que els bancs i les 
empreses han d’estar fora de la uni-
versitat. 

UPFeina
Un any més la Universitat Pompeu Fabra, fent gala de la seva  
excel·lència internacional i la seva capacitat d'apropar el món  
de l'empresa als estudiants, ha tornat a organitzar l'estimada  
i esperada UPFeina. 
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BE MARKT

11

ÀGORA UPF

Students’ Marketing Club va arri-
bar a la UPF l’any passat, està 
en constant creixement i ja té un 

futur molt prometedor! Amb l’objec-
tiu d’apropar el món del màrqueting 
als estudiants de la nostra universitat, 
volem ampliar els coneixements del 
sector des d’un punt de vista pràctic, 
mitjançant l’organització d’activi-
tats amb fi nalitats d’aprenentatge en 
aquest àmbit. Aquestes activitats es-
tan principalment basades en xerrades 
i conferències per part d’experts, wor-
kshops amb empreses, casos, debats i 
taules rodones, cursos i concursos… i 
tenen la intenció de promoure l’inter-
canvi d’idees, tot aportant una pers-
pectiva pràctica i real del marketing.

Els membres pertanyents a BeMarkt 
som estudiants i recent graduats amb 
diferents perfi ls, compartint tots no-
saltres una gran passió pel màrqueting, 
tant des de  la Facultat d’Economia i 
Empresa com des de la de Facultat de 
Comunicació. Per aquesta raó, les ac-
tivitats que es duen a terme al llarg del 
curs es realitzen repartidament entre 
els campus de Ciutadella i de Poble-
nou, com fi ns i tot en altres espais fora 
de l'àmbit universitari.

BeMarkt va néixer amb la fi nalitat 
de complementar i aprofundir en les 
assignatures de màrqueting que es-
tudiem a la Universitat, aportant un 
punt de vista totalment pràctic que 
posi en rellevància tècniques especí-
fi ques i modernes, com poden ser el 
neuromarketing, marketing online o 
temes de responsabilitat social corpo-
rativa en el departament de màrque-
ting de les empreses, entre d’altres. 
També ens agrada analitzar aquelles 
campanyes de marketing i publicitat 
que més criden l’atenció del consumi-
dor, estant sempre al dia de les noves 
tendències i descobrint què atrau més 
en cada moment. 

Volem ajudar a que cada estudiant es 
desenvolupi personal i professional-
ment, amb activitats extracurriculars 
que li aportaran una nova visió sobre 
el màrqueting, la publicitat i l’empre-
sa. Totes les activitats organitzades per 
BeMarkt tenen la intenció de partici-

par en el creixement dels estudiants. 
Volem ser una eina més d'aprenentat-
ge en aquells conceptes que seran més 
útils pel futur de l’estudiant en el mo-
ment de sortir al món laboral i trobar 
una feina dins d’aquest departament. 
Les activitats realitzades enfoquen el 
màrqueting des del punt de vista pro-
fessional i ètic, veient què és el que tro-
barem en les empreses un cop acabem 
l’etapa universitària, i adonant-nos de 
la utilitat que comporta tenir coneixe-
ments reals de màrqueting quan ens 
disposem a buscar una feina.

Des de BeMarkt volem que tota la co-
munitat universitària aprengui sobre 
màrqueting, sense cap tracte diferen-
ciat per raó de graus, facultats o cur-
sos. Totes les activitats que organitzem 
són gratuïtes i obertes a tots els estu-
diants que estiguin interessats; volem 
que tothom aprengui juntament amb 
nosaltres i ens agrada obtenir diferents 
perspectives en diversitat de perfi ls, 
ja que d’aquesta manera l’intercanvi 
d’idees serà molt més enriquidor. 

Esperem conèixer-te aviat i veure’t en 
la pròxima activitat de BeMarkt! 

#BeCreative
#BeMarketing
#BeEnthusiastic
#BeMarkt!

www.bemarkt.org

bemarkt@upf.edu

/BeMarktUPF

@BeMarktUPF 

ENS TROBARÀS A: 
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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 
publiquin en la revista, els autors 
cedeixen a l’editor els drets de repro-
ducció, transformació, distribució 
i comunicació pública, tant per a 
l’edició impresa en paper com per a 
l’edició electrònica d’accés per inter-
net. Aquesta cessió es realitza amb 
caràcter no exclusiu, per sempre,  
de forma universal i gratuïta.

facebook.com/ceupf

@CEUPF 

ceupf@upf.edu

 UPF ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

Así fue como Antonio Gon-
zález Barros, presidente del 
Grupo Intercom, demostró 

sus experiencias personales y profe-
sionales a más de 70 asistentes.

Grupo Intercom, fundado en el año 
1995, es la compañía española con 
mayor número de negocios de Inter-
net lanzados en nuestro país. Duran-
te esos años, se ha acompañado a más 
de 50 emprendedores y de allí salie-
ron grandes proyectos de los cuales 
18 han sido exitosos hasta la actua-
lidad.

Grupo Intercom no sólo opera en Es-
paña sino que tiene un total de 11 ofi-
cinas esparcidas por todo el mundo. 

De su portafolio de negocios, des-
tacan Infojobs, Bodas.net, Softonic 
o Idealista. Además, muchas de sus 
plataformas fueron vendidas a otros 
inversores y empresas tales como 
Tripadvisor, Partners Group, Credit-
Suisse o LufinPartners.

Gracias a la labor de todos los miem-
bros de la UPF Entrepreneurship So-
ciety, Antonio González Barros pudo 
presentar sus ideas ante los partici-
pantes que estuvieron presentes al 
acto. 

Se trató de una charla muy intere-
sante y familiar, gracias a la cerca-

nía que Antonio mostró con todos 
ellos. Pudo compartir los valores que 
él cree que son más necesarios con 
el fin de triunfar en un mercado de 
trabajo cada vez más cambiante, así 
como diversas anécdotas que le han 
ido surgiendo a lo largo de su vida 
profesional. 

Enfatizó por ejemplo; el trabajo en 
equipo, la creatividad o el miedo, 
apuntando que las personas tienden 
a ser inflexibles a las ideas y adversas 
al riesgo durante la toma de decisión. 

Por último, al final de la sesión, 
gracias al patrocinador oficial de la 
asociación, Estrella Damm, los par-
ticipantes pudieron disfrutar de una 
ronda de preguntas junto con unas 
cervezas y unos aperitivos. Durante 
el acto de networking, los asistentes 
pudieron compartir sus propios pen-
samientos acerca del mercado labo-
ral y tener la oportunidad de conocer 
no sólo el ponente del día, Antonio 
González, sino también a todos los 
asistentes y miembros del equipo 
Esociety. 

Si te perdiste el evento, el equipo 
esociety te anima a que sigas en sus 
redes sociales (Facebook / UPF En-
trepreneurship Society) y página web 
(http://www.upfesociety.com/ ) don-
de podrás encontrar todas sus nove-
dades y próximos eventos. 

El pasado jueves, 27 de octubre, los miembros del equipo de la asociación UPF 
Entrepreneurship Society iniciaron su curso académico con la impresionante 
charla motivadora de unos de los emprendedores con más éxito de España. 


