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Segons la Viquipèdia, geomètricament parlant, el 

centre és un punt al mig d'un cos o figura. El 

centre polític és la tendència o agrupació política

la ideologia de la qual és un entremig entre la 

dreta i l'esquerra. Així és com veuen les altes 

esferes Madrid, com el centre de tot, nucli 

innovador, econòmic, social i polític insostenible 

que vol absorbir tot el que té al voltant.

"Una red ferroviaria de alta velocidad, en diez

años, permitirá conectar todas las capitales de 

provincia en cuatro horas con el centro de la 

península". Aquestes declaracions de 

l’expresident Aznar l'any 2001 són una ràpida

manera d'explicar la seva idea de país. Un estat 

radial, on tot convergeix al centre, fins i tot el 

Corredor del Mediterrani (poc importa que el 

Mediterrani estigui a 370 kilòmetres).

L'any 2001, l'expresident Maragall escrivia un 

article titulat "Madrid se'n va" intentant explicar 

que les polítiques centralistes l'únic que 

aconsegueixen és desconnectar a la capital del 

seu país. Practiquen l'anomenat "dumping fiscal" 

i s'enorgulleixen de créixer per sobre de 

Catalunya quan el que estan fent és buidar 

Castella, buidar Espanya. Analitzant el PIB per 

càpita de les Comunitats Autònomes veiem que 

ni Catalunya ni el País Basc perden pes relatiu. 

Qui sí ho fa és Castella i l'Espanya interior. Cal 

recordar que mentre protestem per la falta 

d'harmonia fiscal europea ens empassem que 

Madrid aprofiti la seva alta capitalització per 

baixar l'IRPF sense reduir la despesa pública.

Quan Maragall evidencià que Madrid “marxava” 

també parlava de la manca de vols internacionals 

a l’aeroport Josep Tarradelles. El conflicte als 

aeroports continua. Fa dos anys, l'exconseller 

Rull deia: "El monopoli d'Aena està orientat a 

afavorir una xarxa amb un únic hub a Madrid". 

Aquestes declaracions van venir precedides d'un 

DORA per al període 2017-2021 on es preveia 

una inversió de 445 milions a Barajas i de 157,1 

milions a El Prat.

Madrid ho vol tot i el que és pitjor, Madrid s'ho 

està quedant tot, entre altres coses el 65% de les 

empreses de l'IBEX 35. Segu ̈ent combat: 

aconseguir el Mobile World Congress a mig 

termini. Algú hauria de fixar-se més en Alemanya. 

L'empresària Anna Gener ho explica 

perfectament en una entrevista a El Nacional: 

"Les empreses del món financer saben que han 

d'anar a Frankfurt. Les del món creatiu elegeixen 

Berlín. Les de l'àmbit més industrial, com 

l'automobilístic, Munic. No competeixen entre 

elles i volen ser la número u en el seu sector." 

Especialitzar-se ens fa millorar.

Espanya no és França i Madrid no pot ser París. 

La Constitució del 78 dibuixava un estat 

clarament descentralitzat, i cal ser miop per no 

entendre que Espanya no és només Madrid. I 

fóra bo que algú analitzés més a fons l'augment 

dels partits regionalistes al Congrés en les 

darreres eleccions.

“Madrid ho vol tot i el que és pitjor, s’ho 
està quedant tot, entre altres coses el 
65% de les empreses de l’IBEX 35”

Madrid 
central

MARC GONZÁLEZ 3r d’IBE
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La universidad convertida 
en campo de batalla

JÚLIA CALVET 2n de Dret

Aquella mañana cogí el metro para ir a la 

universidad. Al llegar, me di cuenta de que la 

entrada estaba prácticamente inaccesible por la 

multitud de estudiantes, profesores y medios 

de comunicación que la rodeaban. En el 

interior, estudiantes separatistas radicales 

atrincherados dentro de la Universidad 

Pompeu Fabra, cumpliendo así las amenazas 

con las que habían inundado las redes durante 

los días previos.

Hace ya un año de estos hechos que marcaron 

un antes y un después en la historia de las 

universidades públicas catalanas. Su origen se 

contextualiza en la resolución de la sentencia 

condenatoria de políticos y activistas 

independentistas, que fueron juzgados por su 

participación en los actos ilegales del 1-O. Miles 

de personas salieron a la calle bajo los lemas de 

“Estado opresor” y “Presos políticos”. En la UPF, 

las organizaciones estudiantiles 

independentistas (SEPC y SE) se manifestaron 

mediante la convocatoria de una huelga 

indefinida de casuística notoriamente política.

Había incertidumbre, dado que desde los 

cargos institucionales no se comunicó 

absolutamente nada. Mis colegas de S’ha

Acabat y yo sabíamos que, como asociación 

que apuesta por una convivencia libre y que 

defiende el constitucionalismo, teníamos que 

hacer frente a dicha vulneración de derechos y 

libertades a la que estábamos siendo 

sometidos centenares de universitarios.

Finalmente, decidimos sobrepasar las barreras 

de la entrada, que estaban cerradas para evitar 

la confrontación entre los que eran proclives a 

la huelga y los que defendían volver a las aulas. 

Una vez dentro, no podía creer lo que estaban 

viendo mis ojos. Decenas de estudiantes 

separatistas, organizados sistemáticamente a lo 

largo del centro, llevaban la cara cubierta y 

acarreaban armas arrojadizas. Era escalofriante 

pensar que toda aquella gente, que nos miraba 

con odio y repugnancia, eran compañeros de 

clase; aquellos con los que compartes horas y 

horas, buenos y malos momentos; aquellos que 

son conocidos o que pueden llegar, incluso, a 

ser amigos. Tras horas de diálogo frustrado, 

finalmente conseguimos restaurar la 

normalidad después de cruzar las barricadas 

hasta conseguir abrir las aulas.
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“Mis colegas de S’ha Acabat y yo 
teníamos que hacer frente a dicha 
vulneración de derechos y llibertades”



Ese martes 29 de octubre, todos los estudiantes, 

independientemente de la ideología, nos unimos 

frente a aquellos totalitarios que decidieron 

tiránicamente abolir nuestro derecho de ir a clase 

y frente a la atenta mirada de la Universidad, cuya 

respuesta destacó por la pasividad. Éstas son 

instituciones públicas que brindan a los jóvenes la 

posibilidad de formación de la opinión propia, por 

lo que tienen que mantener la neutralidad.

Desde entonces, entendí lo sumamente 

importante que es no enmudecer cuando se trata 

de luchar por nuestros derechos. Aprendí que 

siempre hay que anteponer la tolerancia, el 

entendimiento y la libertad al autoritarismo y a la 

imposición de todos aquellos que no respetan y 

denigran la democracia. 

“Aprendí que siempre hay que 
anteponer la tolerancia, el 
entendimiento y la libertad [...]”

TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.

luniversitari.cat/escriu
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El model d’avaluació, a debat

En aquesta edició dediquem la 

secció Versus a confrontar 

visions sobre la manera 

d’avaluar els estudiants 

universitaris. A l’hora de posar 

notes, s’haurien de prioritzar els 

treballs grupals, assajos i 

pràctiques o bé s’hauria d’optar 

per l’avaluació amb exàmens?

EMILIA ANDUEZA 2n de Comunicació Audiovisual

A FAVOR DELS EXÀMENS. MUSTA CAPDEVILA/ 

Encara recordo quan, a 2n de Primària, la 

professora ens deia amb to desafiant: “L’any que 

ve ja començareu a fer exàmens, eh!”. Jo veia com 

el monstre dels exàmens s'apropava lentament i, 

sincerament, no m’entraven gaires ganes de 

començar a fer-los.

D’entrada m’agradaria deixar clar que no crec en 

una educació basada únicament en aquest 

mètode d’avaluació, però sí que considero que es 

tracta d’una eina imprescindible per tal de 

fomentar l’atenció de l’estudiant a classe. Els 

exàmens funcionen com a amenaça. Si no 

multessin per entrar al metro sense pagar tiquet, 

ningú en pagaria. En aquesta línia, sense 

l’amenaça de l’examen esperant-nos a final de 

trimestre, els nostres incentius per entendre tota 

la matèria baixarien en picat.

A causa de la digitalització del 3r trimestre del 

curs passat, alguns professors van optar per 

substituir els exàmens per treballs. Tot i així, van 

continuar realitzant les conferències. Què va 

passar? Com que el contingut d’aquestes no 

s’avaluava en cap examen, la majoria d’estudiants 

van deixar d’assistir a classe. Total, com que “no 

entra a l’examen”, doncs ja no cal que parem 

atenció. Amb l’eliminació de l’examen el cost 

acadèmic de no prendre apunts s’havia reduït a 

zero.

A més, mentre que la majoria de treballs que fem 

són en grup, la millor característica dels exàmens 

és que són individuals. I tot i que no desestimo les 

moltes habilitats positives que ens pot aportar la 

cooperació acadèmica, considero que el treball i 

l’esforç individuals són més essencials a l’hora 

d’impulsar l’aprenentatge.

MUSTA CAPDEVILA 3r de Global Studies
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Com que molta gent defensa els treballs en grup 

perquè promouen la cooperació d’equip, 

m’agradaria endinsar-me una mica en el fascinant 

món dels treballs col·lectius, especialment aquells 

on no tens ni veu ni vot a l’hora de triar els 

companys. “Us fem nosaltres els grups perquè al 

món laboral no podràs decidir amb qui treballes”. 

Ben vist, però al món laboral se suposa que 

cobraré per fer la meva feina. Ara mateix estic 

pagant una educació i agrairia poder gaudir-la. Els 

treballs grupals fomenten l’oportunisme dels 

estudiants que adoren arrepenjar-se en la feina 

dels altres (els famosos free riders) i provoquen 

estrès als més responsables, que no volen veure 

afectada la seva nota i acaben fent feina que no 

els pertoca. Potser seria ja hora que l’elevat 

percentatge de nota que ens juguem alguns en 

els treballs en grup es basi en la vàlua individual 

de l’estudiant i no en el mer atzar (en forma o bé 

d’algoritme o del professor fent grups per ordre 

alfabètic) de amb qui et toca treballar.

És ben cert que la realització de treballs pot 

estimular el pensament crític i les reflexions a títol 

individual. No obstant això, els treballs també es 

caracteritzen per apropiar-se les idees d’altres 

autors i presentar-les com a pròpies (el llegendari 

plagiarism). Si tothom reflexionés tant amb els 

treballs potser no s’hauria inventat el Turnitin, no 

creieu? En aquest sentit, els exàmens també 

poden permetre l’anàlisi crítica si es redacten 

preguntes que no acceptin un vòmit d’informació 

com a resposta.

En conclusió: els treballs poden ser una eina 

complementària útil per posar en pràctica els 

coneixements i evitar que ens juguem el total de 

la nota en una avaluació única, però en cap cas 

tenen el potencial per substituir eficientment la 

funció que fa l’examen.

EN CONTRA DELS EXÀMENS. EMILIA 

ANDUEZA/ Actualmente, la toma de exámenes es 

uno de los métodos evaluativos o de medición del 

conocimiento más populares. Esto se debe a que 

éstos son muy convenientes a la hora de evaluar a 

un amplio número de personas. Funcionan como 

una especie de “ecualizador”, ya que sus 

contenidos y la forma en la que son administrados 

es consistente. Por ende, permiten a los 

evaluadores discernir con relativa facilidad qué 

alumnos se adhieren al estándar que han 

establecido y que determina si tienen las 

aptitudes y conocimientos requeridos en el área 

evaluada.

Sin embargo, los exámenes no son 

necesariamente un reflejo fiel de la competencia 

de un individuo.

A la hora de prepararse para un examen, los 

alumnos suelen hacer énfasis en la memorización 

en vez de en el desarrollo del pensamiento crítico; 

fechas, datos y ecuaciones suelen ser lo que llena 

sus mentes, listas para ser escritas en el papel y 

olvidadas tan solo horas después del examen (Li, 

2015). Además, este énfasis en la memorización 

no es un reflejo real de cómo se espera que los 

alumnos utilicen su conocimiento en un entorno 

laboral. A pocos profesionales se les requiere que 

reciten súbitamente y de memoria grandes 

cantidades de información. De hecho, estudios 

sugieren que la supuesta relación entre obtener 

buenas notas y un futuro éxito laboral no es 

concluyente (Afarian & Kleiner, 2003).

Si el énfasis fuese, en cambio, en evaluar a lo largo 

de un tiempo sostenido mediante trabajos, 

talleres y discusiones, por mencionar algunos 

ejemplos, los alumnos no solo retendrían mejor la 

información aprendida (Orlin, 2018), sino que 

desarrollarían habilidades importantes para su 

futuro, como una buena oratoria y la capacidad de 

trabajar en equipo. Adicionalmente, un punto a 

favor de este modelo evaluativo es que los 

trabajos hacen mucho más difícil aparentar tener 

conocimientos que en verdad no se tienen, ya que 

obligan al alumno a poner en práctica lo que ha 

visto en clases, mientras que en los exámenes se 

pueden obtener buenos resultados haciendo 

trampas.

“A pocos profesionales se les requiere
que reciten [...] de memoria grandes
cantidades de información”
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“Els treballs grupals fomenten 
l’oportunisme dels estudiants que 
adoren arrepenjar-se en la feina dels 
altres i provoquen estrès [...]”



En cambio, otro aspecto en el que fallan los 

exámenes es a la hora de considerar las 

circunstancias de cada persona. Factores como el 

estrés o ansiedad días antes o incluso durante la 

toma del examen juegan un papel muy 

importante en determinar el desempeño que 

tendrán los alumnos en este. Y no solo eso, sino 

que está demostrado que el estrés ocasionado 

por los exámenes es un contribuyente directo al 

deterioro de la salud mental en la gente joven 

(Sharp, 2013), hasta el punto de que existe una 

subrama de la psicología dedicada a esto. Y si bien 

los trabajos también son capaces de ocasionar 

estrés, el hecho de que sean múltiples y de que 

puedan desarrollarse a lo largo del tiempo evita 

que toda la presión recaiga sobre un día en 

específico, disminuyendo así la posibilidad de 

ocasionar una crisis por estrés.

Todos estos factores indican que una educación 

basada en trabajos podría ser el método superior 

de evaluación. Si queremos un futuro lleno de 

profesionales preparados debemos enseñarles a 

aprender, no a memorizar.
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#laculturaéssegura
JORDINA CAMPS 3r de Global Studies

El nostre país no cuida la cultura, això és 

innegable. Però si, a més, se li suma la mala 

gestió de la crisi sanitària provocada per la 

COVID-19, obtenim la pitjor situació de 

desemparament que els professionals del sector 

hagin viscut mai. Si ja era prou crítica la vida de 

qualsevol artista a Catalunya a l’era pre-Covid, les 

noves mesures de seguretat impulsades pel 

govern han agreujat la situació. En les darreres 

setmanes s’han aplicat noves restriccions i, com 

en el primer confinament, un dels primers 

sectors afectats és el cultural, juntament amb 

l'hostaleria. Cultura engloba exposicions, 

biblioteques, museus, concerts, cinema, 

literatura, art, etc. però del que puc parlar amb 

més coneixement de causa és del món del teatre.

Quan es va iniciar la desescalada, la principal 

preocupació dels partits polítics era recuperar la 

normalitat de qualsevol activitat econòmica. 

Tanmateix, no es va vetllar per la situació 

econòmica dels artistes. No va ser fins que es van 

dur a terme diverses concentracions arreu de 

l’Estat per manifestar l’oblit cap al sector, que els 

van permetre, amb comptagotes, recuperar certa 

normalitat. Puc dir amb certesa que el sector 

teatral és un dels que s’ha adaptat millor a les 

noves mesures: desinfecció prèvia dels espais, ús 

de gel hidroalcohòlic, separació entre el públic, 

mascareta posada durant tota la funció i, fins i tot, 

en molts casos, registre d’espectadors. Malgrat 

això, fa unes setmanes van haver de reduir al 

50% l’aforament dels espectacles i suspendre 

moltes funcions, cosa que va tornar a 

desemparar el sector. Però si això no fos prou, i 

després de saber, segons dades del Ministeri de 

Sanitat, que tan sols un 0,01% dels contagis s’ha 

produït en espais culturals, les darreres 

restriccions han obligat a tancar teatres, cinemes, 

auditoris i sales de concerts, entre d’altres.

Però per entendre l’abast de la problemàtica hem 

d’arribar a l’arrel de l’assumpte: tan sols es 

destina un 0,75% dels pressupostos de la 

Generalitat a la cultura. Un país que no fomenta i 

que no protegeix la cultura és un país pobre, un 

país amb una població de valors mediocres, que 

no es qüestiona les coses i sense futur.

Un esforç majúscul van fer molts artistes quan, 

durant el confinament, van oferir de manera 

gratuïta el seu art en forma de concerts, 

exposicions, òpera, teatre, etc. Gràcies a ells vam 

poder apaivagar els nostres neguits i alleugerir 

les tensions i les preocupacions que la pandèmia, 

les notícies constants i les situacions personals 

ens van provocar. La cultura omple i enriqueix 

l’ànima. La cultura cuida la salut mental. La 

cultura és essencial a les nostres vides. I cal que 

tinguem memòria quan els espais culturals tornin 

a obrir, perquè sí, la cultura és segura.
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“Puc dir amb certesa que el sector 
teatral és un dels que s’ha adaptat 
millor a les noves mesures”

“Un país que no fomenta i que no 
protegeix la cultura és un país pobre”



Sabíeu que som tan sols una espècie més de les 

quasi nou milions registrades per la WCMC a tot 

el planeta? La creença que l’home pot 

transformar tot el que l’envolta sense patir-ne 

les conseqüències és rebutjada avui en dia per 

la ciència. Sovint ens imaginem a la humanitat 

com la peça central d’una màquina de 

producció intensiva sense límits, quan en 

realitat la Terra és un sistema d’equilibri fràgil 

que necessita energia per a funcionar i mantenir 

la vitalitat del conjunt d’ecosistemes.

Tant el capitalisme com l’anomenat socialisme 

real van optar històricament per un creixement 

productiu exponencial sense tenir en compte 

que els recursos naturals i energètics eren 

limitats. Amb aquests antecedents, el 

creixement econòmic incessant s’ha estavellat 

amb els límits físics i biològics dels ecosistemes 

terrestres i ens interpel·la a tots per trobar 

alternatives urgents i un canvi radical a gran 

escala.

Justament, l’economia ecològica estudia les 

relacions entre el sistema natural i els 

subsistemes social i productiu; la dimensió 

econòmica neoclàssica depèn de la dimensió 

ecològica. L’efecte de major impacte en l’opinió 

pública és el canvi climàtic (CC) antròpic. Els CC 

són variacions de la temperatura mitjana del 

planeta, i si bé és cert que històricament s’han 

produït de forma natural i a escala temporal 

geològica (durant milions d’anys), la 

temperatura global no ha parat d’augmentar 

coincidint amb la Revolució Industrial, després 

de gairebé dos mil·lennis de clima força estable.

Els gasos d'efecte hivernacle com el nitrogen, el 

metà o el diòxid de carboni són ben naturals i 

presents en els cicles biogeoquímics essencials. 

Tot i així, l'acció humana n’altera les 

concentracions estàndard i la capacitat de 

càrrega natural no és suficient per absorbir-los 

completament. N’és un exemple la utilització 

massiva de fertilitzants amb l’expansió de 

l’agricultura per satisfer les demandes d’una 

població cada vegada més gran, la desforestació 

de la selva amazònica o l’augment del metà 

degut a la indústria càrnica.

Negar aquesta amenaça només es pot fer com 

una fake news, ja que les evidències científiques 

i el consens social sobre aquests canvis són 

irrefutables. Encara que l’activitat d’organismes 

com ara les Nacions Unides és positiva, tractats 

com l’Acord de París (2015) no tenen prou força 

vinculant ni rigor per aconseguir mitigar el CC 

davant dels escenaris d’augment de la 

temperatura mitjana global d’uns 5ºC a finals del 

nostre segle (IPCC).

És fonamental tenir la màxima resiliència davant 

del CC i mitigar els seus efectes entre els més 

vulnerables, sobretot als països 

subdesenvolupats que són sovint els primers a 

rebre. Cal insistir en la necessitat de canviar 

l’actual paradigma sobre el funcionament 

socioeconòmic del nostre món, que l’home deixi 

de pensar que és el centre de la creació i 

considerar que som tan sols una peça, valuosa 

això sí, del conjunt de la Terra.

Canviem el 
sistema, 
no el clima

ARNAU JORDI TOLEDANO 
Ciències Ambientals (UAB)
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