
NÚM. 09 1er TRIMESTRE CURS 2017/2018

LA REVISTA DEL CONSELL D'ESTUDIANTS

ÀGORA UPF

GENERACIÓ PERDUDA? Pàg. 02 LA TRAGÈDIA DEL VALOR DE LA VIDA Pàg. 03 DEIXEU EN PAU ALS TAXISTES Pàg. 04

LA CORRUPCIÓ: UN MAL NO TAN LLUNYÀ Pàg. 05 MENTRE PERSISTEIXI L'HUMOR Pàg. 06 QUINA ÉS LA CLAU DE L'ÈXIT? Pàg. 07

ASSOCIACIONS Pàg. 08-12LA PROSTITUCIÓN DEL PERIODISMO Pàg. 07



02

EDITORIAL

LAURA POLO DALFÓ

Quantes vegades s’ha sentit par-
lar de la “Generació buida” o 
bé la “Generació perduda” o 

simplement, i per deixar-nos d’eufe-
mismes, la generació que vam néixer a 
mitjans i finals dels anys 90. Es diu que 
som una generació egoista, insensible, 
indiferent. Es veu que ens manquen 
ganes de treballar, projectes de futur i 
autosuficiència. Es diu que som inca-
paços de treballar per una cosa nova, 
feta per nosaltres, i que ens limitem a 
la recerca d’un bon sou, això sí, sense 
treballar massa.  

Hi ha present una generalització con-
tínua dels valors del jovent actual que 
estic segura que indigna a, probable-
ment, més 50% d’aquest, degut a que 
no tots seguim aquestes característi-
ques estandaritzades que se’ns han 
imposat sense realment preguntar-se 
si és així com som, o és així com ens 
han fet o com volen que siguem. Se-
gons antics filòsofs les idees innates 
són inexistents, i una persona difícil-
ment s’educarà a ella sola. Així doncs, 
per què “el jovent d’avui dia” som 
com som? Qui ens ha imposat aquests 
valors? Som realment una generació 
buida i perduda? 

La resposta és no, no estem perduts, 
simplement estem confosos. Sigue m 
empàtics i intentem imaginar-nos la 
situació d’un/a jove estudiant que es 
passa diàriament sentint el complicat 
que és entrar a la carrera per què ha 
estat treballant més hores de les que 
té un dia; el frustrant que és sentir 
que no hi ha feina aquí, i veure els al-
tres països com l’única oportunitat de 
fer allò que realment vol; que li diguin 
que no pot quan té unes immenses ga-
nes de menjar-se el món.  

Em nego a que és parli tant de ninis 
i es deixi de banda tots aquells sisis, 
que estudien i treballen, que són som-
nis i metes, que són la caixa del futur 
de tots aquells que no els veuen. Que 
estan cansats de les crítiques sense so-
lucions, de quedar encoberts pels pocs 
perduts que hi ha.  

És diu, ja des dels immemorables 
temps de l’Antiga Grècia que la man-
ca de cultura i l’educació de la pobla-
ció és l’oportunitat de governar sen-
se barreres. La presència d’aquestes 
doncs, és la Caixa de Pandora per tots 
aquells als que no els hi convenen les 
preguntes des de baix. I així ens han 

educat: “No convé fer-se preguntes ja 
que les coses són perquè sí o perquè 
no”. “No és necessari lluitar contra 
les injustícies, a la vida us en troba-
reu moltes”. “Sigueu pràctics, si no us 
afecta no cal posar-s’hi”. Aquesta és 
l’educació que se’ns ha intentat impo-
sar i que molts de nosaltres, més dels 
que es pensa, hem rebutjat. Junta-
ment amb això sumem-li els obstacles 
econòmics per construir carreres pro-
fessionals i els prejudicis socials que 
fan que no s’escoltin les nostres idees 
i propostes per no tenir experiència, 
“perquè no en saps tant”, “perquè els 
grans en saben més”.  

Aquest còctel d’entrebancs, donats 
per la societat, i no autoimposats fan 
que aquesta “generació perduda” aug-
menti cada cop més. 

Reflexionem i pensem: Són els 

mateixos que critiquen els valors 

de la nostra generació, els que 

veritablement els   han   acabat   

imposant? 

GENERACIÓ
PERDUDA



03

LA VEU DELS ESTUDIANTS

ÀGORA UPF

ANDREA CUESTA DÍAZ

“Tots els ésser humans 
neixen lliures i iguals en 
dignitat i drets" comença 

la Declaració Universal dels Drets 
Humans. En aquests temps on Europa 
s'està veient sacsejada per tres factors 
interrelacionats: els atacs terroristes, 
l'alça de l'extrema dreta i l'onada de 
refugiats podem arribar a la conclu-
sió, si tenim la força i la dignitat de 
fer-ho, que aquesta premissa és falsa. 
El valor de la vida no és el mateix per 
tothom, almenys no per nosaltres.

Parlo de nosaltres afegint-me a mi 
mateixa i agrupant a tots els que vi-
vim en els anomenats "països desen-
volupats", països en què la diferència 
entre pobres i rics cada dia és més 
gran. Ens hem arribat a creure que 
la nostra vida és més valuosa que la 
gent de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina o 
d'Orient Mitjà. Això ho hem demos-
trat al llarg d'aquests últims cinc anys 
amb accions que en un primer instant 
ens poden semblar innocents però 
són plenes d'intencionalitat. Després 
dels atacs a París l'agost del 2015 Fa-
cebook creà un filtre amb la bandera 
francesa i el hastach que s'utilitzaria 
ja per molts altres casos #jesuisparis. 

LA TRAGÈDIA 
DEL VALOR

Aquell mateix any, va començar a Ie-
men un dels pitjors conflictes regis-
trats aquesta dècada; però Facebook 
no va crear cap filtre i, no es va fer 
viral #imyemen, perquè cap de nosal-
tres es sentia com una iemenita. Mol-
ta gent dirà que no ens podem sentir 
identificats amb ells perquè la nostra 
societat és molt diferent. En canvi, 
tots els europeus compartim una ma-
nera de viure. El problema no és que 
no ens puguem sentir identificats més 
amb uns que amb uns altres, cosa molt 
normal, sinó que hem normalitzat que 
hi hagi conflictes fora del món occi-
dental i en fer-ho hem desvaloritzat 
les seves vides, donant a les nostres 
més valor. I això, és un acte de deshu-
manització.

Estem perdent la nostra humanitat, 
és un fet malgrat que no el vulguem 

DE LA

VIDA
acceptar. Un genocidi de dimen-
sions gegantines s’està donant a 
Birmània, i no cal anar tan lluny, 
el nostre estimat mar Mediterrani 
és un cementiri de famílies que fu-
gen de la fam i la guerra. Girem la 
cara al mur de Melilla on salten i 
són disparats homes que busquem 
un futur millor però critiquem la 
idea del senyor Trump. Ens escan-
dalitzem dels atacs a Barcelona 
però el nostre rei ven armes a qui 
ens dispara. I al final del dia, quan 
surt una notícia sobre els nens que 
moren de malària quan ja hi ha la 
vacuna per evitar-la, direm que és 
normal, perquè a l'Àfrica moren 
nens. Així que si tenim la digni-
tat de dir que totes les vides valen 
igual mai podem fer d'una mort 
una cosa normal i si ho fem, la tra-
gèdia és aquesta. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

DEIXEU   EN    
PAU   ALS    
TAXISTES
JOAN SIMÓ I RODRÍGUEZ

Diu el tòpic, i raó no li falta, que l'afició més gran 
d'un taxista és parlar de política amb els seus 
clients. Tothom, en major o menor mesura, ha estat 

víctima del procés en què, després d'uns instants escoltant 
la ràdio, el conductor deixa anar un amarg: "Si hay que ver 
como está el mundo...". Un cop dita aquesta frase, no hi ha 
marxa enrere. El taxista inicia un protocol·lari monòleg on 
expressa el seu absolut descontent amb tot allò que l'envol-
ta. Segons diu, la solució rau a actuar amb sentit comú, un 
sentit comú que només ell sembla tenir, ja que tots els polí-
tics són ineptes, estúpids i "están solo para robar". L'usuari 
que, per falta d'experiència en aquest tipus de situacions 
o per pura inconsciència, s'atreveixi a contradir-lo corre el 
risc d'enfrontar-se a la més terrible disputa dialèctica que 
un ésser humà pugui arribar a suportar. El taxista és dur, 
se les sap totes, escolta la ràdio tot el dia i té arguments (de 
major   o   menor   qualitat)   per   rebatre-ho   absolutament   tot. 

Plataformes com  Cabify o  UBER han provocat una greu 
crisi en aquest sector i amenacen en destruir l'estabili-
tat econòmica dels meus estimats taxistes. En resposta a 
aquest problema, el Taxi ha optat per la modernització. 
Un amic informàtic em comentava que una de les nove-
tats passa per l'opció de demanar, a través d'una aplicació 
de mòbil, que el xòfer no parli de política. La meva pri-
mera reacció va ser acceptar-ho com una simple anècdota 
sense importància, però després de meditar al respecte va 
sorgir, com és habitual, la meva profunda indignació. Què 
ens està passant? En quin moment hem decidit que la po-

lítica (i les converses que   se'n   deriven)   són   una   molèstia   
tan   insuportable?

Vivim temps de sobreinformació i confrontament ideològic. 
Els diaris no parlen d'una altra cosa. Les terrasses dels bars, 
lloc tradicionalment reservat al futbol, s'han convertit en au-
tèntics camps de batalla entre independentistes i constitucio-
nalistes. Hi ha qui diu que això és un horror, que la societat 
està dividida i que caldria parlar menys de política. I un bé ne-
gre! Eludir la política en les nostres vides quotidianes suposa 
una despolitització de la societat que ens condueix, inevitable-
ment, a la inòpia més autodestructiva. Un ciutadà que consi-
dera la política com un maldecap és un ciutadà manipulable, 
i un taxista que no parla de política no és, ni serà mai, un bon 
taxista. Noto, amb certa tristor, la voluntat que tenen molts de 
tornar a allò que anomenen "la normalitat": un estat acrític en 
què plantejar-se qüestions massa complicades no és assumpte 
nostre. Avui són els taxistes, demà els professors (als quals ja 
estan acusant del terrible delicte d'explicar als nens què és el 
que passa al món) i, potser, d'aquí a un temps ens toca als pe-
riodistes. M'imagino una  Vanguardia del futur amb l'opció de   
descartar   la   secció   de   política   per   ser   "massa   avorrida".

Confio que un grup d'irreductibles taxistes, pocs però soro-
llosos, seguiran amb la seva tasca de conduir mentre posen a 
caldo a uns i altres. I espero, amb tota la il·lusió de la qual sóc 
capaç, tornar a sentir aquelles dolces paraules que sonen uns 
instants després que s'engegui el motor:   "Si   hay   que   ver   como   
está   el   mundo...". 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

LA CORRUPCIÓ: 
UN MAL NO TAN LLUNYÀ 
MÍRIAM MALGRAT GONZÁLEZ 

Què és la corrupció? En paraules de diccionari, és l’efecte 
de desviar de la rectitud, del deure. Sovint, quan usem 
aquest terme, estem dins d’una conjuntura política; 

diem que els polítics, els reis, el dictadors, l’esglèsia com a ins-
titució, els governants han estat i són corruptes. La corrup-
ció, és una xacra que no cessa. Només cal fullejar pàgines d'un 
diari o llegir una mica d’història, des de ben antic aquesta ha 
acompanyat i guiat a l’home. Sembla que, fins i tot, és una tèc-
nica evolutiva; la selecció natural ha afavorit a les persones 
corruptes més que les que no ho han estat, fins al punt que 
encara avui en dia queden molts supervivents d’aquesta mena 
de mutació tan degradant per a l’home.  Forma, doncs, part de 
la nostra naturalesa? És quelcom intrínsec, inherent a l’home? I 
és, donada la seva prevalença històrica, lícita, acceptable? 

L’home accepta conviure sota formes de corrupció sempre 
i quan aquestes no l’afectin personalment, estem condicio-
nats per una doble moral. Per què s’ha de preocupar un dels 
mals aliens? Que se n’ocupi el repercutit, diríem des d’una 
postura egoista. Tot i així, quan ens assabentem que un po-
lític ha robat, diem indignats que quina vergonya, que no 
hi ha dret. Critiquem també molt sovint la corrupció com la 
causa de molts desastres tals com la desigualtat, les guerres 
o les crisis econòmiques, desastres dels que no hi ha hagut 
època històrica ni continent que se n’hagi deslliurat.

Partim, per tant, de la premissa inatacable pel dubte que 
tota persona és conscient de l’existència de la corrupció. 
Així doncs, veiem clarament la palla de l’ull de qui consi-
derem corrupte però no veiem la biga que hi ha en el nostre. 
A cas no som nosaltres corruptes? Sense reflexionar gaire, 
podem veure que ho som i molt, des de nens fins a adults.

Un exemple proper als joves d’avui en dia seria copiar en 
un examen. Els exàmens formen irremeiablement part de 
la vida de l’estudiant, des de l’escola fins a l’universitat. 
Preparem els exàmens uns cops amb més ganes i il·lusió 
que altres, però la majoria dels cops sentim a les poques 
hores abans de fer-los una mena de sensació d’angoixa, 
de nervis, d’inseguretat. M’ho sabré bé? Em sortirà bé? I si 
em pregunten això que no m’ho sé gaire? Davant d’aquests 

pensaments que ens trauen la serenitat, apareix una bona 
sortida, una oferta temptadora que ens tranquil·litza i ens 
dóna una certa seguretat. Per què no m’assec al costat de 
aquest/a company/a que té pinta que s’ho sap molt bé, i 
així si no sé alguna cosa li dedico una mirada fugaç al seu 
examen, evadint-me de la mirada del professor i proble-
ma solucionat? O per què no li pregunto la resposta que 
no sàpiga a algun company proper? O Per què no utilitzo 
una bona xuleta? M’apunto a la calculadora les fòrmules 
abrumadores de física, de genètica, de mates o les obres 
més importants de García Lorca al regle o a la calculadora 
i qui se n’ha d’enterar? Total, encara que estic fent tram-
pes, no perjudico a ningú…així saltem moltes balles de les 
carreres d’obstacles estudiantils, sovint sense cap tipus de 
sentiment de culpa, i és fins i tot considerat de valent tenir 
la gosadia de copiar així en un examen. El mateix passa 
en alguns casos (això per sort no és tan freqüent) quan es 
copien parts de treballs o exercicis d’altres cursos o quan 
el professor ens calcula malament la nota i ens posa una 
nota superior a la que ens mereixem però no li ho diem al 
professor per tal de quedar-nos amb aquesta nota (perquè 
si és inferior em sembla que tots no dubtem en reclamar!).  

Així també, no ens resulta una situació del tot desconegu-
da la d’anar pel carrer i veure un bitllet al terra, o algun 
objecte que no ens aniria pas malament tenir, fer la vista 
grossa i no entretenir-nos a indagar de qui pot ésser i ens 
ho apropiem sense més. Pensem simplement que mira que 
bé, que avui estem de sort. De la mateixa manera és també 
corrent, en un estadi ja més adult, presumir d’haver evadit 
algun impost o, el que és bastant pitjor, pagar amb diner 
negre una factura o pagar la meitat del preu d’un pis amb 
diner negre. Total, si jo en surto guanyant i el que em fa la 
factura també, per què m’haig de sentir culpable? L’únic 
que surt perdent és l’Estat, i ja prou em fastidia amb els 
impostos com perquè ara m’hagi d’estar per aquestes su-
tileses.

Hem vist sense exprimir-nos gaire el cervell que tots som, 
en fons, corruptes. Més val reconeixer-ho amb elegant fran-
quesa que continuar amagant una realitat tan evident.  
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

IVAN ORTIZ SÁNCHEZ 

He passat llargues estones conversant sobre el 
tema i dedicant-me sobretot a fer preguntes amb 
l'objectiu de confeccionar una postura coherent 

i fonamentada i, la veritat, tot plegat m’ho ha posat més 
difícil: d’una banda, perquè si bé he aconseguit adquirir 
una opinió mínimament definida, sovint erro indecís, per-
què francament res no em convenç; i de l’altra, perquè el 
fet d’entrar en una discussió cada vegada que sorgeix el 
tema amb segons qui m'acaba atabalant. I heus aquí una 
de les coses que més em crispen els nervis: la pedanteria. 
No és el fet d’escoltar multitud de discursos —la qual cosa 
fins cert punt pot ser constructiva—, sinó l’actitud que al-
guns individus amb aires de guru prenen al respecte. En el 
moment en què algú em ve a discutir amb ínfules de supe-
rioritat i amb un to alliçonador, ja subscrigui jo les seves 
idees o hi dissenteixi, defujo ràpidament de la situació; i 
és que, a parer meu, això és un problema: la supèrbia i la 
prepotència al final deriven en la intolerància, i intentar 
dialogar amb algú que roman aïllat en una bombolla, re-
flex de la seva indisposició a no només comprendre, sinó 
també a respectar opinions alienes, és, al capdavall, un 
esforç perniciós per a un mateix.

No trobo cap utilitat a iniciar una conversa amb algú que 
busca brega de forma gairebé insadollable, més aviat em 
sembla un comportament xaró; i encara pitjor amb aque-
lles persones que, endemés d'això, prefereixen viure de 
falses realitats. En conec prou, de mitòmans i mitòma-
nes, i si resulta que tothom té una veritat apodíctica i in-
qüestionable, aleshores en el moment en què algú intenta 
imposar la seva a algú altre és quan realment hi ha un 
conflicte, i arran d’aquí sorgeix el desori i el furor que 
darrerament estem experimentant.

Vist tot plegat, si alguna cosa és palesa és el fet que la 
tensió és present cada vegada que surt el tema. Conec fa-
mílies que ja ni es parlen per no opinar totes i tots de la 
mateixa manera, amics i amigues que ho han deixat de 
ser a causa d’això i, fins i tot, casos de violència arran de 
comentaris aparentment nimis i irrisoris.

Davant d’això, potser per culpa de la meva dèria hedonis-
ta per fugir del dolor i enfrontar els neguits atabalant-me 
el menys possible, he après la lliçó: i és que quan he de 
parlar del tema, més em val fer-ho des de l’humor. Hi 
haurà qui a això amb indignació respondria que, atesos 
els fets, riure és la darrera cosa que s’hauria de fer. No 
hi estic d'acord. Penso que hem de ser capaços i capaces 
de prendre'ns amb humor les malastrugances —que no 
sempre és fàcil—. I alerta, que en cap moment he dit que 
s’hagi de deixar de debatre seriosament, ans al contrari: 
és necessari tractar la política, i jo no vull cohibir ningú, 
però no seria inoportuna una disposició prèvia a escol-
tar-nos i procurar respectar-nos els uns als altres abans 
de dialogar, i començar amb humor no és una mala opció, 
almenys en un entorn col·loquial i dins dels seus límits.

Fa un temps vaig involucrar-me en una menuda discussió 
entre la meva família —de fet, vaig obrir jo el debat—. 
No ho vull tornar a fer, perquè no m’abelleix i perquè no 
em surt a compte. D’ençà que cada cop que trec el tema a 
algú, ho faig des de la broma, i sento que d’aquesta ma-
nera, en general, estem més disposats a intentar compren-
dre’ns els uns als altres; i per a aquells qui no ho estan 
mai, sempre ens queden molts altres temes de què parlar.

En definitiva, malgrat que no sabem què ens depararà el 
panorama, l’humor sempre ens ajudarà a afeblir les seves 
crueses. De ben segur que totes i tots, pensem com pensem, 
hem passat alguna bona estona mirant el Polònia o escol-
tant en Wyoming o en Buenafuente. Personalment penso 
que això és un do: saber trobar la gràcia a les dissorts en 
moments de tensió i aconseguir fer que tothom compar-
teixi una rialla no és fàcil. Cal prendre acció política i de-
fensar els ideals, és cert, però sempre que hi hagi incertesa, 
mentre el riure persisteixi, l’odi romandrà en l'oblit. I pel 
que fa al nostre esdevenidor, és evident que alguns sortiran 
satisfets mentre que d’altres s’hi oposaran; quant a això, 
Cèsar ja ens dóna la resposta: alea jacta est. Convido, ja 
que hi som, que ho afrontem amb un somriure.  

MENTRE 
PERSISTEIXI  
L'HUMOR
Ho anticipo per estalviar el 

suspens: no, avui no em mullaré. 

Bàsicament perquè la meva 

intenció no és fer cap dissertació 

política —ja que d’aquestes en 

cauen cada dia i a dojo —, i amb 

el missatge que vull transmetre 

no tinc cap motiu ni cap intenció 

de posicionar-me. 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

MAR MADUELL CARBONELL

De petita, recordo que era costum de tiets, avis, 
amics i no tant amics que m’envaïssin il·lusa-
ment amb la pregunta: i tu Mar, què vols ser de 

gran? Dic il·lusament, perquè no crec que mai obtingues-
sin una resposta gaire treballada, si us he de ser sincera, 
mai he tingut del tot clar el que em depara el meu futur 
professional. Honestament, avui en dia hi ha milions d’es-
tudiants que encara no n’han tret l’aigua clara, d’aquesta 
pregunta que ens porten anys fent. 

Doncs bé, l’altre dia, mentre passejava el gos, passant per 
un parc, vaig posar dissimuladament l’orella en una con-
versa que mantenien un avi amb la seva néta. Ells discu-
tien sobre aquest tema que introdueixo, del qual la noieta 
en tenia ben clara la resposta. Avi – li va dir la nena – a mi 
m’és igual, però jo de gran vull ser famosa. Quina resposta 
tant ingènua i naïf... tots de petits hem volgut ser famosos; 
un somni estroncat a mesura que et fas gran. Mentre conti-
nuava passejant, però, la meva reflexió va ser: de veritat és 
un somni que vulguem tots, ser famosos?

Francament, i parlant amb tota la sinceritat, crec que a 
mi encara em queden, de quan era petita, bocins d’il·lusió 
d’arribar algun cop a ser algú famós; sortir a una revista, i 
rebre els premis que reben la gent important. Enlluernats 
i somnàmbuls, perseguim els diners, els brillants, la fama 
i les estrelles; però hi ha estrelles que no s’aconsegueixen 
amb el reconeixement mundial de gent que prostitueix la 
teva persona, imatge i intimitat. Les estrelles no s’aconse-
gueixen quan, vivint en un palau, coneixen millor als teus 
fills les minyones que no els seus pares. La clau de l’èxit, 
allò a que tots aspirem, és que aquests premis i medalles, 
tot aquest or que portem dins, ens el reconeguem nosaltres 
mateixos. 

M’ha costat divuit anys de la meva vida, però crec que he 
arribat a entendre-ho, o potser no, ja he dit que encara em 
queden petits desitjos i esperances. Però tot i així intentaré 
expressar-me, fer clara la meva opinió. Algú podria pensar 
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QUINA ÉS LA CLAU 
DE L’ÈXIT?

que no ser conegut, que la gent no sàpiga el teu nom o no 
identifiqui el teu rostre quan vas pel carrer, és símbol de 
fracàs, que tots els teus esforços han estat en va. I sí, tam-
bé podríem pensar que no tenir feina, no haver estudiat o 
viatjat tot allò que haguéssim volgut és símbol de fracàs. 
I no és així. 

L’èxit s’aconsegueix quan, tot i no haver complert tot el 
que havies promès fer, tot i no haver viscut tot el que de 
menut somiaves que viuries, utilitzes el que és a les teves 
mans, t’esforces, i ho poses en pràctica. L’èxit és desper-
tar-te al matí i tenir un propòsit, unes fites, encara que no 
siguin somnis gegants. O sí, qui sap. L’èxit és estimar i sen-
tir-se estimat, perquè... quina cosa més mundana i més hu-
mana que l’amor entre nosaltres! L’èxit s’aconsegueix amb 
la constant superació, siguis futbolista, cantant, mestre, o 
et dediquis a netejar el carrer.

Amb això vull dir que la paraula èxit, tenyida de mals 
noms per ser a vegades confosa amb la exclusivitat i la ri-
quesa dels que no hi veuen més enllà del nas, no és una 
aspiració maquiavèl·lica o desproporcionada. Tots aspirem 
a l’èxit per ser feliços, i no cal ser famosos i adinerats per 
a ser exitosos. 

La fama és quelcom que et pot venir d’un cop des sort, pot 
ser efímera, i no sempre té la felicitat com a efecte secun-
dari. Així que si mai em torno a trobar aquella nena, li 
diré molt amablement, que jo de petita volia estudiar a Ho-
gwarts i ser bruixa, i que es plantegi si de veritat hauria de 
respondre amb la paraula “famosa” o més bé amb l’adjec-
tiu “exitosa”. 

albert einstein

“Strive not to be a success  
but rather to be of value.”
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

LA
PROSTITUCIÓN 

DEL PERIODISMO
JORGE GALLOSTRA ACÍN 

No habría nada remarcable 
en estos debates, si no fuera 
por un hecho que los diferen-

cia: el abandono del plano puramente 
racional debido a la interiorización 
personal de las posturas. Las discu-
siones adquieren una nueva dimen-
sión al identificarse ideas y personas. 
Así, una crítica a cualquier postura se 
convierte en un ataque al individuo: 
en los debates no se enfrentan ideas, 
sino personas. Y por la supervivencia, 
el ser humano hace lo que sea. Otro 
agravante de este gran problema ha 
sido la generalización de un senti-
miento muy peligroso: la idea de que 
uno posee siempre la verdad, y que no 
hay margen para la discusión.

Estas batallas entre posturas han 
abandonado su campo natural, el 
debate, para expandirse lo máximo 
posible. Los enfrentamientos tienen 
lugar a nivel racional, mediático, sen-
timental, etc. Y el periodismo, dentro 
del campo mediático, se ha visto re-

cientemente muy afectado por esta 
sobredimensión.

La que antaño fue una profesión en-
cargada de sacar a la luz lo que otros 
querían que se quedase en la oscu-
ridad se ha convertido en un medio 
más de propaganda. Los medios de 
información han vendido lo único que 
tienen, su voz, a unas ideas que nor-
malmente no son suyas. Han vendido 
la integridad que los definía al mejor 
postor; desde anexiones de medios a 

partidos políticos, hasta la incansable 
propagación de fake news. Los que 
antes eran portadores de la antorcha 
de la verdad se han convertido en ma-
rionetas de los intereses de unos po-
cos. Ahora es tarea del lector discernir 
lo que es verdad de lo que no es, lo que 
se presenta objetivamente de lo que se 
presenta subjetivamente. La falta de 
respeto que han mostrado la gran ma-
yoría de medios a los principios y pi-
lares del periodismo ha degenerado en 
un sentimiento generalizado y justifi-
cado de desconfianza: no nos fiamos 
de lo que leemos. Con una confianza 
en los grandes medios en mínimos his-
tóricos, es evidente que el periodismo 
se encuentra en una encrucijada: rein-
ventarse y vivir o seguir por el mismo 
camino y morir. 

Periodismo y verdad, dos ideas que 
antes iban de la mano se han conver-
tido en enemigos. Y privándonos de la 
verdad, nos quitan también la liber-
tad. 

A lo largo de la breve historia  

de la humanidad han tenido lugar 

ininterrumpidamente grandes 

pugnas: sistemas capitalistas 

contra sistemas socialistas, 

políticas conservadoras contra 

políticas progresistas, teísmo 

contra ateísmo, etc. 
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LA IMPORTÀNCIA  
DELS MOOT COURTS  
EN L’EDUCACIÓ  
JURÍDICA ACTUAL

Els moots courts que es realitzen ac-
tualment es centren en l’aplicació i 
la interpretació de les lleis segons un 
determinat nombre d’evidències i fets 
provats que s’entreguen als partici-
pants quan se’ls hi presenta el cas.

Això permet als participants profun-
ditzar en els conceptes que es treba-
llen a classe, contribuint a la seva for-
mació complementant la estrictament 
acadèmica des d’una perspectiva més 
pràctica.

És per això que facultats de Dret del 
més alt nivell han avalat aquests pro-
jectes, fent que constitueixi un nucli 
indispensable en la formació dels jo-
ves juristes. El Consell d’Europa i la 
Organització Mundial del Comerç 
col·laboren des de fa 6 i 16 anys, res-
pectivament, amb l’European Law 
Students’ Association (ELSA) per 

participar en la organització de dos 
dels Moot Courts internacionals més 
prestigiosos: l’EHRMCC i l’EMC2.

No obstant això, en l’àmbit nacional, 
tot i que es reconeixen els avantatges 
dels moot courts, no s’ha treballat in-
tensament per tal de desenvolupar-los 
i dur-los a terme, doncs és un concep-
te innovador que encara no s’ha con-
solidat.

En aquesta línia, cal destacar l’ELSA 
Barcelona Moot Court Competition 
(EBMCC), una competició en col·la-
boració amb la firma internacional 
Baker McKenzie que tractarà sobre el 
dret de marques. L’EBMCC és la pri-
mera competició de judicis simulats 
inter-universitària a Catalunya.

Creiem que és una molt bona oportu-
nitat per tots aquells estudiants amb 

inquietuds professionals, que vulguin 
endinsar-se en aquest món i desitgin te-
nir una visió més realista i pràctica del 
món del Dret. I, per això, els animem 
a participar-hi així com a seguir totes 
les novetats a la següent pàgina web:  
http://www.ebmcc.elsabarcelona-upf.org.

Poden seguir tota l’actualitat sobre 
l’associació a les xarxes socials com 
Instagram, Facebook i Linkedin. 
ELSA és una organització internacio-
nal, independent i sense ànim de lu-
cre, organitzada i dirigida per i per a 
estudiants i recent graduats de Dret, 
interessats a assolir l’excel·lència aca-
dèmica i professional.

Per promoure la nostra filosofia, 
ELSA organitza pels seus membres, 
seminaris i conferències, Study Visits 
i Institutional Visits per tot Europa. 
També Summer Law Schools, pràc-
tiques remunerades a l’estranger en 
firmes d’advocats o organitzacions 
internacionals i, fins i tot, les Dele-
gations, un programa que ofereix 
l’oportunitat als estudiants d’expres-
sar-se en òrgans decisoris de diverses 
organitzacions internacionals, com 
el Consell d’Europa, la UNESCO, el 
WIPO, l’ICC, entre d’altres, represen-
tant ELSA. 

EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION

Un moot court és una activitat extracurricular 

que es duu a terme en moltes facultats de Dret 

a escala internacional. En aquesta activitat, els 

estudiants de Dret participen en un judici simulat 

davant d’una cort, normalment realitzant una 

defensa oral.
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ERASMUS STUDENT NETWORK

Quan arriba el setembre, gener 
o abril, amb l’arribada d’un 
nou trimestre et deus haver 

adonat que pel pati de Ciutadella i 
per la plaça Gutenberg de Poblenou 
sempre hi ha cares noves. Són els 
centenars d’estudiants Erasmus que 
arriben curs rere curs a la Pompeu. 
A ESN Barcelona UPF ens encarre-
guem que aprofitin la seva estança a 
Barcelona al màxim possible

ESN Barcelona UPF som una associa-
ció d’estudiants voluntaris de la UPF 
que treballem perquè els estudiants 
internacionals en programes de mobi-
litat s’integrin amb la universitat, la 
ciutat i la seva nova vida a l’estran-
ger. A través d’activitats culturals, es-
portives, viatges i festes intentem que 
quan tornin als seus països d’origen 
recordin el seu Erasmus com una de 
les etapes més boniques de les seves 
vides. 

Tot això no ho fem sols! Formem 
part d’una xarxa internacional amb 
presència a més de 40 països i més de 
530 universitats per tot el continent, 
fet que converteix ESN en l’associació 
d’estudiants més gran d’Europa.

Som ben conscients que marxar 
d’Erasmus només implicar anar a es-
tudiar a un país estranger i, com molt 
sovint es creu, sortir de festa. És per 
això que des d’ESN fomentem que els 
estudiants internacionals s’acostin 

a la comunitat local i siguin capaços 
de deixar la seva empremta a través 
de diferents activitats de caire social. 
Volem que puguin contribuir en la re-
cerca d’una societat més justa i més 
igualitària. 

A ESN Barcelona UPF potenciem so-
bretot tres projectes: SocialErasmus, 
amb activitats de caire social dins la 
comunitat local; ExchangeAbility, 
que promou la mobilitat internacio-
nal sense impediments físics i accessi-
ble per tothom i, Erasmus in Schools, 
amb què acostem el programa Eras-
mus a les escoles locals. 

Des del proper 27 de novembre fins el 10 
de desembre, ESN organitza a escala in-
ternacional els Social Inclusion Days, un 
conjunt d’activitats durant dues setma-

nes en les quals acostarem els projectes 
socials d’ESN als estudiants Erasmus.  
A Barcelona oferirem un taller d’au-
todefensa en relació al dia contra la 
violència de gènere, una visita a un 
institut de Barcelona on els erasmus 
acostaran els seus països d’origen a  
estudiants locals i una gincama amb 
obstacles per tal de conscienciar les di-
ficultats de les persones amb disfuncio-
nalitats alternatives, entre d’altres. 

FOMENTANT 
UN ERASMUS           

Si vols saber més sobre ESN,  
els nostres projectes i les activitats 
socials, trobaràs més informació a la 
nostra pàgina web esnupf.org

MÉS
SOCIAL
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AEP:
Qui som?
L’AEP som un sindicat d’estudiants 
progressistes de diferents universitats 
i instituts en el territori Català que 
lluitem pels drets dels i les estudiants 
des de fa 25 anys. El nostre camp de 
treball és la mobilització i la lluita en 
les institucions, on volem aconseguir 
una universitat pública, de qualitat, 
gratuïta catalana i internacionalista, 
progressista, laica, democràtica i par-
ticipativa, ecologista i antipatriarcal, 
en defensa de la cultura lliure i l’espe-
rit crític, amb vocació transformadora 
i oberta a la societat i les seves pro-
blemàtiques.

Com ens organitzem?
Per aconseguir els nostres objectius 
ens organitzem en federacions, i cada 
una d’elles es manté en contacte amb 
els organismes de l’AEP per fomentar 
una lluita conjunta de totes i tots els 
estudiants. Col·laborem amb altres 
associacions estudiantils quan la si-
tuació ho requereix i som presents en 
les institucions universitàries des d’on 
reclamem que siguem escoltats i millor 
representats.

Què volem?
El programa educatiu de l’AEP inclou 
la gratuïtat de l’educació a tots nivells 
per a garantir efectivament el dret a 
l’educació, incloent materials i trans-
port, així com la eliminació progres-
siva de l’ensenyament privat. Creiem 
que el dret a l’educació no s’acaba a 
secundària i per tant, reclamem també 
la gratuïtat dels Graus, Màsters, Post-
graus i Doctorats.

Què fem?
Treballem per la millora dels drets 
dels estudiants, però com a ciutadans 
no ens podem limitar al treball dins 
la universitat, sinó que hem sortit a 
defensar els nostres drets civils i hem 
estat en contra de la repressió dels 
nostres drets a la que som sotmesos. 
Aquest 2017 hem sortit a defensar la 
democràcia davant el dèficit democrà-
tic i la repressió. L’any 2016 ens vàrem 
mobilitzar pel cas omís del Govern a 
les reclamacions d’una baixada de ta-
xes que va aprovar el Parlament de 
Catalunya. 

“Des de l'AEP ens comprometem  
a defensar aquest programa a  
les aules, a les assemblees,  
a les institucions i al carrer.”

UN SINDICAT  
AMB CLASSE
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CONTACTA 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-Reposito-
ri, Repositori Digital de la UPF 
(http://repositori.upf.edu/)

En enviar el seus articles perquè 
es publiquin en la revista, els au-
tors cedeixen a l’editor els drets 
de reproducció, transformació, 
distribució i comunicació públi-
ca, tant per a l’edició impresa en 
paper com per a l’edició electrò-
nica 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

 UPF ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

Si a finales del siglo xvii fue la 
máquina de vapor, esta vez es la 
convergencia de las tecnologías 

digitales, físicas y biológicas lo que está 
marcando una transformación radical. 
Y  t odavía   nos   queda   mucho   por   ver.   
Esto   avanza   de   manera   exponencial.

Podemos caracterizar la 4ª revolución 
industrial por la velocidad a la que se 
desarrolla, sin precedentes; por su al-
cance, infiriendo en todos los países; y 
por su impacto, irrumpiendo en  t odos  l 
os   estadios   de  l a   cadena   de   valor. 

¿Pero, cómo podemos ver su efecto plas-
mado en la vida real? Muchos son los 
casos que muestran lo increíble que ha 
resultado esta revolución. Por ejemplo, 
que un ordenador inteligente haya sido 
capaz de detectar una variante de leuce-
mia en un paciente habiendo antes ana-
lizado una serie de datos durante, tan 
solo, 10 minutos. También, que haya sis-
temas que puedan detectar, en internet, 
comentarios negativos y positivos acerca 
de un servicio, tienda, restaurante… Big 
Data, Cloud, la inteligencia artificial y 
el machine learning son solo algunas de 
las tecnologías que han dado lugar a los 
sistemas ciber-físicos y a su capacidad   
para   generar   entornos  i nteligentes.  

Desde la E-Society agradecemos a to-
dos los asistentes que vinieron al even-
to y esperamos veros   pronto. 

INDUSTRIA

4.0
El pasado 22 de noviembre, 

tuvimos el placer de contar con 

Jordi Arrufí, Business Strategy 

Manager del Mobile World Capital, 

para conocer más de cerca qué 

comprende la 4ª revolución   

i ndustrial,   y  l o   más  i mportante,   

cuál   está   siendo   su  i mpacto.  


