
CULTURA

L ' U N I V E R S I T A R I

OPINIÓ I ACTUALITAT

ENTREVISTA

ESTUDIANTS AMB VEU

"LA SUSPENSIÓ DE CLASSES I L’APROVAT
GENERAL"  ALBERT VALL

 
"L’ESTAT DEL BENESTAR: L’ESCUT CONTRA LA
COVID-19?" PAU ÁLVAREZ

LLEDÓ 
CUBEDO

 
SECRETÀRIA TÈCNICA

D'ASSOCIACIONS"NO SÉ DÓNDE ESTÁ EL
LÍMITE, PERO SÍ SÉ DÓNDE
NO ESTÁ"
 

CARLA HERRERO



L ' U N I V E R S I T A R IL'EDITORIAL DE

La Universitat és un món que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra
compartim durant quatre anys de la nostra vida; un ecosistema del qual formem
part un plegat d’afortunats amb dos dits de front. Alumnes de diferents
disciplines participem a xerrades, assemblees i debats formals, o ens ajuntem a
les estones lliures per discutir sobre com arreglar el món, entre d’altres coses. I és
que tot i només representar un col·lectiu força reduït de la població, sempre ens
ha agradat fer-nos sentir i dir les coses tal com les pensem. 
 
La diversitat d’ideologies a la comunitat universitària és latent, tot i que sovint poc
visible. Es pot arribar a intuir per la manera de vestir, de caminar o per la forma
de parlar de cadascú, però el que la fa més evident és la quantitat de sindicats i
associacions polítiques actives, i el nombre de gent que no s’identifica amb cap
d’aquestes. Si bé és cert que les oportunitats per arribar a la Universitat no estan
completament universalitzades, les que existeixen a dia d’avui han nodrit la
comunitat estudiantil de famílies procedents de diferents nivells econòmics, un
avanç del qual els nostres avis n’estarien orgullosos. És també la naturalesa
pública i competitiva de la UPF, la que fa possible reunir el talent crescut a tota
mena de barris i pobles del nostre país. 
 
Malgrat aquesta diversitat, molts de nosaltres interactuem gairebé únicament
amb aquells i aquelles que pensen semblant o amb qui compartim interessos.
D’aquesta manera, és poc freqüent que gent amb opinions oposades les
manifesti en un context de debat. L’Universitari està format per un grup
d’estudiants amb ganes de que aquest debat entre diferents es normalitzi. Com
diu el refrany, “parlant, la gent s'entén”, i nosaltres volem col·laborar a que aquest
espai de diàleg entre diferents sigui present dins la comunitat estudiantil com un
germen per normalitzar a la societat la cooperació des de la discrepància. La
nostra funció serà assegurar que això sigui possible i posar-ho a l’abast de
tothom. Pensem que l’autèntic respecte a la diversitat no es troba en una
existència en paral·lel dels diferents, sinó en la convivència amb capacitat de
interactuar i col·laborar. 
 
Per finalitzar, la revista es presenta com un fòrum per aquests debats, un canal
fet per estudiants i per a estudiants, Estudiants amb veu. És per això que serà una
característica pròpia de la revista que només hi participin alumnes. Es tractaran
temes de tota mena que despertin l’interès de la comunitat universitària:
actualitat, política, economia, ciència, cultura i arts. Esperem amb ganes que
aquest projecte sigui rebut amb entusiasme i interès, però especialment que
durant aquests dies de confinament ajudi a mantenir viu l’esperit universitari que
tots portem dins, i el sentiment de pertinença compartit.
 

MARTí ROSSELL
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OPINIÓ
La suspensió de les classes i
l’aprovat general és la idea
més absurda que he sentit
darrerament i exemplifica
l’oportunisme dels
mandrosos. Els únics
arguments per recolzar-ho
són “Itàlia ho ha fet” i el
tradicional “es que em va
malament [fer les classes en
línia]”.
 
El primer argument no té ni
cap ni peus, ja que Itàlia, el
dia d’avui, només ha
promulgat l’aprovat general
per primària i secundària,
donat que aquests alumnes
són “nens” mancats
d’autonomia per poder
aprendre amb només classes
a distància. Confio que aquí a
la universitat siguem tots
prou adults per poder
escoltar una hora de vídeo,
prendre apunts i fer el
seminari corresponent.
 
El segon argument no és
exclusiu de la situació del
coronavirus i s’empra tot
sovint per referir a les classes
de les 9 del matí, que van
malament perquè es vol
dormir, les del migdia,
perquè s’ha de dinar, i les de
la tarda, perquè, òbviament,
qui fa classes a la tarda quan
es podrien estar fent
pràctiques?

El fet és que ens regim per la
llei del mínim esforç. Si el
seminari és optatiu, no hi
anem, si ens posen un quizz
online, compartim les
respostes. Tothom veu en la
pandèmia una oportunitat
per, literalment, no fer res
d’ara a final de curs i, si pot
ser, que ens premiïn i tot.
Trobo que és una vergonya,
realment. Alguns diuen que la
crisi de la COVID els suposa
un greuge i que fer les classes
en línia els requereix més
temps i esforç. Doncs que el
dediquin! Que dediquin el
temps addicional com fan els
metges, investigadors,
infermers, encarregats de
supermercat i, mal que a
molts els pesi, els professors.
 
Per a aquell que digui que
realment no aprèn res en
línia i que tot és horrorós i
que s’hi dedica 12 hores al
dia sense aconseguir
memoritzar una sola fórmula,
article o autor potser és que
el problema es troba en ell i
no pas en la metodologia
que, encara que no sigui
l’òptima, és la millor
alternativa i la que
probablement utilitzarem de
manera generalitzada en un
futur no gaire llunyà.
 
ALBERT VALL

LA SUSPENSIÓ
DE CLASSES I

L’APROVAT
GENERAL
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L’única justificació vàlida en
aquest cas seria l’existència
d’estudiants que no tenen
accés a internet. Avui en dia,
l’ús del mòbil i els ordinadors
és quasi universal, mireu
l’INE, i, si es donés el cas,
seria una situació molt
minoritària, no pas general,
que la universitat segur que
resoldria com és degut.



ACTUALITAT
L’Estat del Benestar representa una determinada
configuració del sector públic en les economies de
mercat avançades, caracteritzada per la cobertura
d'un menú ampli de necessitats socials sota el
creixement estable de l'activitat econòmica. Tot i
tenir els seus orígens al segle XIX, aquest model va
venir impulsat en una estratègia de resiliència
després de la Segona Guerra Mundial,
comprenent que el lliure mercat era una via
esgotada per cohesionar una societat. La clau per
entendre l’Estat del Benestar és fugir de la idea
thatcheriana on no existeix una “societat”, sinó “un
conjunt d’individus”: parlem, a partir d’ara, en
termes col·lectius.
 
Dins un Estat del Benestar, els individus paguen
impostos (obligatoris i progressius en funció de la
seva riquesa) i a canvi l'Administració dota els
ciutadans de serveis i prestacions. Per què és així?
Primerament, hem de tenir en compte que hi ha
serveis (públics) que només es poden oferir a
partir de la tributació conjunta, ja que a
l’economia de mercat no és rendible oferir aquell
servei en qüestió. Però això no és tot, qui defensi
l’Estat del Benestar, haurà de partir del supòsit on
ningú elegeix el seu context social, la seva família,
el seu barri, el seu entorn... Els impostos i les
prestacions, per tant, corresponen a un sistema
de redistribució de la riquesa per garantir igualtat
d’oportunitats i una cohesió entre classes dins un
Estat. L’objectiu és que el context social de
cadascú no determini el seu futur. No obstant
això, aquest model ha estat altament criticat. Tot i
plantejar una societat justa, se l’acusa
constantment d’estar sempre en crisi, agreujar el
dèficit públic i, sobretot, necessitar impostos alts
per mantenir tota l'estructura de serveis. Alguns
detractors de l’Estat del Benestar el consideren
insuficient, i d'altres consideren que amb tanta
cobertura social, els ciutadans no s’esforçaran
prou.

L’ESTAT DEL
BENESTAR:

L’ESCUT CONTRA
LA COVID-19?
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Sigui quina sigui la crítica, amb la crisi de la COVID-
19, hem après de primera mà que la societat que
millor pot respondre a la Pandèmia és la que
gaudeix d’un Estat del Benestar articulat; en el
nostre cas, la Sanitat té el Sistema de Salut
Nacional. Fins als anys 90, l’Estat no contemplava
quelcom així: les condicions per ser atès depenien
de la contribució d’ingressos d’un individu i ha
sigut el canvi al sistema actual el que ens ha
garantit una atenció indiscriminada i solidària. Per
contra, veiem com els Estats Units - l’estat
meritocràtic neoliberal per excel·lència, així
considerat a la literatura acadèmica - no està
dissenyat per afrontar una pandèmia d’aquestes
característiques. Tot i invertir més PIB en salut, el
sistema privat (per molta qualitat que aquest
presumeixi) no aconsegueix oferir una cobertura
suficient per aturar el col·lapse social. 
 
Per tant, una lliçó que caldria aprendre en una
perspectiva de futur, seria revalorar l’Estat del
benestar i sobretot les prioritats - humanes, al
final del dia - que el conformen. Se’ns presenta un
ampli espai per la seva millora: caldrà reformular
com podem assegurar un futur basat en la justícia
social. Trobarem un “Estat del Benestar 2.0”? O
entendrem diversos “estats del Benestar”? Sens
dubte, haurem de pensar, debatre i arribar a
consensos per tal de trobar una alternativa més
sòlida abans que la crisi que vindrà divideixi més
el nostre teixit social.
 

PAU ÁLVAREZ
 



ENTREVISTA
LLEDÓ 

CUBEDO

Tinc vint-i-tres anys. Vaig nàixer a Castelló de la
Plana i vaig vindre a Barcelona per estudiar
Ciències Polítiques, de la qual ja sóc graduada.
Actualment faig tercer de Dret, que compagino
amb la Secretaria General d'UNSA Barcelona i el
càrrec de Secretària Tècnica d'Associacions. Allò
que més m'agrada? No tenir temps i buscar-lo
per aprendre.

1. Que és el Secretariat Tècnic i quin paper
hi tens tu com a Secretària Tècnica
d’Associacions? Quines funcions exerceix
aquest òrgan a la UPF?
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2. Que et va motivar a presentar-te pel
càrrec? Va ser una decisió premeditada?

“No, de fet va ser una decisió del moment, i va
sortir bé! El càrrec ha estat una oportunitat per
entendre el funcionament del Consell d’Estudiants i
per descobrir tot aquest món i les persones que en
formen part. Personalment, ha estat una
experiència molt interessant en la que he après
moltíssim.”

3. Quins efectes tangibles té la vostra feina
per les associacions de la UPF? I pels
estudiants?

“Participem a l’organització d’esdeveniments com la
Festa Major, com també a la fira d’associacions.
Allà, tothom que entra a la UPF o que ja hi és, té
l’oportunitat de conèixer l’important teixit que
formen aquestes. Per altra banda, també ens
encarreguem de resoldre les preguntes que els
alumnes ens plantegen i de vegades de mediar
entre alumnes i professorat si sorgeixen conflictes.”

“El Secretariat Tècnic és l’òrgan administratiu del
Consell d’Estudiants de la Universitat. Està format
per quatre membres, tres escollits pels Espais
Oberts i el quart escollit per les Associacions.
Aquest any hem tingut la sort que cada campus hi
té un representant. La nostra funció consisteix en
gestionar i dinamitzar l’activitat del Consell
d’Estudiants i fer d’enllaç amb la Coordinadora
General i el SACU.”
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4. Quines iniciatives té en marxa el
Secretariat Tècnic actualment?

“Diguem que les iniciatives recents han quedat
estancades per causa del Coronavirus. Teníem
activitats en marxa, com ara una tercera fira
d’associacions o un mercat d’objectes perduts. La
nostra idea era fer-ho al Campus Mar o Poblenou
per fer-nos-hi més presents. El de Ciutadella
concentra moltes de les activitats i volem que la
nostra presència s’estengui als altres campus.”

5. Des de la teva perspectiva com a
Secretària Tècnica d’Associacions, com has
viscut l’aturada de l’activitat?

“L’activitat per nosaltres continua. Arran de la
situació hem rebut algunes sol·licituds d’estudiants
que havien tingut problemes amb professors i les
estem atenent. Aviat ens reunirem per
videoconferència amb el SACU i el Vicerector per
coordinar-nos de cara als mesos vinents.”

6. Creus que la UPF està actuant de forma
adequada i que s’està adaptant a temps a
la situació?

“Considero que hi ha una mica de descontrol en
alguns àmbits, tot i que també entenc que la
situació ens ha agafat a tots desprevinguts. Tot  i no
saber de primera mà la dificultat que suposa pels
professors i administratius, des del punt de vista
d’un estudiant sí que crec que una mica més de
comprensió i flexibilitat aniria bé.”

7. Fins ara, com ha estat la relació entre
l’administració i la representació
estudiantil, penses que se us ha tingut en
compte a l’hora de prendre decisions?

“Personalment trobo que sí. Sense la Coordinadora
General i el Secretariat Tècnic no funcionaria res,
però nosaltres també som una part essencial i
considero que se’ns escolta i se’ns té en compte en
tot el que es fa.”

8. Quin rol creus que tindran les
associacions un cop la Universitat torni a
estar oberta? Consideres que hauria de
canviar respecte al que tenien abans de la
quarantena?

“Crec que el seu rol és fonamental per tornar a la
normalitat de la vida dins la Universitat. La gent 
que hi és sap que es fan moltes activitats i s’hi
formen bones amistats. Tot i això, sabem que la
tornada serà gradual i l’activitat de les associacions
també ho haurà de ser per poder reprendre el
ritme mantingut fins ara.”

9. Per acabar, que et sembla la idea d’una
revista mensual d’opinió a la UPF com la
que presentem L’Universitari?

“Jo trobo que tota iniciativa que apropi els
estudiants entre ells o que difongui opinió, sempre
és bona, i encara més si aconsegueix ser-hi cada
mes. Tant de bo funcioni!”

SECRETÀRIA TÈCNICA
D'ASSOCIACIONS
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Josef Ajram, no es solo el escritor y protagonista
del libro del que hablaremos a continuación,
también es un apasionado del deporte, sobretodo
del ciclismo, un bróker súper tatuado y un hombre
que su mayor aliado es la mente. 
El libro gira alrededor de la prueba Red Bull 7
Islands, siete Ironmans en siete días consecutivos
en las siete islas Canarias, un total de: 26’6
kilómetros a nado, 1.260 kilómetros en bicicleta y
294 kilómetros a pie. No, a su madre tampoco le
hizo mucha gracia la idea.
 
Josef, remarca la importancia de tener pequeños
objetivos y una meta final; tal vez pienses que esto
es algo que ya sabías, pero conozco a muchas
personas que han dejado de hacer deporte,
porque no tenía un objetivo bien definido. Si te
apuntas al gimnasio para tener un cuerpo bonito
en verano, ¿qué motivación tendrás una vez
consigas lo que quieres?
 

NO SÉ DÓNDE
ESTÁ EL LÍMITE,

PERO SÍ  SÉ
DÓNDE NO ESTÁ
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Lo que más me ha gustado de este libro es la
sinceridad de Josef, no tiene reparo en aceptar
que no todo se le da bien y que comete errores
como cualquier otro humano, pero más
importante que eso, es su forma de afrontar los
“baches”. Es un libro muy personal con el que no
pretende demostrar que él es un deportista de
élite. Al contrario, Josef se define como trader que
se dedica al deporte de ultrafondo, una
combinación un tanto curiosa que llamó mi
atención. 
 
Tengo que confesar, que hay una parte del libro
donde me salté algunas páginas porque hablaba
de la preparación física de Josef, para poder
conseguir sus objetivos. Como no soy una
apasionada del running, y mucho menos del
ultrafondo, me salté esas páginas más técnicas y
fui directa a la nutrición del deportista, que me
llamaba más la atención.
 
Pese a ese pequeño detalle, sigo pesando que
cualquier persona que necesite un pequeño
empujón, debería leer este libro. No solo a nivel
deportivo, sino también a nivel personal es un
gran ejemplo que seguir. Creo que es un libro con
el que se aprende la importancia que tiene la
mente a la hora de conseguir tus objetivos.
Un cuerpo entrenado, sin una mente a su altura,
es como una bicicleta sin sillín.

CARLA HERRERO



L ' U N I V E R S I T A R I
PASSA EL TEMPS AMB 

7

Troba 10 paraules relacionades amb els articles d'aquesta
edició.

BENESTAR, ESPORT, ARTICLE, VEU, COVID, APROVATGENERAL, SECRETARIAT,
UNIVERSITARI, CONSELL, ULTRAMAN


