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EL FRACÀS 
DE LES 
VAGUES: 

UNA QÜESTIÓ 
DE COMBATRE 
ELS DE DALT?
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ÀGORA UPF

DALMAU PÉREZ

El fenomen polític de les vagues 
no ens és gens estrany. Que no 
tinguin cap mena de repercus-

sió també. En aquesta casa en fem 
cada any: sigui per la reducció de ta-
xes, sigui per reclamar més presència 
estudiantil als òrgans de direcció de 
la Facultat, sigui per reduir l’arbitra-
rietat del professorat en segons quins 
àmbits... Malgrat sembla que hi hagi 
un acord majoritari en allò que es 
reclama, quan s’expressa en forma 
de vaga neixen dos bàndols. Tothom 
ha viscut l’espectacle que s’organit-
za als punts d’accés a la Facultat el 
dia assenyalat i que posa en dubte 
els mínims nivells d’humanitat que 
s’esperen d’un col·lectiu universitari 
(professors inclosos). Els d’una ban-
da criden que ens falta solidaritat a 
la universitat, que per fer efectiva la 
seva proclama han de barrar el pas 
amuntegant mobiliari urbà als acces-
sos i que per culpa dels que volen fer 
classe la lluita estudiantil no arriba 
mai enlloc. Els de l’altra bramen com 
desesperats que els deixin entrar a 
les aules, que tenen dret a exercir la 
seva llibertat d’assistència i que dei-
xin de jugar a una revolució que no 
aconseguirà mai res. 

Fixem-nos en el llenguatge bàsic que 
usa cada part. Els vaguistes parlen 
d’empoderament, i els no vaguistes 
parlen de manca de poder. Es trac-
ta, doncs, d’un problema de poder. 
Seguim-los escoltant: els primers ar-
gumenten que hem de lluitar contra 
l’opressió que patim estudiants i pro-
fessors, que depèn de la nostra volun-
tat permetre o no tals atacs; mentre 
que els segons els responen que són 
uns ingenus, que darrere de tot plegat 
hi ha un poder massa gran que no te-
nim la capacitat de combatre. Si es-
coltem bé les dues tesis, ens adonem 
que parteixen d’una mateixa creença: 
un poder jeràrquicament superior in-
cideix en la nostra realitat acadèmica. 
Creuen que el poder neix quan algú 
té la capacitat de manar, d’emetre or-
dres, de fer que els altres facin el que 
ell vol sota amenaça de coacció (físi-

ca o no). En definitiva, una descripció 
essencial del poder com a domini dels 
altres, a la hobbesiana. Davant de tot 
plegat, podem fer dues coses: la pri-
mera; deixar de pensar i buscar una 
sortida en termes de política pragmà-
tica, és a dir, trobar l’acord entre les 
dues parts responent a la següent pre-
gunta: ¿és possible o no lluitar contra 
els de dalt i guanyar? La segona; con-
tinuar pensant i seguir fent Política 
en majúscules, això és, fer-nos la pre-
gunta bàsica: ¿què és el poder?

Arribats a aquest punt, no podem fer 
altra cosa que convidar a taula una 
comensal molt oportuna, Hannah 
Arendt. A Sobre la violència, ens diu 
que no podem seguir pensant el poder 
de la mateixa manera que els filòsofs 
de l’Antic Règim feien. Si mantenim 
la tesi “el poder és dominar els al-
tres”, avui en dia hauríem de definir 
l’Administració burocràtica (com la 
nostra Universitat) com a domini de 
ningú. L’antic monarca totpoderós, 
que deia faci’s! i així es feia, ha desa-
paregut. No fa falta estudiar Dret ad-
ministratiu per saber que els òrgans 
de l’Administració i les competències 
que tenen atorgades són un embolic 
d’allò més confús, que fa que sigui 
ben difícil esbrinar qui ha decidit 
què. Coacció, domini, ja no s’avenen 
ni amb autoritat ni amb poder. Així 
les coses, el poder vist des de la vella 
òptica no deixa de ser una mena de 
fantasma, un ens il·lusori. 

Així doncs, ¿què és el poder, Hannah? 
Que ens ho expliqui: en primer lloc; 
poder és absència de violència, que 
només treu el cap quan el poder està 
en perill. Així succeeix quan el va-
guista veu amenaçada la possibilitat 
que els altres el segueixin en la seva 
lluita o quan el professor que vol im-
partir la classe veu que no podrà rebre 
l’atenció dels seus alumnes. En segon 
lloc; poder també és acció concertada, 
és a dir, que poques persones sempre 
són poca cosa, tenen poc poder, si les 
comparem amb el poder que té una 
majoria que actua voluntàriament en 

comú. En aquest punt apareix el 
Nosaltres, que és la gènesi del po-
der segons la pensadora. Quan el 
poder està en mans d’una minoria 
és perquè en la majoria no hi ha un 
Nosaltres. 

I és que Arendt encara ha de dir 
una altra cosa. A les societats mas-
sificades no es dóna el Nosaltres. 
Literalment, la societat és una 
massa, modelable, formada per in-
dividus homogenis, un sòlid espès 
de Jo tancat per si i en si mateix. La 
pregunta final és: ¿som el col·lectiu 
universitari un Jo homogeni? (Per 
a altres preguntes que acompan-
yen aquesta reflexió: Vid. Frustra-
ció a la Pompeu Fàbrica, Àgora 
no 10, 2018). Recordem la imatge 
amb la que començàvem: l’espec-
tacle al que assistim als accessos 
de la Facultat els dies de vaga. ¿Hi 
ha realment aquí un Nosaltres? Jo 
no hi veig més que dos actors que 
interpreten el mateix paper cada 
any. El final de l’obra és sempre 
previsible, un fracàs total. Però bé, 
no gosaria obligar ningú a creure 
el que dic, tot el contrari, seguim 
l’herència socràtica d’Arendt: qui 
es vulgui enganyar que s’enganyi, 
que segueixi obsessionat pel de 
dalt i, el que no, que pensi i dia-
logui amb qui tingui al costat.  
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

EUROPA  
Y LA ARQUITECTURA  
DE LA IMPUNIDAD 

MIGUEL ÁNGEL MORENAS

De todo eso vamos a hablar en esta entrevista con Lola 
Sánchez, una de las primeras eurodiputadas por Po-
demos y defensora en el Parlamento Europeo de un 

modelo de tratados internacionales que proteja y garantice 
las libertades y los derechos humanos en todo el mundo. 

Muchísimas gracias Lola por hacernos un hueco a los es-
tudiantes de la UPF en tu visita a Barcelona. Hoy Europa 
vive una situación de crisis, entre un fuerte rechazo por 
amplios sectores de la población y una crisis migratoria 
terrible en el mediterráneo. Con esta situación en nuestro 
continente, ¿podemos afirmar que Europa va bien?

Por supuesto que no. Europa no va bien y además Europa 
no sabe hacia dónde va. Lo que sí tiene muy claro Europa, 
la Unión Europea, y mayoritariamente la gran mayoría de 
personas y de la gente que dirige las instituciones euro-
peas, es que no quieren cambiar de rumbo. Es muy difícil 
conseguir, convencer para que se mueva un grado la direc-
ción de la Unión Europea, a pesar de que cada día vemos 
que hay más desafección política, desafección de la socie-
dad hacia la política europea y rechazo de lo que viene de 
allí. Y hay que seguir presionando desde todos los frentes, 
pero cada vez es más complicado, sobre todo con lo que nos 
viene para el futuro.

Hubo un tiempo en el que la idea de Europa era futuro, era porvenir. Hoy, esa Europa con la que soñaron 
nuestros padres, esa Europa que un día pensaron Kant u Ortega, navega a la deriva, sin rumbo entre fascismos 
renacidos y cadáveres de migrantes hambrientos. ¿Qué le ocurre a Europa? ¿Qué es lo que le ha llevado a 
esa situación y cómo podemos reconducirla? ¿Es posible un mundo en el que la superación de las fronteras 
no lleve a la ampliación de la injusticia?
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EUROPA 
Y LA ARQUITECTURA 
DE LA IMPUNIDAD 

ENTREVISTA CON 
LOLA SÁNCHEZ CALDENTEY 

Muchas veces observamos cómo los países se ven limitados 
por las propias infl uencias de las instituciones europeas. ¿Qué 
margen de acción existe dentro de los países para cambiar 
estas políticas europeas o para desarrollar políticas propias? 
Pues hay mucho más margen de acción del que nos quieren 
hacer creer los estados miembros. En España se ve muy 
bien como el gobierno utiliza a la Unión Europea, como 
les señala y dice que no son medidas que él quiera tomar, 
sino que le obligan desde Europa. “No son medidas que yo 
aplique o que yo haya inventado, nos lo dicen en Europa”. 
Pero hay que tener en cuenta que la institución más fuerte 
de la Unión Europea es el Consejo Europeo, que es don-
de se sientan los gobiernos de los 28 estados miembros. Y 
una cosa que no mucha gente sabe, y es que todas las deci-
siones ahí se tienen tomar por unanimidad, es la ley de la 
unanimidad. Es decir: si un solo estado rechaza tomar una 
medida para toda la Unión Europea, toda esa política cae. 
Entonces, ¿cuál es el poder de los estados en la Unión Eu-
ropea? ¡Todo! Si un solo estado se opone a una política, esa 
política cae, y lo hemos visto precisamente con las políticas 

sobre los refugiados y la terrible situación que está ocu-
rriendo en el mediterráneo. Hungría en el Consejo Europeo 
dijo que no, que nadie iba a imponerle nada y que la UE no 
era quién para imponer a ellos las cuotas de refugiados que 
tenía que acoger, y eso ahora está caído. Un solo país, Hun-
gría, paralizó aquello, y España si quisiera podría parali-
zar muchas políticas, porque es la regla de la unanimidad. 

Probablemente, una de las mayores luchas de la izquierda 
europea sea la lucha contra el TTIP. ¿Qué características 
tiene el TTIP para ser califi cado por parte de algunos sec-
tores como parte del suicidio colectivo que se afi rma que 
está realizando la Unión Europea? 
El TTIP, por lo que sabemos, está congelado desde la llegada 
de Trump al gobierno. Él ha sido muy siniestro con este tema, 
juega a ese juego perverso de decir una cosa, pensar otra y lue-
go hacer otra cosa completamente distinta, y ahí tenemos al 
TTIP. Sin embargo, ante la situación de esta guerra comercial 
que ha abierto ahora EEUU con los aranceles, contra Europa 
y contra China, la Unión Europea, en vez de proponer 
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una alternativa que nos beneficie a todos y que no vaya más 
allá de la guerra, la Unión Europea entiende que esa guerra 
comercial se puede acabar volviendo a reabrir el TTIP. Y el 
TTIP no es más que otro exponente más de la política co-
mercial que promueve la UE por el mundo, pero es uno más. 
Ahora mismo estamos a punto de cerrar el acuerdo comercial 
con México, que es una renovación, y es un TTIP; con Merco-
sur, a punto de firmarlo también, y es un TTIP; con Japón, que 
es terrorífico, y es un TTIP, y el que está en marcha, y que la 
gente conoce menos porque no interesa que se conozca, es el 
TiSA. Y el TiSA es un tratado para liberalizar todos los servi-
cios en más de 20 países. Toda la UE y 18 o 20 de países más. 
Un macroacuerdo comercial que crea una malla legal escrita 
por las corporaciones y los fondos de inversión, que son los 
que han redactado esas leyes, que protegen sus intereses y 
que establece una camisa de fuerza a los estados, arrebatán-
doles muchísima soberanía. Una empresa privada va a tener 
la capacidad de demandar a un estado cuando considere que 
desarrolla una legislación que le perjudica. ¿Y cuál puede ser 
una legislación que le perjudica? Pues por ejemplo un salario 
mínimo. Esto ha pasado en Egipto: el parlamento egipcio de-
cidió subir el salario mínimo interprofesional en 50 � al año y 
una empresa francesa denunció al estado alegando que, claro, 
eso son pérdidas para ella porque tiene trabajadores contra-
tados allí. Esto es una auténtica vergüenza porque es un ata-
que, no ya a la soberanía nacional, es un ataque a la propia 
democracia y a las democracias representativas. 

Sobre esta cuestión, quería avanzar preguntándole sobre 
las posibilidades que tiene la lucha por los derechos y la 
justicia económica a nivel internacional, tomándonos to-
dos como sujetos dignos de justicia social. Por ello quería 
preguntarle sobre el Tratado vinculante sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos que ha defendido 
usted en la Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué 
es y en qué consiste un tratado como este? 
Este es un proyecto precioso que podría traer justicia y re-
paración a las millones de víctimas que hay por el mundo de 
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que co-
meten las empresas cuando cruzan las fronteras. El Tratado 
Vinculante nace hace cuatro años, en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, de la mano de Ecuador y de 
Sudáfrica sobre todo, y apoyado por, y se ve claramente, los 
países que importan multinacionales, mientras que los países 
que exportan multinacionales, sobre todo a países en vías de 
desarrollo, votan todos en contra. Y ahí se ve quién defiende 
los intereses de quién. Pero se consigue aprobar, un aprobado 
por los pelos para que esto empiece a negociarse, y se crea 
un grupo de trabajo, abierto, donde participan todos los es-
tados de Naciones Unidas que quieran, y además se invitan 
a organizaciones de la sociedad civil, a partes afectadas, a 
empresas… Todos pueden ir allí a expresarse y a exponer sus 
ideas. ¿Y qué nos encontramos? Que la Unión Europea cada 
vez que ha ido, ha ido a poner la zancadilla. Por eso, varios 
eurodiputados, y yo entre ellos, cada vez que se desarrolla 
esta reunión, que suele ser en octubre en Ginebra, allí esta-

mos para presionar a la Unión Europea. Y es más, sabemos 
que si no hubiéramos estado, esta iniciativa ya habría caí-
do… ¿En qué consiste? Pues esto va de algo tan sencillo, tan 
de  sentido común, como crear un mecanismo, un instrumen-
to, que aún está por negociar, pero que cuando yo lo pienso u 
organizaciones de la sociedad civil lo piensan están pensando 
en un tribunal, en un tribunal internacional. Un tribunal en 
el que cualquier persona víctima de un abuso por parte de 
una corporación extranjera en su territorio pueda ir a encon-
trar justicia y reparación. Porque lo que nos encontramos es 
que esta malla de tratados comerciales internacionales lo que 
ha creado es una situación de impunidad absoluta de estas 
empresas. Tenemos casos como Chevron en Ecuador, o Shell 
en el delta del Niger, que han destrozado kilómetros de selva 
o el delta de un río en el que viven miles de personas, y no se 
hacen responsables. Un día se van de allí, levantan sus bár-
tulos, y dejan todo el destrozo, que además es de por vida, y 
se niegan a repararlo, se niegan a indemnizarlos, se niegan 
a limpiarlo… Es una arquitectura de la impunidad, como lo 
llama Hernández Zubizarreta muy bien llamado, que crea 
obligaciones para los estados respecto a ellos, pero en la que 
ellos no tienen ninguna obligación, ni siquiera de respetar los 
derechos humanos. ¿Cómo hay estados que pueden estar en 
contra de esto? Pues ahí está la Unión Europea, que con un 
cinismo absoluto, puesto que ha ido a todas las reuniones, 
pone zancadillas muy pequeñitas, en las que a la opinión pú-
blica, si no conoce bien la letra pequeña, le puede resultar que 
está haciendo un buen papel, pero no está haciendo ningún 
buen papel. Cada vez que abre la boca lo que intenta es que se 
rompa ese delicado consenso que se ha creado. Y nosotros se-
guiremos luchando, porque nos parece que esto es tan impor-
tante como cuando se creó el Tribunal Internacional de Jus-
ticia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son cosas 
esenciales para que podamos afirmar que existe justicia. 

El profesor Jiménez Asensio suele afirmar que mientras 
nuestra constitución era una constitución bastante pro-
gresista a nivel económico, la entrada en Europa ha sido 
una liberalización total de toda nuestra economía. ¿Cómo 
se pueden cambiar estos tratados fundamentales para de-
sarrollar un cambio en las instituciones básicas de Europa, 
para construir una nueva Europa, si hubiera una gran ma-
yoría a favor de ello?
Cambiando los gobiernos. Europa se cambia cambiando 
los gobiernos. El Parlamento Europeo es muy importante 
porque nosotros damos el ok a todo gasto presupuestario 
que tenga la UE, el Parlamento Europeo tiene capacidad 
de veto a este respecto, pero no es suficiente. Por ejemplo, 
no tenemos iniciativa legislativa. Como decía antes, todas 
las decisiones se toman a puerta cerrada en el Consejo Eu-
ropeo, donde se sientan los 28 presidentes, o los 28 minis-
tros o los 28 representantes que hayan enviado. ¿Qué hay 
que cambiar? Los gobiernos nacionales, los gobiernos na-
cionales de los estados miembros, para que vayan al con-
sejo y vayan verdaderamente a cambiar las cosas. Europa 
se cambia cambiando los gobiernos, es la única manera.  
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LILIAN CONDE

Cuando la llegada de los días so-
leados me siento tentada a sa-
lir de túnel y atisbar fuera de 

mi mente. Mirar a los “otros” es muy 
costoso, pero me permite analizar la 
importancia de las ideas para la cons-
trucción de una realidad. El mundo 
que me ha tocado vivir tiene múltiples 
realidades, algunas consiguen fluir 
armoniosamente, como intuirán no 
es este mi caso. Mi realidad suele ser 
agotadora, conozco maratonistas que 
consiguieron llegar al final del cami-
no, pero perdieron parte de su cuerpo 
y pese a ello son modelo de éxito den-
tro de mi realidad, espero no conver-
tirme en uno de esos sujetos.

Es por lo cual prefiero establecer un 
frente de ataque; mi estrategia será la 
de cuestionar mi imagen para luchar 
contra las representaciones hegemó-
nicas construidas sobre ella. Recuerdo 
al viejo Terry Eagleton y su definición 
de poesía, para él la poesía era un 
acto performativo que nos permitía 
ver cómo el lenguaje se organizaba al-
rededor de una inteligencia creadora 
para actuar como un campo de fuerza 

que violentaba las estructuras ideoló-
gicas preestablecidas. Soy hija de mi 
tiempo, mujer inmigrante postmoder-
nista, difícil punto de partida para es-
tablecer un frente aliado desde el cual 
combatir, pero creo en la belleza de la 
lucha.

Cada día observo como “ellos” tran-
sitan por el mundo, tan confiados y 
serenos su nivel de incertidumbre es, 
respecto al mío, bajísimo. Comparti-
mos la orfandad metafísica del post-
modernismo, sin embargo, lejos de 
hermanarnos nos encontramos cada 
vez mas alejados. Una de las realida-
des que invade y rebosa mi ser son las 
estadísticas de la situación sociocultu-
ral del inmigrante, las noticias de una 
sociedad hostil hacia personas como 
yo, los muros invisibles y visibles, etc. 
Luego llega una oleada de imágenes, 
esta vez desde mi lugar de nacimiento, 
que me recuerda porque me fui. 

Consciente de tal fractura me resisto 
a estar ontológicamente dislocada, el 
problema esta en que en el terreno 
lingüístico la batalla está parcialmen-

te perdida. Con el objetivo optimizar 
mis recursos intuyo que he de recons-
truirme desde dentro; atisbo que la 
inseguridad es la punta del iceberg 
de un discurso tan coherentemente 
orquestado por el sistema y que he 
asumido como propio. Mediante este 
descubrimiento puedo establecer una 
duda razonable que me cuestiona mi 
subalternidad auto asumida.

El sendero de reflexión es largo y si-
nuoso y se puede intuir que habrá 
mucha niebla, me tomo la libertad de 
creer que el mérito en sí no está en la 
resistencia sino en el cuestionamien-
to. El mundo en el que vivo va a una 
velocidad vertiginosa creando múl-
tiples verdades, por lo cual conside-
ro que tomarse un tiempo para estas 
preguntas es un ejercicio tan valioso 
como cualquier otro. Además, mirar 
a través de la ventana no solo me de-
vuelve mi reflejo sino también el de los 
“otros”, aquellos a los que me intento 
aproximar que parecen tan esquivos, 
de nuevo sospecho que no deben estar 
tan lejos si puedo comunicarme con 
ellos.  

MIRANDO
POR LA

VENTANA



Com des de fa uns quants anys, el ja tradicional corre-
campus va donar el tret de sortida a la festa. Després 
del pilar dels Trempats, més de 130 inscrites, acom-

panyades per la música de la Txaranga Tirant Lo Band, van 
anar recorrent els campus de la Ciutadella, Mar i finalment 
de Poblenou, fent diverses parades i proves pel camí. 

Un cop a Poblenou, després de la paella, la plaça Guten-
berg es va anar omplint mica en mica de gent, des de les 
17 h quan va a començar a sonar la música fins a les 23 h, 
quan es va donar per acabada la festa.

Però tal com apuntàvem al principi, també va haver-hi 
espai per reivindicar problemàtiques que afecten a l’estu-
diantat i a la comunitat universitària en general. Amb el 
context general de repressió que es viu a Catalunya, i que 
afecta a molts sectors de la societat catalana, també l’edu-
catiu, el moviment estudiantil de la Pompeu no va restar 
immòbil i va voler recordar els diversos presos i preses, 
exiliats i exiliades i gent que ha patit la repressió en els 
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ASSEMBLEA DE CAMPUS

darrers mesos: professors (alguns de la UPF), cantants, tui-
taires o artistes, a més de les estudiants de les universitats 
catalanes que s’enfronten a processos judicials per defen-
sar la universitat pública. Així, la Gutenberg es va omplir 
de pancartes reivindicant i fent palesa la repressió, a més 
d’altres que deixaven clar que no volem cap tipus d’agres-
sió racista, masclista o LGTBIfòbica, i recordant que a la 
universitat tenim un protocol per combatre-les.  

Fa poques setmanes, i per cinquè any consecutiu,  
va tenir lloc la Festa Major de la Universitat Pompeu 
Fabra, que any rere any aplega milers d’estudiants 
de la nostra universitat, així com joves d’altres  
universitats i centres educatius, en el que és una 
jornada festiva però també de reivindicacions.

Festa sí, lluita també!Festa sí, lluita també!
Festa sí, lluita també!

Festa sí, llu
ita també!
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MIQUEL SALBANYÀ ROVIRA

Els motius han estat molt diversos: en defensa de la 
democràcia i de les llibertats fonamentals, d’una 
educació pública i de qualitat, en defensa de l’al-

liberament de gènere i de les llibertats sexuals. I ho hem 
fet molt bé. Ens hem fet veure i escoltar davant de les ins-
titucions, dels mitjans i de la societat en general, deixant 
molt clar que no només som el futur, sinó que també som el 
present que volem viure aquí i ara. És aquesta participació 
tan activa que ens fa més conscients com a col·lectiu i que 
ens fa prendre part de la societat on vivim. És el que ens 
permet criticar, proposar i transformar. 

Ara tenim una altra oportunitat per demostrar que tenim 
veu i que la volem fer sentir: la UPF ha obert un procés 
participatiu per fer que el Segon Pla d’Igualtat Isabel de 
Villena (2018-2022) sigui l’eina que, entre d’altres, ens aju-
di a materialitzar les demandes sorgides durant el 25 de 
novembre, el 8 de març i el 17 de maig. 

Per fer una universitat que no exclogui les dones pel fet de 
ser-ho ja sigui en la docència, a les aules, a la recerca, en 
ells llocs de presa de decisions, etc. També per construir 
una Pompeu Fabra que reconegui i visibilitzi la realitat 
LGBTI, els seus referents històrics, la lluita pels drets ci-
vils, etc. En definitiva, per fer una UPF que promogui i 
defensi que qualsevol membre de la seva comunitat pugui 
viure la seva experiència universitària sense agressions, ni 

discriminacions, de la forma en què consideri oportuna, es-
devenint un espai segur per a tothom.

Quantes vegades no hem pensat que els plans docents deixa-
ven d’explicar les aportacions de la meitat de la població? 
Quantes vegades hem tingut la sensació que pels estudis no 
podíem tenir temps per a les pròpies cures i les dels altres? 
Quantes vegades alguna dona no haurà sentit que la univer-
sitat no era un espai segur? I alguna persona del col·lectiu 
LGBTI? Quantes vegades hem pensat que la participació en-
cara segueix sent eminentment masculinitzada? Per això, i 
per molt més, és tant important dir-hi la nostra.

El Segon Pla d’Igualtat es basa en cinc grans eixos que ens 
permeten incidir en cadascuns dels aspectes de la vida uni-
versitària: promoció d’una cultura de la igualtat; una docèn-
cia, recerca i transferència de coneixement sensibles al gène-
re; igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i la promoció 
professional; participació i representació paritàries i; una 
institució lliure de discriminacions i violències. Precisament 
són aquests els pilars que construeixen la vida universitària. 

Hem de tenir clar que l’objectiu és posar la vida al centre, 
tenint un paper actiu, passant de la crítica a la proposta, 
per bastir un model d’UPF que sigui d’excel·lència real; 
que ofereixi una experiència universitària que valgui la 
pena ser viscuda individualment i col·lectiva.  

UPF IGUALTAT

PARTICIPEM, 
Podeu fer les vostres aportacions  al Pla d’Igualtat a través de www.upf.edu/igualtat



10

LA VEU DELS ESTUDIANTS

L’ÈXIT 
ACADÈMIC:
UN PREMI  
MERESCUT  
O UN REGAL  
IMMERESCUT? 
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MIRIAM MALGRAT

Què determina l’èxit acadè-
mic? Per què uns estudiants 
sempre s’emporten totes les 

matrícules d’honor i altres amb 
prou feines aconsegueixen els crè-
dits mínims per a poder passar de 
curs? Triomfar acadèmicament és 
quelcom que hom guanya i mereix?  

Des del meu punt de vista, l’èxit 
acadèmic depèn més aviat poc de 
nosaltres, expressat en percentatge 
aproximadament un 20% a tot esti-
rar, i ara us explicaré per què.  

Començaré amb una anècdota que 
vaig viure amb la meva germana 
petita que crec que il·lustra bastant 
bé el que explicaré a continuació. 
Un dia la meva germana (la qual en 
aquells moments tenia uns 7 anys) 
havia de resoldre per l’escola un pro-
blema de lògica matemàtica d’una 
dificultat bastant elevada per la seva 
edat. Com que no sabia ni per on co-
mençar, li va demanar ajuda al meu 
pare, el qual el va resoldre i després 
li va explicar la resolució i el rao-
nament a la meva germana. Aquesta 
va copiar més o menys el que li ha-
via explicat amb tanta paciència el 
meu pare en un full, i al dia següent 
li va entregar al professor. Aquest 
va quedar molt sorprès per l’intel·li-
gent raonament que (suposadament) 
havia fet la meva germana, i ho va 
llegir davant de tots els nens perquè 
en prenguessin exemple. La petita 
va arribar a casa ben orgullosa dient 
que el professor l’havia lloat davant 
de tota la seva classe i que no es po-
dia creure que ho hagués resolt tan 
bé. Ens vam mirar entre nosaltres i 
li vam dir “però has dit que t’havia 
ajudat el teu pare no?” i diu rient 
“No! no he dit res!”.  

Així, ella tot el que havia fet era co-
piar el que li havia explicat el meu 
pare. Per tant, d’aquest “èxit” que 
va aconseguir (que el professor la 
lloés i donés una resposta tan bona 
al problema) el 99% era mèrit del 
meu pare i només l’1% restant de la 

meva germana, però aquesta s’havia 
sentit orgullosa d’aquell resultat 
com si hagués estat el 100% mèrit 
seu.  En aquest cas la pobra era una 
nena petita i els nens ja sabem que 
fan coses d’aquestes sense cap ma-
lícia, però penso que aquesta acti-
tud el podem extrapolar a un estadi 
adult, universitari en aquest cas. 

Per exemple, anem a suposar el cas 
d’un estudiant brillant que cada 
any s’emporta la matrícula de totes 
o quasi totes les assignatures del seu 
curs a la carrera de Medicina. Real-
ment, és quelcom que s’ha guanyat, 
què mereix? Com deia abans, jo crec 
que aproximadament un 20% és 
mèrit seu, i el 80% restant és un re-
gal immerescut.  

Hi ha una llista molt llarga de “re-
gals” que se li han han donat de 
manera totalment immerescuda que 
li ha permès obtenir aquest èxit. 
Enumeraré les més importants; en 
primer lloc, aquestes persones es-
tan dotades d’una intel·ligència su-
perior a la mitjana de la població. 
És mèrit seu això? No! Ningú deci-
deix ni mereix la seva intel·ligència 
ni capacitats, és quelcom que ens ve 
donat quan naixem. Depèn de les 
creences i conviccions de cadascú, 
podem otorgar aquest “regal”im-
merescut a l’atzar, a la bona sort, a 
la vida, a Déu...però està clar que 
a quelcom extern a nosaltres. Per 
tant, no ens podem sentir “orgullo-
sos” ser més intel·ligents (parlant 
en termes generals, ja que ja hi ha 
molts tipus d’intel·ligència) que 
la resta, d’entendre les coses més 
ràpid, d’entendre coses que mol-
ta gent no pot entendre...ja que no 
hem fet res per merèixer aquesta in-
tel·ligència, és un regal immerescut.  

En segon lloc, aquestes persones 
han tingut la gran sort de néixer en 
un país del primer món, amb recur-
sos, ajudes i finançament públic de 
l’ensenyament que moltíssims al-
tres països per desgràcia no tenen. 

Així, una persona amb exactament 
les mateixes capacitats i esforç nas-
cuda en un poblat pobre de l’Àfrica 
probablement li hagués estat im-
possible o almenys molt més difí-
cil accedir a la universitat i ser un 
estudiant brillant. I, altre cop, és 
mèrit nostre haver nascut aquí i no 
a aquest poblat africà? No, és total-
ment immerescut.  

En tercer lloc, dins de viure en un 
país del primer món, hem nascut 
en una família amb un nivell socie-
conòmic suficient que ens ha per-
mès estudiar una carrera univer-
sitària. Per desgràcia, en la nostra 
ciutat mateix, hi ha famílies que no 
s’ho poden permetre, ja sigui per-
què necessiten treballar a jornada 
completa per a poder mantenir-se o 
perquè han de cuidar a la seva fa-
mília. Tenir aquesta sort tampoc és 
mèrit nostre…i sense aquesta sort 
tampoc estaríem aquí… 

Així podríem seguir; veiem que hi ha 
molts factors que no hem merescut 
que han permès a aquestes persones 
estar on estan. I sense tots aquests 
regals immerescuts, seria altament 
improbable que ho haguessin acon-
seguit. És evident que aquestes per-
sones alguna cosa s’hauran esforçat 
(unes més que altres) per aconseguir 
aquesta matrícula, però com deia hi 
ha gent que s’esforça moltíssim més 
però degut a que no ha rebut tots 
aquests regals no són els primers de 
promoció ni tan sols molts podran 
estudiar una carrera universitària. 
Així veiem que, com a molt un 20% 
de l’èxit aconseguit és mèrit nostre, 
la resta és un regal immerescut. Per 
això, si un és una d’aquestes perso-
nes, no hauria de sentir-se “orgu-
llós” del premi que ha guanyat, sinó 
agraït pel regal que ha rebut sense 
merèixer-ho. I de l’actitud d’agraï-
ment neix la virtut de humilitat i el 
desig de donar el que ens sobra al que 
li falta, contribuint amb aquest do 
que se’ns atorgat a millorar, almenys 
una miqueta, el nostre món.  
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WAR 
ROOM

PER A  
PRINCIPIANTS 

IRENE LÓPEZ

I el nom pot ser molt cinèfil, sí, però 
no ho és debades, atès que és real 
com la vida mateixa que la pre-

msa i l’estratègia política ja ho tenen 
això de ser talment com una guerra. 
Cada dia és un dia més enmig del 
camp de batalla o rere la trinxera, si 
no et maten ni et fereixen ets un cam-
pió, si per contrari algú descobreix el 
teu punt feble, ets un looser, un per-
dedor de cap a peus!

LA VEU DELS ESTUDIANTS

No t’imagines com pot arribar a ser de significatiu això de treballar en 
un equip d’estratègia i de comunicació d’un partit polític fins que hi ets 
a dins per primera vegada. Pots imaginar-t’ho, pots haver-ho viscut 
d’una línia molt propera o pots, fins i tot, tenir-hi amics que s’hi dedi-
quen i que t’expliquen el que es viu allí. Però no ets un spin doctor fins 
que t’hi poses dintre, fins que hi ets al ball i et toca ballar, en definitiva, 
fins que creues les portes de la War Room.
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Així és el meravellós món de la cuina 
dels partits (i del que no són partits, 
també) de portes cap a endins. I qui ho 
diria, oi? Si de cara a l’electorat són tots 
molt convincents, amables i carismà-
tics? Si ningú ho diria que entre ells es 
discuteixen 100.000 cops al dia? Segur? 
Ningú? N’hi hauria molt a parlar-ne!

Doncs bé, ara puc parlar amb propie-
tat perquè he tingut el privilegi de po-
der participar en una d’aquestes War 
Rooms.

Si algun ingenu es creia que tot era 
una seda o un camí de flors i violes, que 
no es dediqui mai a la comunicació po-
lítica, un consell. Ara bé, per a gustos 
els sabors, diuen, i si t’agrada això de 
les pujades d’adrenalina a base de fer 
la punyeta al teu rival (políticament 
parlant) i t’entusiasma demostrar que 
el teu enginy i les teves giragonses són 
millors que les de l’opositor, és símp-
toma de febre spindoctoral (utilitzant 
paraules tècniques de professors de 
la casa com en Toni Aira). I és que és 
llavors quan realment te n’adones que 
si no fos pels que tiren del carro, els 
candidats, sí, els polítics, serien una 
mica nefastos per ells mateixos. Així 
que d’entrada una posada a punt del 
candidat/a! Vinga! Sense rumiar-s’ho 
ni dos segons! Els assessors d’imatge 
i vestuari dient-li que no es posi les 
mans a la butxaca, que vesteixi de 
forma més juvenil, que somrigui i ex-
pressi sentiments amb la mirada, que 
no dugui corbata en tal i tal lloc, que 
es posi aquest llaç groc i no aquest al-
tre... En fi, uns maníacs de la imatge, 
no? Però ara venim nosaltres, els dir-
coms! El que fa els discursos polint 
les 1.000 faltes d’ortografia de rigor, 
deixant clara l’entonació de les parau-
les, on es remarquen els cops de veu, 
quan s’ha d’explicar una proposta amb 
vehemència, quan ha d’interpel·lar el 
públic... i una llarga llista inacabable. 
Els de premsa més directes, contro-
lant amb sis sentits el quart poder, és 
a dir, els mitjans. Quins vénen? Quins 
ens afalaguen i quins ens critiquen? 
Què pregunten? Quins interessos te-
nen els directors dels mitjans? Com els 
podem distreure? Quan hem d’enviar 

els comunicats de premsa i amb quins 
missatges? I ja no en parlem dels de-
bats, entrevistes... Això ja és la mort 
anunciada dels dircoms que, de sobte, 
es veuen obligats a aprendre una mena 
de codi Morse barrejat amb la mímica 
i, de vegades, amb uns quants what-
sapps, per comunicar-se amb el seu 
“líder” quan hi ha una certa distàn-
cia entre tots dos i moltes preguntetes 
punyents a respondre. Però res, amb 
una mica d’optimisme, tot se supera!

I seguim! Llavors tens als de contin-
guts web i xarxes socials, els comu-
nity managers de torn, que piulen tot 
allò que es diu en un debat a l’instant, 
que pengen fotos a Instagram, a Fa-
cebook, canals de difusió teledirigits 
a Telegram...

I parlant de fotografies... ens deixà-
vem els fotògrafs de campanya! Una 
altra peça clau dintre la War Room, 
perquè, bàsicament és gràcies a ells 
que podem generar totes aquelles mit-
ges - veritats fotogràfiques a través de 
les xarxes que tant agraden actual-
ment als polítics, com, per exemple, al 
President Puigdemont. És, sens dubte, 
una molt bona arma de defensa que, 
alhora, et permet enganyar, parcial-
ment o permanentment, l’enemic. I 
això s’ha de saber usar correctament, 
però sempre s’ha d’evitar caure en el 
risc de fer-ne un abús.

Podríem parlar de molts més depar-
taments, de molts més soldats: els 
d’estètica, oratòria, protocol, els que 
programen l’agenda, retòrica, màr-
queting, marxandatge...

Però potser és millor parlar dels amics 
de la comunicació no verbal. Si ets 
candidat o candidata a un càrrec i el 
teu equip ja t’ha sotmès a un DAFO, 
el pas següent serà que et visitin els 
experts en comunicació no verbal per 
dir-te com explotar les fortaleses i 
amagar les debilitats, també de mane-
ra no verbal. I apa! A estudiar els ges-
tos corporals, la mirada, els tics, les 
conductes de comportament, les reac-
cions als estímuls primaris, el control 
de la mentida, el tarannà... 

I per últim, no es poden obviar ni 
deixar passar per alt els llops, els vol-
tors, els carronyaires de l’equip, perdó, 
de la War Room! Qui són? Fàcil! Són 
els que, quan arribeu, us adoneu que 
tenen més mala fama, són més mal vis-
tos i tenen, per conseqüent, més mal 
caràcter. Són aquells especialistes que 
en llenguatge compol es diu “sotamà” 
i que en llenguatge de carrer en di-
ríem “traïdors”. Són petits espies de 
l’enemic que fan un exhaustiu treball 
d’investigació de l’enemic, de vegades, 
integrant-se en els cercles propers dels 
contraris amb la finalitat d’extreure’n 
la informació necessària per, en un 
moment donat, fer esclatar l’artilleria i 
enderrocar el bàndol contrari. De mica 
en mica, com un verí, van fent sortir 
a la llum escàndols, secrets... que po-
den ser certs o, simplement, no haver 
estat verificats amb cap font. Però que 
en el moment X, a l’hora X poden fer 
guanyar o perdre uns comicis. Aquesta 
feina fosca és la més mal remunerada 
i la que les War Room sempre intenta-
rien desvincular d’elles en fallar un pla 
o ser enxampats, esclar.

I, en definitiva, què és un equip de 
campanya? Un equip de bojos per la 
comunicació política i pels partits 
polítics que són capaços de crear un 
missatge propi i de defensar-lo a capa 
i espasa sota qualsevol concepte o 
amenaça sense por i amb la finalitat 
o objectiu que aquest sigui vendible 
de cara a l’auditori, és a dir, que sigui 
comprat pels ciutadans.

O dit en altres paraules, una campan-
ya electoral, més enllà dels formalis-
mes i dels filtres que hi vulguem posar, 
no deixa de ser un pur joc estratègic, 
una partida d’escacs, un joc de rol... 
una mena de ruleta on el que guanya 
es proclama vencedor i el que perd, val 
més que ningú més el vegi. Si no és que 
et passa això per culpa d’unes elevades 
males praxis del contrincant o del ma-
teix partit. Llavors, potser els vençuts 
no es donen encara per perdedors i en-
cara es guardaven un as a la màniga 
per al futur. El resultat final de la juga-
da mestra? Un spin doctor mai revela 
el secret! Per això, caldrà esperar.... 
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LA VEU DELS ESTUDIANTS

ANDREA CUESTA DÍAZ

Alguna vegada has pensat que 
el mòbil t'ha vibrat i en treu-
re'l de la butxaca veure que 

no hi ha cap notificació? T’has trobat 
mai remirant les mateixes fotos del 
mòbil pel simple fet d'així fer alguna 
cosa i no sentir-te sol quan esperes el 
metro? Si és així, deixa'm dir-te que 
pateixes una obsessió amb el telèfon. 
Però, tranquil, aquest no és el proble-
ma més greu. Com una epidèmia que 
s'escampa la teva obsessió potser ja no 
és només al telèfon mòbil en si, sinó 
també amb internet o, el que és pitjor 
amb les xarxes socials. I, si anem ja a 
la catàstrofe, potser estàs en fase crí-
tica i no només estàs obsessionat sinó 
que ets: dependent. 

Com l'evolució del telèfon mòbil, la 
nostra obsessió cap a aquest i, en con-
seqüència la nostra dependència, ha 
anat augmentat. Això és normal, ja 
que un aparell que en un inici només 
servia per fer trucades ara ens permet 
fer milers de coses. Des d'enviar un 
missatge amb emoticones que tenen la 
teva veu a poder portar la teva agenda 
personal actualitzada en tot moment; 
podem prendre fotos amb una qualitat 
altíssima i escoltar música il·limitada, 
escriure, dibuixar i, fins i tot projectar. 
El fet que amb un simple dispositiu 
que et cap a la butxaca (depèn del mo-
del) puguis fer tot el que vols i més, fa 

que ara no puguem sortir de casa sense 
tenir-lo amb nosaltres, com si fos un 
salvavides. Això, en certa manera és 
genial i ens fa la vida molt més fàcil, 
però a la vegada crea una dependència 
de la qual, i aquí ve el problema més 
greu, en som conscients però l'ignorem. 
Per què?, potser perquè ja ens va bé te-
nir-la o, perquè està tan generalitzada 
i tothom és tan dependent que no es 
veu com un problema seriós. Malgrat 
aquesta normalització, una dependèn-
cia és una dependència, i cap és bona, 
perquè això significa que el dia que no 
el tinguem i hàgim de passar uns dies 
sense ell se'ns converteix en una tragè-
dia monumental. 

La dependència no és l'únic proble-
ma. Abans d'arribar a aquesta fase 
crítica trobem l'obsessió. Aquesta 
obsessió no necessàriament és amb el 
telèfon mòbil sinó amb internet i les 
xarxes socials. Tal obsessió apareix ja 
de joves: des de nens amb 6 anys que 
no poden estar-se una tarda sense ju-
gar al joc de la Tablet o veure un ví-
deo al Youtube, a joves que necessiten 
penjar cada instant de les seves vides 
a l'Instagram, el Twitter o l'Snapchat. 
Però això no acaba amb compartir-ho 
tot, sinó que un cop compartit ve l'ob-
sessió amb aconseguir el màxim nú-
mero de likes, followers, comentaris i 
què mil coses més. Analitzar aquesta 

necessitat donaria per tres mesos de 
conversa. Com a raons es parla del 
fet d'agradar; a qui? Això és una altra 
qüestió: als followers o a la societat 
en general potser; també podem creu-
re que una raó seria la necessitat de 
fer-se veure o, simplement de tenir un 
portal on poder compartir tot allò que 
un vol, sense sentir-se pressionat. 

Twitter, Facebook i, Tumblr per al-
guns, són xarxes socials que permeten 
a qualsevol persona, sigui d'on sigui 
publicar tot allò que pensa, tot allò 
que vol i no pot dir, tot allò que vol fer 
sentir. I això és genial però a la vega-
da aquests portals sense filtre fan que 
les notícies, falses o no i, les opinions, 
contrastades o no, flueixin sense ba-
rreres fins a les pantalles d'arreu del 
món. 

Com diu la famosa frase "tot poder 
comporta una gran responsabilitat" 
i, el poder que les xarxes socials i els 
telèfons mòbils ens han donat també 
comporten la responsabilitat de sa-
ber dir prou, de poder sortir al carrer 
sense l'aparell o poder quedar amb 
les amigues sense mirar les xarxes so-
cials. Aquesta responsabilitat social 
és la que hem de treballar i defensar 
perquè si no, el poder no ens el donen 
les xarxes sinó que nosaltres el donem 
a elles. 

UN GRAN PODER  
COMPORTA UNA GRAN
RESPONSABILITAT



L’origen de la biologia sintètica 
es remunta a milers d’anys. Els 
nostres avantpassats es dedi-

caven a entrecreuar espècies vegetals 
per obtenir caràcters desitjats per a 
l’agricultura. Aquest procés es coneix 
com a selecció artificial. 

Anys més tard, l’avenç de les tecnolo-
gies de biologia molecular va permetre 
la capacitat de llegir DNA, exemplifi-
cada en la seqüenciació del genoma 
humà a principis de segle; juntament 
amb la capacitat d’escriure DNA, pro-
cés anomenat síntesi. Aquests proces-
sos han obert possibilitats de disseny 
d’organismes fins ara inimaginables. 
Podem dir que estem entrant en una 
era on el disseny d’organismes modi-
ficats per a realitzar funcions concre-
tes s’està convertint en una realitat. 

Alguns exemples són organismes que 
produeixen medicaments, actuen com 
a biosensors o digereixen petroli. La 
ciència que permet fer realitat l’exis-
tència d’aquests organismes s’anome-
na biologia sintètica.

Les possibilitats d’aquesta nova cièn-
cia són infinites i nodreixen la recerca 
de noves eines per a solucionar grans 
problemes. A tall d’exemple, cal des-
tacar la recent descoberta d’una tèc-
nica anomenada CRISPR, que a grans 
trets podria ser descrita com unes ti-
sores del nostre material genètic. Les 
aplicacions són infinites i suposen un 
gran avenç en aquest camp. 

De la mateixa manera que succeeix en 
tots els àmbits científics, en el món de 
la biologia sintètica és imprescindible 
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la col·laboració dels grups d’investi-
gació per posar en comú les noves des-
cobertes. Donant resposta a aquesta 
necessitat va sorgir iGEM,  la compe-
tició internacional per excel·lència de 
la Biologia sintètica. De fet, més que 
una competició, consisteix en un pro-
jecte de col·laboració on universitats 
prestigioses d’arreu del món posen en 
comú els seus projectes, incentivant 
la creació de nous sistemes que donin 
respostes als grans reptes científics.  
Any rere any, tots els grups partici-
pants es reuneixen a Boston en un 
congrés anomenat “Giant Jamboree”, 
on presenten les seves idees. 

Vuit estudiants que compten amb 
membres de Biologia Humana i En-
ginyeria Biomèdica de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i que tenen el 
suport del Centre de Regulació Genò-
mica (CRG) participaran en la con-
vocatòria d’enguany (2018) d’iGEM. 
El projecte proposat pretén crear un 
probiòtic que pugui evitar el desenvo-
lupament de la metàstasi. D’aquesta 
manera, fent ús de la biologia sintè-
tica es pretén modificar genèticament 
un bacteri per tal que incrementi la 
captació d’àcids grassos. 

Recentment, s’ha demostrat que altes 
concentracions d’àcid palmític, així 
com altres àcids grassos, poden induir 
el procés metastàtic, causant del 90% 
de les morts de pacients oncològics. És 
per això que el probiòtic proposat, en 
contenir bacteris amb un increment 
en la captació d’aquests àcids grassos, 
reduiria les possibilitats de desenvo-
lupament de metàstasi en els pacients. 

El nou camp de la Biologia sintètica 
ofereix noves eines genètiques per a 
construir sistemes que donin resposta 
a problemes reals. L’equip d’iGEM-
UPF-CRG volem aprofitar les possi-
bilitats que ens ofereix aquesta cièn-
cia per descobrir nous enfocaments 
contra la metàstasi. Encara queda 
un llarg camí per recórrer en el món 
dels probiòtics i el càncer, l’equip de 
l’iGEM volem aportar el nostre granet 
de sorra i així fer un pas endavant en 
la recerca en aquest àmbit.  

ÀGORA UPF
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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

FEDERACIÓ NACIONAL D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA 

PRIMÀRIES BARCELONA
FNEC
Els esdeveniments ocorreguts 

en el nostre país des de l’1 
d’octubre passat han acabat 

de desdibuixar per complet l’ordre 
polític establert des de la transició 
espanyola. El fet de no ser un país 
normal, amb un estat propi capaç de 
promocionar la seva cultura i la seva 
llengua, de garantir plenament els 
drets civils i la seguretat dels seus 
ciutadans i de vertebrar-lo amb les 
infraestructures necessàries per fer-lo 
créixer econòmicament i connectar-lo 
amb el món, ha donat lloc a una mena 
de catalanisme necessitat d’enfortir 
per sobre de tot a una institució capaç 
d’exercir un lideratge que pogués in-
tentar suplir l’estructura normal d’un 
estat. En els últims quaranta anys la 
institució encarregada d’aquesta fun-
ció ha estat, sense cap mena de dubte, 
la Presidència de la Generalitat. Des 
de fa poc més de cinc mesos però, un 
acord del Senat i un decret de Mon-
cloa han bastat a l’Estat espanyol per 
enderrocar aquesta figura tal i com la 
coneixíem. 

És per això que malgrat els esforços 
del President Puigdemont des de 
l’exili per mantenir viu el símbol de 
la presidència, el què hem viscut re-
centment, tant l’ofensiva autoritària 
de l’Estat com la incertesa i caos mos-
trats pels nostres dirigents, ens posa 
de manifest la necessitat de l’inde-
pendentisme de crear nous lideratges 
institucionals. Hem d’aprofitar totes i 

cada una de les oportunitats que se’ns 
presentin per poder formar el front 
més ampli possible de resistència i 
l’Ajuntament de Barcelona representa 
un baluard valuosíssim per  defensar 
la sobirania. 

En vista de l’horitzó que se’ns presen-
ta en els propers quatre anys no ens 
podem permetre que l’alcaldia de la 
capital l’ostenti algú contrari a la so-
birania del poble de Catalunya o que 
vacil·li alhora de defensar-la com ha 
demostrat fer repetides vegades l’al-
caldessa Colau. Tant Catalunya com 
Barcelona necessiten més que mai un 
batlle o batllessa amb una agenda ne-
tament republicana i un projecte que 
contribueixi a dotar Barcelona de les 
estructures necessàries per ser una 
capital mundial. 

És amb aquest objectiu que des de la 
FNEC instem a totes les forces políti-
ques independentistes que deixin de 
banda les contingències partidistes i 
formin un gran front comú per tal de 
guanyar l’alcaldia a les eleccions de 
l’any vinent. Ens unim així doncs a la 
petició plantejada des de fa poc per 
diversos sectors de fer unes primàries 
que englobin a tot l’independentisme 
i de la qual surtin uns candidats i un 
projecte capaços de fer front a Colau 
i a l’espanyolisme. Tan sols des de la 
unitat però també des de la irrenun-
ciable persecució dels nostres principis 
podrem guanyar-nos la República. 


