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LA VEU DELS ESTUDIANTS

IVAN ORTIZ SÁNCHEZ

Fa pocs anys va començar a inte-
ressar-me el tema de l'educació, 
i la idea del fracàs escolar em va 

cridar molt l'atenció: què vol dir fra-
cassar acadèmicament? com es mesura 
tot plegat? I aquesta inquietud em va 
incitar a tractar el tema en el meu tre-
ball de recerca de batxillerat.

En síntesi, el fracàs escolar ha estat 
objecte de debat a l'hora de ser defi-
nit i no sol ser mesurat utilitzant un 
únic paràmetre, sinó que s'atenen a 
diverses dades indicadores obtingu-
des al llarg de les etapes d'educa-
ció obligatòria. El que m'atabalava, 
però, era el fet que el terme "fracàs" 
em semblava massa obscur per assig-
nar-lo a infants que simplement no 
compleixen els estàndards acadèmics 
estipulats pel govern, i més quan els 
indicadors mencionats no són pas 
menyspreables; i per això vaig inten-
tar lligar el fenomen amb una noció 
que trobava interessant: la de para-
digma educatiu. 

Un paradigma, en ciència, es pot tra-
duir com un model de la realitat, una 
representació que es considera com 
a vàlida en un temps determinat. Un 
exemple clar seria el model quàntic 
actual per entendre la naturalesa. La 
peculiaritat dels paradigmes, però, 

és que constantment es busca confu-
tar-los, desmentir-los. Per què? 

Thomas Kuhn, filòsof de la ciència 
nord-americà, explicà en L'Estruc-
tura de les Revolucions Científiques 
(1962) que la ciència passa sempre per 
un procés cíclic en què un paradigma 
sempre acaba trobant fenòmens que 
no pot explicar, que anomena anoma-
lies. En aquesta nova fase, anomena-
da crisi, la ciència pot fer dues coses: 
o bé amagar l'errada i mantenir el pa-
radigma vigent, fet insensat, ja que a 
la llarga les anomalies s'acumulen, el 
model és cada cop més inestable i es 
perpetua crisi; o, d'altra banda, estu-
diar les anomalies i intentar dissen-
yar, a través de l'anàlisi i de la inven-
tiva, un nou paradigma que atengui a 
aquests nous coneixements. En defi-
nitiva, la ciència no creix llançant-se 
roses corroborant allò que ja sap, sinó 
que creix en base a l'errada; i el repte 
de cercar aquestes anomalies és el que 
la fa transcendir.

Tornant al camp de l'educació, exis-
teixen múltiples paradigmes que 
plantegen diferents formes d'en-
senyament. En un extrem trobem 
el paradigma conductista, el qual 
molt breument explicat planteja que 
l'aprenentatge a les aules s'ha de dur 
a terme a través de la retenció per 
part dels alumnes dels continguts 

que els docents ensenyen per repro-
duir-los en proves d'avaluació, les 
quals permeten destriar qui és més 
competent.

El model educatiu vigent és en bona 
part de tradició conductista, però les 
necessitats del moment, així com les 
qüestions emocionals o l'atenció que 
es pren a la teoria d'intel·ligències 
múltiples, exigeixen noves formes 
d'ensenyament, i el paradigma al 
qual s'acosta a aquesta nova pers-
pectiva s'anomena constructivista, 
que a grans trets entén que els con-
tinguts que l'alumne aprèn no són 
fragments independents d'informa-
ció, sinó peces amb què construir el 
coneixement: l'individu aprèn con-
nectant la informació adquirida fins 
formar una estructura sòlida però 
modelable, susceptible de canviar 
de forma.

De manera anàloga a la ciència, 
doncs, aprendre en base a l'error hau-
ria d'ajudar a consolidar aquest co-
neixement. Errar, "anar d'un lloc a un 
altre", és passar per una fase creativa 
en què es reconeix una anomalia i es 
pren —o s'hauria de prendre— actitud 
de resposta. Un model educatiu basat 
en puntuar l'encert i penalitzar l'error 
cau en el mateix parany en què cau la 
ciència en amagar les anomalies.

Aleshores, i per acabar, tornant al 
fracàs escolar, m'agradaria fer una 
proposta: atès que les paraules són 
creades per definir allò a què es refe-
reixen de la forma més rigorosa pos-
sible, suggereixo reemplaçar el terme 
per crisi escolar. Perquè mentre l'ori-
ginal denota quelcom difícilment re-
meiable i es limita a diagnosticar una 
anomalia, l'altre va més enllà i convi-
da i fa entendre la necessitat d'inter-
venció (amb el suport que faci falta), 
i pot arribar a treure de l'experiència 
quelcom positiu. No seria insòlit que 
aquest canvi de nomenclatura ajudés 
a canviar l'actitud que hom pren al 
respecte, i tant de bo fos així. No seria 
una solució definitiva, ni de bon tros, 
però almenys —opino— ajudaria a fer 
un pas prou important.  

FRACÀS  
ESCOLAR...,  
O CRISI?
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IRENE LÓPEZ

D’ençà que el 155 plana per 
sobre dels nostres caps, Cata-
lunya s’ha convertit, encara 

més, en una regió menystinguda, opri-
mida, reprimida i incapaç de subsistir 
per ella mateixa com havia anat fent 
fins ara.

L’ofec econòmic de l’Estat espanyol, 
l’escassetat de recursos i el no funcio-
nament de les nostres institucions han 
dut el país a una situació de paràlisi 
irreversible que ens ha fet recular, un 
cop més, a la casella de sortida.

Són molts els qui es queixen aquestes 
darreres setmanes tot dient que cer-
cant la preindependència hem retor-
nat a la preautonomia, però ells són 
els mateixos que porten mesos cercant 
un acord per investir un president i 
encara no sembla que se’n surtin.

Davant d’un panorama tan esfereïdor 
com aquest, la majoria de la premsa 
que va en contra del procés intenta, 
inútilment, posar-hi més llenya al foc 
i avivar més la flama. Les maneres 
de fer-ho són múltiples: des de donar 
cobertura a les més grans de les fake-
news com ho és el cas de Tabàrnia, fins 
al punt de criticar cada passa que fa el 
President Puigdemont des de l’exili.

Seguint, doncs, aquesta línia, un dels 
llocs predilectes de les darreres setma-
nes i que ha captat tots els focus d’in-
terès ha estat la nova llar de Puigdemont 
a Waterloo. Què hi fa allà el President? 
Qui el visita? Qui l’acompanya?

El President legítim de Catalunya, Car-
les Puigdemont, es torba exiliat a Brus-
sel·les perquè sap que si torna a casa 

AMB SEU A WATERLOO
seva acabarà sent empresonat i, molt 
probablement, rebrà el pitjor dels trac-
taments que ens podem imaginar. Al 
seu costat, hi són els quatre consellers 
que es troben en la mateixa situació que 
ell: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís 
Puig i Clara Ponsatí (que darrerament 
ha decidit retornar a Escòcia, on vivia 
i treballava). En unes condicions que, 
segons diversos mitjans, no són gens 
agradables ni familiarment ni psicolò-
gicament, “l’Equip A” treballa des del 
centre d’operacions de Waterloo per – 
segons ells – implementar la República.

En una residència de 500 m2 al sud de 
Valònia, el President Puigdemont ha 
implementat el que en diu: “La casa 
de la República”. Un espai aparent-
ment ampli amb sis habitacions, tres 
banys i un aparcament s’ha convertit 
en la seva nova llar. L’espai, perfecta-
ment equipat com a “subseu” del Go-
vern Català, disposa d’un despatx per 
al President, una sala de reunions del 
que en queda del Consell Executiu del 
seu Govern i una sala d’espera per a 
convidats, entre d’altres espais.

Segons va poder mostrar en exclusiva 
el diari de El Punt Avui, la casa està 
moblada però de manera molt auste-
ra, això sí, no falten pas els records 
del president com les fotografies dels 
seus i de l’equip de Govern o, fins i tot, 
una mini urna de l’1-O.

Amb tot però, la nostàlgia i la resi-
liència són ben presents entre les qua-
tre parets de la llar i fan que Puigde-
mont i el seu equip no puguin deixar 
mai de banda el compromís que van 
prendre amb la ciutadania que els va 
fer confiança l’1-O i el 21-D. 

“L’EQUIP A”
Sempre acompanyat del seu equip 
assessor, dels consellers i de l’escorta 
dels Mossos d’Esquadra, Puigdemont 
intenta seguir amb al màxim de rigor 
possible la seva agenda de Govern i la 
seva missió de President de la Repú-
blica.

I és que, de fet, no cessa mai de fer 
activitats. Recepcions d’alcaldes i al-
caldables, actes de suport a entitats 
catalanes, atenció a mitjans, rodes de 
premsa, reunions amb polítics inter-
nacionals, conferències a les univer-
sitats... i tot amb el suport d’incon-
dicionals com el seu amic i empresari 
gironí, Josep Maria Matamala, que és 
qui, en realitat, està assumint tots els 
costos de la seva estada a Brussel·les, 
o del seu dircom, Joan Maria Piqué.

Fotografiat recentment pel que fou el 
fotògraf oficial de Nelson Mandela, 
Carles Puigdemont esdevé sense bus-
car-ho un màrtir del procés català que 
ho va voler arriscar tot perquè creia 
que els interlocutors que tenia al seu 
davant no eren tan durs, tan freds ni 
tan repressius com, al final, van resul-
tar essent.

No sabem si veurem mai o no fer-se 
realitat aquest somni de constituir la 
República Catalana que tants anhe-
lem, però el que sí que podrem dir és 
que hi va haver un equip que va llui-
tar per assolir-ho. No sabem quants 
anys més haurem de veure els nostres 
líders exiliats ni tampoc empreso-
nats, però el que de ben segur sabrem 
és que de tot plegat en traurem una 
lliçó i que, d’aquí no gaire temps, se’n 
parlarà de tots nosaltres als llibres 
d’història.  
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EUROS  
PER UNA  
SAMARRETA

ANDREA CUESTA DÍAZ

Tots i totes nosaltres hem comprat alguna vegada una 
samarreta a botigues com Pull & Bear, Stradivarius 
o Zara. Segurament, aquesta samarreta ens ha cos-

tat menys de 25 euros i, posaria la mà al foc que no només 
n'hem comprat una.

Tots i totes nosaltres hem fet alguna vegada un treball a 
l’escola sobre l’explotació dels treballadors tèxtils, o hem 
vist un documental o llegit un article. Segurament, després 
d’assabentar-nos de la situació laboral de les dones i nens 
que treballen en les grans fàbriques tèxtils de Cambodja, 
Índia, Bangladesh o d’altres països tan asiàtics com llati-
na-americans en els quals els drets de les treballadores són 
inexistents o gens regulats, hem fet una declaració rotunda 
de no comprar mai més en aquestes marques. 

Malgrat tot això, arriben les rebaixes, anem als centres co-
mercials, entrem en una d’aquestes botigues que tant ha-
víem criticat, veiem una samarreta que ens agrada, mirem 
el preu i “oh, 3 euros per una samarreta!”, me la quedo. I 
vet aquí com en tres simples passos tota la recerca i crítica 
que havíem fet s’esfuma com la boira i tornem a entrar al 
cercle consumista i potenciador de l’explotació laboral.

Havent exposat aquesta situació real i, en la que segurament 
us, o millor dit i així m'incloc a mi, ens hem sentit reconegu-
des, ens preguntem: com canviem aquesta situació? Com tren-
quem el cercle? Aquestes preguntes són més complexes del 
que sembla, ja que actualment vivim en un sistema capitalista 
i en una societat de consum, que, pel moment en el qual ens 
ha tocat viure està sumida en una situació de crisi econòmica. 
Aquesta crisi fa que tinguem menys diners, però no ens reta-
lla la mentalitat consumista que ens ve de fàbrica, per això en 
el moment que ens planten un cartell de "Rebaixat al 50%" 
se'ns obliden els números vermells i aquella cantarella de "no 
necessito més roba, ja en tinc suficient" i anem corrent a un 
centre comercial per omplir més un armari ja ple.

Ens hem acostumat a les coses barates: la roba, els vols, la músi-
ca, pel·lícules i notícies gratuïtes... i no ens adonem que les coses 
tenen un preu, un preu que a nosaltres ens agradaria cobrar. Així 
doncs, per què ho permetem? Per què comprem una samarreta 
per 3 euros quan sabem que almenys n'ha de valdre 10? Hi hores 
i suor en la feina que milers de dones realitzen perquè nosaltres 
puguem comprar una samarreta i, amb l'excusa de no tenir di-
ners, excusa que només serveix per justificar-nos i fer-nos sentir 
bé, ens comprem aquesta samarreta per tres mísers euro.  
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INFORMA’T
MAR MADUELL

Possiblement, una de les paraules o frases més uti-
litzada durant els últims mesos és l’anglicisme fake 
news, o notícies falses en català. Potser ha estat el 

president nord-americà Donald Trump qui l’ha posada de 
moda, però la qüestió és que l’existència de notícies fal-
ses ha augmentat desproporcionadament. No va ser només 
durant els dies anteriors al polèmic referèndum de l’1 
d’Octubre o bé hores després dels atemptats de Cambrils 
i Barcelona, que les xarxes socials, i fins i tot mitjans de 
comunicació, van ser font de notícies o rumors falsos que 
no només sembren el caos i la desinformació, també mal-
entesos i d’altres problemes.

És per això que la desinformació i la manca de raonament 
de la població és un veritable i preocupant problema, so-
bretot en una era en la qual els receptors som també, a la 
vegada, comunicadors populars en certa manera; les xar-
xes són a l’abast de tots. És més, moltes vegades, preferim 
llegir els temes d’actualitat al Twitter que no escoltar-los a 
la ràdio o mirar-los a la televisió. Publicar un tweet o una 
imatge no ens costa gairebé cap esforç, i la difusió és tant 
ràpida que moltes vegades, un cop s’ha publicat quelcom a 
les xarxes, és possible esborrar-ho físicament, però impos-
sible d’esborrar-ho dels ulls de qui ja ho ha llegit. 

El que és lamentable, però és el fet que ja no només som les 
persones de carrer els qui difonem rumors. El Washington 
Post va publicar un article el juliol de l’any passat adver-
tint als lectors l’ús que fa la política de les notícies falses 
o de la propaganda manipulada. Els bots són els encarre-
gats de difondre i controlar la propaganda electoral per les 
xarxes socials. Doncs bé, durant la campanya electoral de 

2016 als Estats Units, els bots que donaven suport al Presi-
dent Trump eren molt més efectius que els que en donaven 
a Hillary Clinton, sobretot dies abans de les eleccions. Ja 
no cal ni esmentar la suposada implicació de Rússia en la 
victòria del ja president del país nord-americà. És també 
conegut el curiós cas de la periodista de TVE que, metres 
informava en directe sobre els fets de El Vallenc, un setma-
nari que presumptament imprimia paperetes per ordre de la 
Generalitat, acusava a uns vianants independentistes d’es-
tar-la agredint, mentre que altres imatges demostren com 
era l’operador de càmera qui empeny al manifestant. De la 
mateixa manera, també impacten els càlculs que es fan en 
manifestacions tant de caire independentista com d’ideo-
logia unionista: si bé la Delegació del Govern a Catalunya 
afirmava que havien participat a l’última manifestació de 
l’11-S entorn a les 300.000 – 350.000 persones, la Guardia 
Urbana rectificava la xifra de 1.000.000; i en el cas de la 
manifestació per la unitat d’Espanya i Catalunya celebrada 
el passat octubre, Societat Civil Catalana, els organitzadors, 
proclamaven el nombre de 900.000 participants, mentre que 
la Guardia Urbana , en aquest cas, en calculava uns 350.000.

És per aquest motiu que es demana des de tots els àmbits de 
la comunicació i institucions contrastar i verificar la infor-
mació que es llegeix abans de creure-la o bé compartir-la. 
Tant vídeos, com imatges, com documents o altres tipus 
d’escrits són fàcilment manipulables. Ens hauríem de pre-
guntar si podem comprovar aquesta informació, quant de 
temps fa que està publicada, i si és verdaderament neces-
sari que sigui compartida. Un cop respostes aquestes pre-
guntes, és elecció nostra el que fem i compartim a internet, 
i també és decisió nostra creure o no el que hi veiem.   
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FRUSTRACIÓ A LA POMPEU FÀBRICA.
NO HAVÍEM VINGUT AQUÍ A APRENDRE? 
DALMAU PÉREZ

Només amb un breu passeig per 
aquesta casa, ja sigui pel men-
jador, per la biblioteca o pels 

passadissos, podem constatar que hi 
ha un tema de conversa que predomina 
en els estudiants: els improperis con-
tra les assignatures, els professors o els 
voluminosos manuals que han de lle-
gir. Davant d’aquest fenomen patolò-
gic que batega en el cor de la nostra 
universitat, normalment es donen dues 
respostes: o bé afirmar, com els profes-
sors, que els seus alumnes són uns ig-
norants ganduls que encara no saben 
com de dura és la vida; o bé valorar, 
com els estudiants, que tot plegat és 
injust i que el millor és aconseguir uns 
apunts que t’ho facin tot més fàcil per 
poder anar al bar a meditar. Però, tam-
bé n’hi ha una altra, que consisteix en 
posar-nos a pensar què hi ha darrere 
d’aquesta tensió i què hem vingut a fer 
a la universitat. En definitiva, analit-
zar aquests sofismes, que sorgeixen de 
la confrontació alumne-docent, i anar 
a la base de tot plegat.

En general, podem resumir i cop-
sar totes les queixes dels estudiants 
en una: anem de bòlit. No som pro-
pietaris del nostre temps. Quan ens 
vam matricular, ningú ens va dir que 
aquesta Facultat faria que deixéssim 
de ser sobirans sobre la nostra agen-

da. A més d’actuar com a víctimes 
d’aquest sistema que els domina, n’hi 
ha que també saben quina és la solu-
ció: no haver de preparar els semina-
ris, disposar de presentacions a l’aula 
global que els expliquin l’assignatura 
de manera esquemàtica, poder acce-
dir a resums que reprodueixin cada 
paraula dita a l’aula pels docents, te-
nir la certesa explícita de les pàgines 
que entraran a l’examen i de les que 
no, tenir el dret a no anar a classe... 
Però tampoc ens hem d’oblidar de la 
solució alternativa d’aquells que, a 
hores d’ara, ja deuen haver llegit tot 
això com si no anés amb ells. Estan 
convençuts que aquesta fase ja la van 
superar el dia que, com superherois, 
van decidir portar una planifica-
da vida universitària. En efecte, són 
aquells més entregats que segueixen 
els grans manaments dels plans do-
cents: dedicaràs 200 hores d’estudi 
a aquesta assignatura, llegiràs un 
mínim de dos d’aquests manuals de 
800 pàgines i prepararàs les sessions 
pràctiques per poder mostrar les te-
ves competències. Ens diuen que per 
alguna cosa estem a la universitat i 
que per aprendre cal esforç, constàn-
cia, sacrifici. D’alguna manera, creu-
en que el patiment de les llargues nits 
sense dormir, farcides de taurina i 
cafeïna, es pot fer rendible. Recapitu-

lant: uns proposen solucionar-ho mi-
rant d’optimitzar i d’escurçar les ho-
res que dediquen a l’estudi i els altres 
entreguen incondicionadament el seu 
temps amb l’objectiu d’arribar la te-
rra promesa de la matrícula d’honor. 
Qui més qui menys, ha adoptat alguna 
(o les dues) d’aquestes maneres d’en-
carar la seva trajectòria acadèmica 
que, en realitat, parteixen de la ma-
teixa creença: es tracta d’un problema 
de gestió del temps. Les dues propos-
tes miren, sigui com sigui, de guanyar 
temps al temps per assolir una meta, 
que no és una altra que obtenir el re-
coneixement d’uns crèdits, amb més 
o menys nota. Operem com opera un 
pla d’empresa que té com a objectiu 
últim maximitzar beneficis. Però és 
la tasca d’aprendre igual que la tas-
ca d’administrar una empresa? Potser 
hem oblidat què havíem vingut a fer 
a la universitat o, potser, mai ens ho 
hem plantejat d'una manera que no 
segueixi aquesta estructura.

Què, és doncs, aprendre? Aquesta res-
posta ens la donen els professors, els 
que ja saben. Mitjançant l’oralitat i 
en l’estructura del monòleg, les seves 
classes despleguen un sistema teòric 
dotat de sentit i coherència pròpia. 
Aquest sistema el denominen doctri-
na o dogmàtica, sovint construïda du-
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FRUSTRACIÓ A LA POMPEU FÀBRICA.
NO HAVÍEM VINGUT AQUÍ A APRENDRE? 

rant segles pels seus predecessors, que 
en un moment o altre van posar-se a 
pensar regles a priori per solucionar 
certs problemes que se’ls presentaven 
en l’a posteriori. La seva tasca és fer-
nos entendre un tot dotat de principis 
universals, que s’omplen de contingut 
aplicant-los el món empíric. Ens diuen 
que hem après quan som capaços 
de reflectir això en un examen. Però 
abans de donar per vàlida aquesta res-
posta, fem-nos una altra pregunta: els 
professors saben? Acompanyem-nos 
dels diàlegs platònics que discutien el 
problema de la possibilitat d’ensenyar 
la virtut. Què és la virtut? Conèixer. I 
qui coneix? El savi. I qui és el savi? Sò-
crates: el filòsof que guiava els diàlegs 
que mantenia amb els joves de la polis 
tot llançant-los preguntes que anaven 
a la base, al fons d’allò que es discutia. 
La seva ambició era que la conversa 
arribés en el punt òptim per començar 
a conèixer: l’aporia, el camí sense sor-
tida, el famós “només sé que no sé res”. 
Podem teoritzar i formular grans siste-
mes que expliquin la complexitat d’un 
tot determinat, però no aprendrem res 
si abans no hi ha aquest moment de 
reconèixer-se a si mateix ignorant. És 
la catarsi, el naixement de l’ensenya-
ment: mestre i deixeble coincideixen 
en una ignorància comuna. Heus aquí 
la primera tasca de qualsevol docent, 

plantejar pregunta rere pregunta, fins 
que la discussió arribi en aquest punt. 
Seguint aquest camí, l’alumne ja tin-
drà a la seva disposició un gran joc de 
claus, amb les que haurà pogut obrir 
un munt calaixos tancats que mai ha-
via tingut la possibilitat ni la curiositat 
d’obrir. I just en el moment en el qual 
l’alumne veu que aquests calaixos te-
nien dins coses que no havia imaginat 
mai, és quan neix la passió de pensar, 
que el condemnarà per sempre més a 
regirar una gegant estanteria que, amb 
sort, mai acabarà de conèixer. És cu-
riós perquè, en el fons, tots hem tin-
gut professors que segueixen alguna 
d’aquestes dues vies, la dogmàtica o la 
socràtica. De la mateixa manera que 
tots els estudiants sabem de qui hem 
après i de qui no, els professors també 
saben que les tesis dogmàtiques que 
valen la pena van néixer d’un moment 
socràtic, el moment de la gènesi, en el 
qual la dualitat alumne-docent s’es-
vaeix.

Sense pensar-s’ho massa i sense un de-
bat intern al respecte, les universitats 
s’han adaptat a la dinàmica que regeix 
al món laboral. Són com el camp d’en-
trenament del gladiador romà, que un 
dia tindrà l’honor de lluitar al gran 
Colisseu. Els alumnes han d’entregar 
treballs i memoritzar continguts enci-

clopèdics enlloc d’aturar-se a pensar 
què estan aprenent. Els professors han 
de publicar aferrissadament articles 
a revistes especialitzades enlloc de 
poder dissenyar una bona docència. 
És cert: ara les Facultats bateguen 
amb presses, confrontacions, termi-
nis i pressions, però està a les nostres 
mans retornar-los el cor socràtic propi 
de tot ensenyament. I això passa per 
pensar bé i pensar en infinitiu. Passa 
per una assumpció de responsabilitats, 
que no poden viure l’una sense l’altra: 
que el mestratge dels docents comenci 
des del qüestionar i que l’aprenentat-
ge despert dels alumnes es basi en el 
preguntar. Només així podrem estimar, 
que no vol dir posseir, allò que ha fet 
que coincidim junts en aquest viatge, 
saber. I ho farem junts, dialogant i es-
coltant-nos plegats, amb humilitat re-
cíproca i, sobretot, amb l’ambició com-
partida de no deixar mai d’aprendre. 
Sense prendre’ns-ho amb filosofia, sinó 
fent filosofia. Només aturant-nos a re-
flexionar a propòsit d'allò qualitatiu 
sense subordinar-ho a allò quantitatiu, 
deixarem de ser una fàbrica que ens 
(de)forma per encaixar en els infinits 
motlles del sistema i començarem a ser 
una universitat que ens formi com a 
ciutadans, que entenen com funciona 
l'engranatge en el que viuen i que sa-
ben que és possible canviar-lo.  



POLITIQUES

MARIA MERCÈ MARÇAL (1952-1998)
Poeta i activista. Reconeguda per la 
seva aportació en el marc de la litera-
tura catalana. Vinculada a l’esquerra 
independentista, lluità per l’allibe-
rament nacional, social i de gènere, 
usant la cultura i la literatura catala-
na com a eina vertebradora de la seva 
militància política.

FREDERICA MONTSENY (1905-1994)
Va ser una politica i sindicalistaanar-
quista espanyola, ministra durant la 
II República espanyola, sent la prime-
ra  dona en ocupar un càrrec ministe-
rial a Espanya i una de les primeres a 
Europa Occidental. Va publicar quasi 
cincuanta noveles curtes amb un re-
refons romàntic-social dirigides con-
cretament a les dones de la classe pro-
letaria, així com escrits polítics, ètics, 
biogràfiques i autobiografiques.

MONTSERRAT ROIG (1948-1991)
Escriptora i periodista. Reconeguda 
i premiada per les seves obres. Fou 
també una activista pels drets cultu-
rals, socials i de gènere al nostre país. 
A través de la seva feina en la televisió 
pública, va posar llum a sobre de la 
cultura catalana.

SHIRIN RAI (1960)
Politòloga índia. Rellevant per la seva 
investigació sobre les interseccions 
entre la globalització, la governabili-
tat postcolonial, els processos de de-
mocratització dels règims i de gènere. 
Directora de la cerimònia per gène-
re i ritual que estudia les actuacions 
del ritual, cerimònia, el simbolisme i 
l’afecte alguns Parlaments.

HUMANISTES
CARME JUNYENT (1955)
Lingüista catalana. Duu a terme re-
cerca en l’àmbit de les llengües ame-
naçades, l’antropologia lingüística i 
les llengües de la immigració a Cata-
lunya. Autora d’una àmplia obra so-
bre la situació de les llengües del món, 
la diversitat lingüística i el gènere en 
la llengua catalana.

MARUJA MALLO (1902-1995) 
Pintora del surrealisme. Membre de 
la Generació del 27. el 1032 donà el 
salt a París aconseguint exposar per 
primera vegada en la Galeria Pierre 
Loeb. El seu art estava combinat amb 
les seves idees polítiques. FIdel a la 
II República, va haver d’exiliar-se a 
Portugal i després a Argentina on va 
seguir exposant.

8
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JURISTES

ELIONOR OSTROM (1933-2012)
Primera dona guanyadora d’un Nobel 
en Economia pel seu treball sobre go-
vernament econòmic, especialment en 
els recursos compartits.

ANNA SCHWARTZ (1915) 
Una de les economistes més prolífiques 
i influents, especialment en el camps 
monetari i bancari. Ha rebut nombroses 
distincions al llarg de la seva vida, entre 
d’altres, sis doctorats  Honoris Causa. 
Ha estat presidenta de la Western Eco-
nomic Association i membre del consell 
editor de diverses revistes econòmiques.

EDITH ABBOTT (1876-1957)
Clau en la redacció de la Llei 
nord-americana de Seguretat Social 
de  1935 i la primera dona en ocupar el 
càrrec de Secretaria de Treball d’EU.

ÀGORA UPF

FREYA STARK (1893-1993)
Explora i escriptora britànica. Va es-
criure 24 llibres sobre viatges. Va via-
tjar sola a Pèrsia per cartografia-la i 
durant la II Guerra Mundial fou una 
espia que organitzà una xarxa d’inte-
l·ligència britànica perquè els àrabs 
no donessin suport a Hitler.

ECONOMIQUES
MILLICENT FAWCETT (1847-1929)
Reconeguda com a defensora dels 
drets de la dona. Va escriure Econo-
mia i Política per a principiants. La 
seva “hipòtesi del desplaçament” 
proposa una explicació de la menor 
remuneració de les dones davant dels 
homes en base a l’excés de mà d’obra 
femenina que explicava els baixos 
sous de les dones.

KIMBERLÉ W.CRENSHAW (1959)
Professora de Dret. ha teoritzat sobre la 
interseccionalitat de la lluita feminista 
des dels anys 80’, i ha demostrat com 
el Dret discrimina per motius de raça 
i gènere transversalment. Ha influït en 
la redacció de la Constitució Sudafri-
cana. Fundadora del moviment del Ta-
ller de la Teoria Crítica de la Raça.

TECNOLOGIES
SUSAN KARE (1954)
És dissenyadora gràfica i pionera del 
pixel art. Va participar de la creació 
la interfície del MAC. 

DELIA DERBYSHIRE (1937-2001)
Va ser pionera en la música electrònica.

CEUPF
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

POTSER HI HAURIA 
MÉS FEINA SI  
ORIENTÉSSIM  
LA FORMACIÓ  
A LA REALITAT  
EMPRESARIAL

MIRIAM MALGRAT

En aquest text faré una reflexió 
personal d’un problema molt 
gran actualment en el nostre 

país: L’ATUR, un problema que per 
desgràcia està canviant radicalment 
la vida de moltes persones i que re-
quereix una solució amb urgència.

Cada dia ens arriben més i més males 
notícies al respecte, xifres d’aturats 
cada cop més esgarrifoses, frases als 
diaris més preocupants ,   tals com 
“Espanya és el país amb més subem-
pleats universitaris d’Europa”.   
“L’atur a Espanya supera el 25% per 
primer cop en la història”.  

I bé, ens preguntem , a què es deu 
aquesta crítica situació en la qual 

ens trobem? I, sobretot, què podem 
fer per posar-hi remei? Potser per 
trobar la resposta hauríem d’anar a 
les arrels del problema. Ara bé, hem 
de tenir en compte que l’arrel bàsi-
ca d’aquest problema probablement 
es basa en un defectuós Model pro-
ductiu; el nostre país ha crescut molt 
gràcies a la construcció durant els 
darrers anys però no tenim prou em-
preses que generin més llocs de tre-
ball a llarg termini regularment i que 
ens faci més capaços de moure’ns a 
l’estranger, de ser més Internacio-
nals. Aquest problema suposo que 
deu ser molt difícil de canviar, però 
hi ha moltes altres accions potser no 
tant d’arrel que jo crec que serien 
més fàcils de dur a terme i que per-

metrien millorar una mica aquesta 
situació d’atur.  

Una de les hipòtesi diu que aques-
ta situació pot millorar una mica si 
orientem la formació a la realitat 
empresarial ; és a dir, com va dir un 
cop l’expresident de Catalunya Ar-
tur Mas, apropar al màxim possible 
el món de la formació amb el teixit 
productiu. I, a efectes pràctics, què 
podríem fer per orientar la formació 
a la realitat empresarial? 

En primer lloc, jo trobo que hi ha  
massa universitats . Això tant si ens 
referim a Espanya com si ens refe-
rim a Catalunya. Amb aquesta idea 
del “Café para todos” ; és a dir,que 
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totes les comunitats autònomes han 
de tenir de tot, i per tant, totes han 
de tenir universitats. Per exemple, 
hi ha Universitat d’Enginyeria In-
dustrial a Ciudad Real, a Madrid 
i a Albacete. O hi ha 8 universitats 
de Medicina només a Madrid, de les 
quals 4 són públiques. Amb això hi 
ha una duplicació o triplicació de les 
mateixes carreres universitàries a 
ciutats properes i, en conseqüència, 
un augment considerable del nom-
bre d’universitaris amb la mateixa 
formació que s’enfronten al món 
laboral. Jo crec que això no és pot 
sostenir, que no és rentable, que és 
antioeconòmic . A més, amb aquest 
augment, les universitats amb més 
trajectòria i d’alta qualitat com la 
Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC) empitjoren la seva qualitat 
perquè hi ha menys diners per cada 
universitat. Un altre exemple, en el 
cas de Medicina, cada cop hi ha més 
joves que s’examinen de l’examen 
MIR però les places que s’ofereixen 
no augmenten proporcionalment, pel 
que cada cop és més difícil aconse-
guir una plaça i ja no diguem obtenir 
l’especialitat i el lloc que ens agrada-
ria. Quina és la solució? Doncs penso 
que potser s’hauria d’intentar  racio-
nalitzar el sistema Universitari,  re-
duint el nombre d’universitats a ciu-
tats petites i centrar-les a les ciutats 
principals, de manera que la qualitat 
sigui major i que es redueixi el nom-
bre d’universitaris subempleats que 
busquin desesperadament feina amb 
la mateixa formació, que només es 
facin més universitats si debò calen 
més professionals. Amb això no vull 
dir que hagin de sortir perdent tots 
els que no viuen a ciutats principals; 
penso que es podrien buscar altres 
solucions com fer més beques i aju-
des per al desplaçaments i despeses 
d’aquestes persones que han de mar-
xar a estudiar a la ciutat. 

En segon lloc, l’atur és un problema 
de política de façana. Com recordo 
que va dir fa temps la Vanguàrdia, 
no es tracta d’un excés de despesa 
pública, sinó d’un excés de  despesa 
política.  Gastem molts diners en co-

ses que no calen (piscines cobertes, 
AVEs que agafen molts pocs viatgers, 
parcs cívics, per exemple) i després 
ens adonem que hem malgastat di-
ners que potser ens calien per altres 
coses més importants. Doncs això 
mateix és el que està passant també 
amb les Universitats: per qüestions 
bàsicament polítiques, per donar més 
activitat econòmica a la ciutat o a la 
Comunitat autònoma, acabem amb 
allò que tant volem evitar: aquest 
sistema universitari s’està convertint 
en una  màquina d’aturats.  Pel que fa 
a la discordança entre Formació uni-
versitària i tot el que seria el món la-
boral o empresarial: jo opino que en 
comptes que les Universitats hagin 
d’agafar alumnes per “sobreviure” 
com si diguéssim, s’hauria de fer una 
política a nivell nacional que coordi-
nés les necessitats de la societat amb 
les carreres universitàries i les pla-
ces que cada any s’ofereixen. I això 
no només amb les Universitats, sinó 
també amb les formacions profes-
sionals, PQPI, etc. Es tractaria d’in-
tentar d’alguna manera preveure el 
futur, mitjançant un estudi econòmic  
el més rigurós possible que permetés 
plantejar-se quines seran les neces-
sitats de la societat en els propers 6 
anys, per exemple. D’aquesta manera 
evitaríem un problema molt típic en 
el nostre país, que és que hi hagi un 
excés de professionals subempleats 
en un determinat sector i un dèficit 
en un altre, igual de necessari que 
el primer. Per tant s’hauria d’acon-
seguir establir un equilibri, com ja 
he dit, entre necessitats i carreres i 
places universitàries. En aquest as-
pecte, també s’hauria d’intentar es-
tablir un equilibri entre Formacions 
professionals o PQPI i universitats, 
segons també les necessitats de la so-
cietat. Per exemple,  infojobs  va fer 
una comparació de les necessitats de 
professionals al nostre país entre el 
2008 i el 2012 i diu que, per exemple, 
al 2008 calien 345 de Programadors 
d’aplicacions de mòbil i ara en calen 
2167. Així, penso que està clar que 
ara s’haurien de fer més Formacions 
professionals o més PQPI enfocats en 
el món de la programació i la tecno-

logia mòbil, donat que la societat en 
necessita.  

D’altra banda, jo trobo que la for-
mació en general hauria de ser una 
mica més general en tots els àmbits 
i que després s’anessin especificant a 
base de màsters o doctorats. Això ho 
dic perquè, per exemple, fa uns anys 
la gent feia Enginyeria industrial i si 
després volia especialitzar-se en ener-
gies renovables feia un màster d’ener-
gies renovables, però amb una base 
general que li permetés escollir un al-
tre camí si en aquest no hi trobés fei-
na. En canvi ara sembla que cada cop 
hi ha carreres més i més especifíques 
i que estic segura que quan acabis la 
carrera, sabràs moltíssim d’allò i si 
trobes feina estaràs molt ben format, 
però si per desgràcia no en trobes pen-
so que ha de ser més complicat trobar 
altres opcions quan t’has especialitzat 
en quelcom bastant concret.  

També m’agradaria destacar també 
la importància dels idiomes i procu-
rar que hi hagin més escoles bilin-
gües, cursos a l’estranger, assignatu-
res en anglés a les universitats, més 
pel·lícules en versió original, etc.  

Finalment, m’agradaria dir que ja hi 
ha moltes coses que ja s’estan fent 
per millorar, i voldria destacar el pla 
Bolònia, que està fent que les carre-
res siguin més pràctiques (amb més 
formació empresarial, hospitalària 
o del que sigui) i menys teòriques i 
això de ben segur que ajudarà molt. 
A més, la nostra universitat UPF 
això ho treballa molt i promou el 
contacte precoç amb aquesta realitat 
(per exemple a Medicina pràctiques 
clíniques des del 1r) 

I acabar dient que no sóc cap exper-
ta en el tema i que de ben segur que 
hi haurà altres factors que jo no he 
contemplat, a més que és un proble-
ma apart de multifactorial, difícil de 
canviar i solucionar. Tanmateix, pen-
so que és positiu que els joves siguem 
crítics, reflexius i amb ganes de millo-
rar les coses per així,poc a poc, anar 
cosint un futur millor per a tots.  



12

LA VEU DELS ESTUDIANTS

8MMUJERES  
RACIALIZADAS  
FRENTE UN  
FEMINISMO BLANCO  
Y OCCIDENTAL

MARY CAÑARTE

Hacer huelga es un derecho 
recogido en el artículo 28.2 
de la Constitución, de titu-

laridad individual pero de ejercicio 
colectivo. De facto, cualquier hom-
bre o mujer puede realizarla, pero 
de iure sólo aquellos/as privilegia-
das por sus condiciones materiales 
o laborales pueden permitirse parar 
unas horas y más allá, durante las 
24h de este 8M. Por ello, es impor-
tante escuchar y conocer la voz de 
mujeres no privilegiadas y migran-
tes que por varios condicionantes 
no participarán en la huelga femi-
nista.

Existen diferentes condicionantes de 
clase, género o étnia que politizan la 
lucha de la mujer que las sufre, en 
este caso, en una sociedad occidental 
construida en base a una visión cos-
mopolita. Los condicionantes definen 
nuestras oportunidades para estudiar, 
trabajar, hacer huelga o simplemente 
ser escuchada. Definen nuestras opor-
tunidades y discriminaciones, que se 
convierten en ejes de opresión contra 
los que luchar. La unión entre estos es 
innegable y es necesario pararnos a 
reflexionar sobre el enlace de género 
y étnia. 

Este es el caso de las mujeres raciali-
zadas que son víctimas de una doble 
discriminación por su género y color 
de piel. La deshumanización, exoti-
zación e hipersexualización alimen-
tada por un colonialismo imperante 
en las raíces occidentales trasladado 
a frases, comportamientos o vocabu-
lario de nuestro día a día, perpetúan 
la estigmatización de las mujeres de 
étnia negra y alejadas del blanco he-
gemónico. Lo que permite que la libe-
ración sea sólo sinónimo de blancura. 
Por este motivo, este 8M importantes 
voces afrodescendientes como Afro-
feminas han desmarcado su rumbo 
de una vaga que, des de su punto de 
vista, no enclava una perspectiva in-
terseccional. En la construcción de 
un movimiento feminista antirracis-
ta es necesaria la autocrítica y por 
ello, comprendo una decisión tomada 
por la insuficiente representación de 
la mujer racializada y su doble con-
dición de lucha. Su manifiesto es el 
siguiente y es importante leerlo para 
comprender en qué erramos des del 
feminismo occidental haciendo ejer-
cicio de la autocrítica constructiva. 

Lo mismo ocurre con el derecho a 
huelga de mujeres migrantes que tra-

bajan en el ámbito de lo doméstico. Va-
rias voces se han manifestado acerca 
de un 8M que, en su opinión, recoge su 
acción en un espacio dedicado a muje-
res blancas y privilegiadas que pueden 
dejar su trabajo sin ser penalizadas, 
despedidas o, incluso, expulsadas a un 
CIE y deportadas. Indudablemente, el 
riesgo e incertidumbre que sufren las 
migrantes es alta, causados por la falta 
de capital social, documentación o de 
un trabajo estable con derechos labo-
rales. Ausencias que estrujan sus vidas 
convirtiéndolas en caminantes sobre 
cuerdas. Por eso, es muy necesario es-
cuchar sus voces para y por un femi-
nismo que incluya el relato de mujeres 
con dobles condicionantes, mujeres 
migrantes latinoamericanas, musul-
manas, gitanas, asiáticas, trans, etc., y 
no caer en un feminismo hegemonica-
mente blanco y no representativo. 

Si el feminismo no mira de cara al ra-
cismo estructural escuchando las voces 
de quien lo sufren diariamente no avan-
za. Sin una verdadera representación 
y liderazgo de mujeres racializadas y 
migrantes no avanza. Sólo a través de 
la sororidad interseccional seremos ca-
paces de incluirnos verdaderamente a 
todas en un movimiento de todas. 



ÀGORA UPF

13

EM BRINDES  
UNA  
OPORTUNITAT? 
IRENE LÓPEZ

Hem de donar oportunitats als 
joves emprenedors. Quants 
cops hem sentit a dir aquesta 

frase o d'altres de similars al llarg de 
la vida? És una realitat o un pur for-
malisme?

Sovint, es parla de nosaltres, els joves, 
amb menyspreu i se'ns recrimina que 
no tenim iniciatives per fer res, que 
no estem compromesos i que no fem 
res per canviar les coses del nostre 
entorn. Però, n’estem segurs que això 
és així o, sovint, tots els que diuen ser 
professionals d’un sector determinat, 
el primer que fan és minar la moral 
del jove emprenedor, del becari, de 
l’aprenent...?

Tot i que a la vinya del senyor hi tro-
baríem casos de tota mena, jo m’incli-
no més aviat per opinar sobre aquest 
darrer, atès que, en les alçades en les 
que estem, encara té massa presència 
a la societat.

Ara fa un mes, vaig tenir l’ocasió de 
realitzar una entrevista a una perso-
nalitat important del panorama po-

lític català com a pràctica d'una as-
signatura de la facultat. El professor i 
d’altres periodistes que conec (alguns 
d’ells, també professors d’aquesta 
casa) em van felicitar per l’entrevista 
i em van animar a intentar de publi-
car-la en algun mitjà d’àmbit nacio-
nal.

No obstant això, el més sorprenent 
per a mi i també per a alguns dels pe-
riodistes que em van voler donar un 
cop de mà va ser quan en tres ocasions 
consecutives van negar-se a publi-
car-ho. Bé, us serem francs, en el mi-
llor dels casos, no ens van respondre 
mai. I en el pitjor, en el cas d’un dels 
digitals catalans de més audiència del 
nostre país, ens van arribar a dir que 
no ho publicaven perquè era una peça 
massa bona per estar feta per algú de 
fora del mitjà i, això, no agradava a 
la redacció perquè els deixava en evi-
dència! Traieu-ne les vostres pròpies 
conclusions de la justificació.

Llavors, davant de fets així, és quan 
realment te n’adones de la vertade-
ra realitat i un es pregunta: hem de 

ser mediocres perquè se'ns doni una 
oportunitat? Fins a quin punt arriba 
el monopoli sectari dels mitjans per 
arribar a extrems com aquest?

I jo, que sent d'una ciutat petita em 
pensava que això era més propi dels 
pobles que de les grans metròpolis.... 
Doncs no, es veu que en el sentit de 
prioritzar els interessos personals per 
davant dels de donar una oportuni-
tat als qui comencem, són exacta-
ment iguals! I després, serà aquesta 
mateixa premsa la que ens dirà que 
aquest raonament només el tenen els 
polítics, oi?

És ben trist, per no dir que és lamen-
table fins a un cert punt, que en ple 
segle xxi encara hi hagi tòtems sagrats 
a les redaccions dels diaris que s’opo-
sin a deixar pas als qui tard o d’hora 
hem d’acabar essent el seu relleu ge-
neracional i prefereixin tancar-nos les 
portes als nassos amb justificacions 
que no van enlloc, abans que brin-
dar-nos d'una oportunitat que de ben 
segur que ells també van rebre en el 
passat. 

LA VEU DELS ESTUDIANTS
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Un buen profesor tiene que ser provocador, cau-
sar impacto en los alumnos y que estos, al lle-
gar a casa, reflexionen sobre lo que se ha dicho 

en clase. Nietzsche decía que el maestro es aquel que 
hace levantar la cabeza de la corriente, queriendo decir 
que el profesor es el encargado de ampliar la mirada de 
sus discípulos. Todos tenemos un paradigma de pensa-
miento. A partir del apoyo del profesor, podemos su-
perar esta mirada para poder entender las cosas desde 
otro ángulo. 

Las universidades tienen poco integrado el papel que 
Nietzsche atribuía a la docencia. Los profesores no es-
timulan nuevas ideas o pensamientos. Es más. Muchas 
veces quien tiene la cabeza sumergida en el agua son 
los profesores. Los profesores sólo entienden los fenó-
menos sociales a partir de sus teorías, y son incapaces 
de realizar un buen diagnóstico a partir de un pensa-
miento propio, que no sea una mera copia y pega de lo 
que han dicho sus autores de referencia. Al alumno que 
rompe con la línea dominante, no le dan otra salida que 

la marginalidad y el suspenso; al alumno que reproduce 
el temario, matrícula de honor. 

Es frustrante que para tener que sacar buena nota ten-
gas que empollarte el temario y hacer la pelota al pro-
fesor. Éste puede insistir mucho en lo importante que 
es la participación en clase, pero ojo con decir algo que 
le contradiga. Él espera una participación afirmativa, 
reproductora, de sus teorías. Tienes que usar sus con-
ceptos y no distanciarte de la lógica que emplea. 

Con esta dinámica lo único que consigues es que los buenos 
estudiantes acaben por no ir a clase. Fruto de la experiencia 
personal, puedo decir que, a medida a que avanza la carre-
ra, van despareciendo los alumnos críticos para quedar los 
aplicados. Las personas que son más críticas con lo que dice 
el profesor son las primeras que desaparecen de las aulas. 

Es triste que acabes las clases sin que el profesor haya 
impartido ninguna idea-fuerza, ninguna idea que te haga 
cuestionar lo que habías aprendido hasta el momento.  

LA VEU DELS ESTUDIANTS

LA
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UNIVERSITARIA
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ERASMUS STUDENT NETWORK

Com ja hem pogut comentar en 
articles anteriors, Erasmus Stu-
dent Network (ESN), l’associa-

ció d’estudiants més gran d’Europa, es 
mou sota el lema “Students Helping 
Students”. La majoria dels i les nos-
tres voluntàries són estudiants que han 
marxat d’intercanvi i, al tornar, han 
volgut tornar el que van rebre  ajudant 
als estudiants d’intercanvi que venen a 
la UPF. 

ESN, però, és molt més que organitzar 
activitats i viatges. Fins i tot va més enllà 
de col·laborar amb la universitat i les se-
ves associacions. ESN implica una gran 
feina diària interna i, sobretot, molta 
cooperació amb coordinadors no només 
de la nostra pròpia ciutat, sinó també de 
la resta de l’Estat i de tot Europa. 

Al llarg del curs acadèmic se celebren 
diverses trobades locals, nacionals i in-
ternacionals i la més gran, l’Annual Ge-
neral Meeting (AGM) celebrada un cop 
l’any, enguany ha tingut lloc a Catalun-
ya. El passat abril de 2017, la xarxa eu-
ropea va escollir el comitè organitzador 
procedent d’Espanya per fer de la Costa 
Brava la seu de l’AGM 2018. Durant un 

any, més d’una desena de coordinadors 
de diverses seccions espanyoles, han 
treballat incansablement en el què ha 
estat un dels esdeveniments més impor-
tants per ESN. 

Del 15 al 18 de març de 2018 uns 900 
joves de més de 500 seccions provinents 
de 40 països es van reunir a Platja d’Aro 
per debatre i prendre decisions clau per 
l’organització interna de l’associació: 
quina seria la nova Junta Internacio-
nal, quins articles calia canviar als Es-
tatuts i Règim Intern, quina hauria de 
ser la nova imatge de la xarxa… 

Sona avorrit? No ho va ser gens! I és 
que, a més de les plenàries i actes ins-
titucionals, l’AGM sempre conté una 
gran quantitat d’activitats socials per-
què els seus participants es coneguin 
entre ells, comparteixin bones pràcti-
ques i promoguin la mobilitat i els va-
lors d’aquesta associació internacional. 

Els delegats dels 40 països integrants 
a ESN van gaudir d’una vistosa Flag 
Parade per la costa i van disfrutar d’un 
deliciós International Dinner on cada 
delegació portava menjar típic del seu 

país. A més, es van organitzar tallers 
per intercanviar bones pràctiques i un 
Infomarket on cada representat d’ESN 
donava informació de la seva universi-
tat, per a aquells estudiants interessats 
en marxar a l’estranger en el futur. 

Els coordinadors d’ESN Barcelona UPF 
van poder formar-ne part en tots els 
àmbits possibles. La nostra Communi-
cation Manager i Local Representative 
va assitir-hi com a representant oficial, 
acompanyada per la nostra Secretària. 
Però la cosa no queda aquí. El fet que 
l’esdeveniment fos a casa va permetre 
que varis membres de la nostra secció 
fossin part de l’Staff necessari per ti-
rar endavant un projecte d’aquestes 
dimensions. El Tresorer va gestionar 
factures, el responsable del comitè cul-
tural va organitzar tours per Barcelona 
i la Sagrada Família i la Vicepresidenta 
va gestionar els coffee breaks perquè els 
participants carreguéssin energies.

En general, l’AGM, com qualsevol es-
deveniment d’ESN, és una grandíssima 
font d’energia i motivació per qualse-
vol assistent. Permet als voluntaris ser 
conscients del gran impacte que tenim 
com associació en tantes vides arreu 
d’Europa. No només en les dels estu-
diants internacionals, sinó també en la 
dels i les coordinadores treballant-hi al 
darrere, dedicant-hi tantes hores de les 
seves vides. Tots i totes ens convertim 
en un, units en la diversitat, i compartin 
amb orgull la Generació Erasmus a la 
qual pertanyem. 

MOLT MÉS QUE 
ACTIVITATS I 
VIATGES

Sents curiositat per saber més 
d’ESN? Tant si acabes de tornar del 
teu intercanvi com si hi marxaràs el 
curs vinent, no dubtis en posar-te en 
contacte amb nosaltres. Cada setem-
bre i gener obrim procés de recruiting 
per formar part de l’associació com a 
voluntari. També podem informar-te 
sobre la secció ESN de la teva futura 
universitat d’acollida. En qualsevol cas, 
no dubtis en confiar en la gran família 
darrere d’aquesta xarxa europea. 
#THISisESN. 

ESN
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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

BEMARKT

Els membres de BeMarkt, l’associació d’estudiants 

de marketing de la UPF, tenim tants conceptes de 

marketing al cap, que se’ns han caigut 15 d’ells 

en aquesta sopa de lletres. 

Ens ajudes a trobar-los?

PRODUCTE MERCAT CLIENT

PUBLICITAT XARXES SOCIALS VENDA

OFFLINE PROMOCIO ONLINE

MARCA ESTRATEGIA ANUNCI

COMUNICACIO SERVEI TARGET

N L T A M Y M D E E J M E O I U C

K D K A E L U X S Y E G E N B I O

P W L E R K Z Y T N J G E I W M M

P R H O C G I P R V Y N W W I I U

A U O V A S E Y A X T S E R E I N

N A B D T A L T T K T H B P H Y I

U D M L U R Z G E N G M I A P T C

N Y A G I C G B G E Z K T D O W A

C F R Z I C T D I P R M V G V I C

I S C N F I I E A B H M V P Y B I

H N A B S E O T N W E P O T U D O

I O F F L I N E A K T E I I N E R

S E R V E I F U B T I L E I L I X

X A R X E S S O C I A L S J J K M

V E A P R O M O C I O V T A N A B

O N L I N E C L I E N T D C Z W W

G S M Y V M V E N D A U Q M E I I


