
D
ES

EM
B

RE
 2

02
0

Los doctorandos
desafían a la UPF en los 
tribunales Luisa Faustini

La discriminació 
positiva, a debat

El show d’Ignatius

Entrevista al 
Conseller 
d’Exteriors

La vivienda: un 
debate siempre 
abierto Luis Estrada

Anna Moya vs. Albert Vall

Anna Fornieles

Bernat Solé



La historia de la vivienda ha evolucionado de 

modo notorio desde las cuevas de nuestros 

ancestros hasta las construcciones modernistas 

actuales. Buena prueba de ello son las mejoras 

prestacionales que han permitido consolidar la 

vivienda como el lugar por excelencia para 

desarrollar derechos fundamentales como la 

libertad o la intimidad. Las verídicas e 

incuestionables bondades de la vivienda 

constituyen una cara de la moneda.

La otra cara de la moneda es su notable 

cotización en el mercado hipotecario pues es un 

activo financiero de primera necesidad. Esta 

parte de la realidad, que todos conocemos y 

algunos endiablan, existirá a menos que se 

elimine el intrínseco carácter mercantil de la 

vivienda.

Presentado el objeto, debo advertirles que en 

este complejo problema tampoco existen 

fórmulas mágicas ni soluciones sencillas. Hasta 

tal punto es así que, bajo un ropaje simple, 

aparecen cuestiones con respuestas sumamente 

complicadas. Por ejemplo: ¿existe o debería 

existir un derecho universal a ser propietario de 

tu propia vivienda? o ¿es adecuado que no se 

concedan préstamos hipotecarios a aquellos que 

no los puedan pagar?

Al inicio del artículo se señalaban las dos notas 

definitorias de la vivienda: el aspecto social y el 

patrimonial. Esa dualidad desaparece cuando se 

analizan los intervinientes en el acceso a la 

vivienda, ya que pueden interceder hasta tres 

sujetos diferentes: arrendador/vendedor, 

arrendatario/comprador y el Estado. La 

actuación de los Poderes Públicos tiene especial 

importancia pues es el responsable de garantizar 

el acceso a la vivienda.

Es bien conocido el derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada que obliga a las 

administraciones a promover las medidas 

necesarias para hacer efectivo este derecho. 

Entre estas medidas, destaca la regulación del 

suelo de acuerdo con el interés general para 

evitar la especulación.

Así pues, el ejecutivo dispone de suelo público 

para hacer tangible el derecho al disfrute, que no 

tiene por qué significar propiedad, de una 

vivienda digna. A lo largo de la historia, el Estado 

ha asumido este deber principalmente a través 

del alquiler de inmuebles públicos o de la venta 

de viviendas públicas.

Sin embargo, en la actualidad el parque de 

vivienda pública es exiguo. Por ello, es necesario 

que los responsables públicos agarren el toro 

por los cuernos y empiecen a colaborar con los 

particulares para construir o reformar vivienda 

en suelo público.

En lo referente a la intervención de la 

Administración en el mercado, ésta debe cesar la 

imposición de obligaciones reales a los 

particulares que lejos de ser fruto del interés 

general, son una consecuencia de su dejadez de 

funciones. El efecto de esta política tiene el 

resultado que se puede observar en Alemania: 

aumento de la demanda, descenso de la oferta y 

aparición de un mercado negro en el que la 

usura se encuentra como Pedro por su casa.

El camino es claro: más y más y más vivienda en 

el mercado. Y, para hacer real este acceso, se 

debe incentivar al particular (fiscalmente o con 

protección jurídica) mientras que, a su vez, se 

recupere la vivienda pública existente a 

principios de la década de los 2000. 

La vivienda: 
un debate 
siempre 
abierto
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Los doctorandos desafían
a la UPF en los tribunales

LUISA FAUSTINI Doctorand de Ciències Polítiques

La mayoría de los doctorandos no nos 

planteamos hacer un doctorado sin 

financiación. Salvo raras excepciones, entramos 

en el programa convencidos de que, de una 

forma u otra, conseguiremos alguna beca o 

contrato que nos permita mantenernos 

mientras llevamos a cabo nuestros proyectos 

de investigación. Digo convencidos porque tal y 

como está planteado el sistema de becas y 

contratos no sabemos si lo tendremos ya 

pasados algunos meses -o años como en mi 

caso- desde que empezamos. Lo cierto es que 

tener un contrato lo cambia todo y nos da 

seguridad y tranquilidad que son 

fundamentales para avanzar con nuestras tesis 

(y para poder pagar un alquiler mientras lo 

hacemos).

Sin embargo, tener un contrato no es suficiente 

para protegernos de la precariedad y 

vulnerabilidad laboral. En mi caso, la 

financiación de mi contrato viene de parte del 

AGAUR (Generalitat), quien sólo me financia 

durante tres años; mientras que el resto de 

financiadores lo hace durante cuatro años. Tres 

años es un periodo de tiempo a todas luces 

insuficiente para acabar la tesis, sobre todo 

cuando, a la vez, mi contrato me obliga a 

impartir docencia. La principal consecuencia de 

esto para todos los que están en mi situación 

es que la mayoría de nosotros tenemos que 

acabar la tesis en el paro. Es decir, utilizamos 

los meses acumulados de paro para seguir 

trabajando igual que cuando teníamos 

contrato, algo que ha estado totalmente 

normalizado por nuestros departamentos.

El EPIF (RD 103/2019, de 1 de marzo) vino a 

acabar con estas discrepancias entre agentes 

financiadores y, aparte de equiparar nuestros 

sueldos, hizo obligatorio que todo el mundo 

pudiera contar con un cuarto año de contrato 

para acabar la tesis. Todos los responsables de 

aplicarlo (universidades y centros de 

investigación) se han estado pasando la pelota 

y se niegan a hacerlo. Ante esto, las 

doctorandas de toda Catalunya nos hemos 

organizado y, a través de nuestros colectivos y 

el sindicato CGT, hemos presentado una 

demanda para que se aplique el derecho al 

cuarto año. El tema sigue judicializado, con 

diversas suspensiones de vistas y cuestiones 

procesales que han ido eternizando el proceso.
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“[…] las doctorandas de Catalunya nos 
hemos organizado y hemos presentado 
una demanda”
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Mientras esperamos, sin embargo, diversas 

compañeras han sido injustamente despedidas 

por sus universidades o centros y han acabado o 

siguen escribiendo su tesis mientras cobran el 

subsidio por desempleo.

Esto es exactamente lo que me pasará a mí si no 

obtenemos pronto una sentencia favorable. El 

próximo 2 de diciembre acaba mi contrato. El 

pasado octubre tuve una hija. El permiso de 

maternidad que alargó mi contrato fue, como en 

todos los casos, insuficiente. Evidentemente, no 

he acabado la tesis. El día 3 de diciembre, seguiré 

redactándola y cuidando a un infante mientras 

consumo los recursos económicos que debería 

dedicar a buscar otro trabajo. Un trabajo que, por 

cierto, no me dará la universidad.

En medio de esta pandemia que no parece tener 

fin, el plazo de mi contrato y de mi tesis sigue 

corriendo. No tengo más remedio que seguir 

trabajando si no quiero echar a perder el trabajo 

de estos últimos años. Creo que todos 

empezamos el doctorado conscientes de que se 

trataba de una escalada larga y difícil, pero lo que 

no esperábamos es que en el último tramo nos 

quiten el oxígeno y las cuerdas, justo cuando el 

tiempo se ha agotado y aun habiendo peso 

añadido en la mochila.

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

luniversitari.cat/escriu
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La discriminació positiva, 
a debat

La discriminació positiva és la 

pràctica de donar facilitats a 

persones de col·lectius 

vulnerables a través d’eines com 

ara quotes mínimes per tal de 

corregir discriminacions socials en 

àmbits diversos. Aquest mes, al 

VERSUS confrontem arguments a 

favor i en contra de fer-ho. 

ANNA MOYA 2n de Filosofia, Política i Economia

A FAVOR DE LA DISCRIMINACIÓ POSITIVA. 

ANNA MOYA/ Allan Bakke, jove blanc 

estatunidenc, va ser rebutjat de la Medical School

de la Universitat de Califòrnia després de 

sol·licitar-hi admissió dos cops. En aquell moment, 

la facultat reservava 16 de 100 places de cada 

promoció a estudiants de col·lectius minoritaris. 

Bakke va portar el cas a la Cort Suprema dels 

Estats Units, que va fallar al seu favor, al·legant així 

la inconstitucionalitat de la raça com a criteri 

d'admissió. D'ençà de l’inici del debat, moral i 

legal, la discriminació positiva ha estat objecte de 

controvèrsia a quasi tot el món.

Durant el judici, la part de jutges en contra de la 

discriminació positiva va al·legar que s’ha “de 

tractar igual als iguals”. Segons aquesta visió, 

donar importància a la raça (gènere, ètnia...) és

utilitzar el mitjà de la igualtat numèrica per arribar 

a la fi de la igualtat moral, la qual nega la fi per la 

virtut dels seus mitjans. No obstant això, d’aquí 

sorgeix una diferència clau entre discriminació 

positiva i negativa. Les preferències socials del 

racisme o el masclisme estigmatitzen un col·lectiu 

amb l'objectiu que sigui considerat inferior. A 

diferència, la discriminació positiva de la 

Universitat de Califòrnia no humilia ni tracta com a 

inferior a les persones blanques, sinó que 

persegueix la igualtat entre races, que ara mateix 

no són “iguals”. Així mateix, a causa dels prejudicis 

racials i de gènere que obstaculitzen reconèixer el 

talent, podem posar en dubte que en absència de 

discriminació positiva hi hagi una igualtat de 

tracte. Un fet que ho constata és l’adopció de les 

audicions “ a cegues” de les orquestres 

estadounidenques, que expliquen un augment del 

30% de la proporció de dones a les 5 millors 

orquestres del país.

ALBERT VALL Màster en Assessoria Fiscal
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Així mateix, els jutges a favor de Bakke

consideraven que la discriminació positiva és

immoral perquè ajuda a un col·lectiu de víctimes a 

costa de perjudicar individus innocents. No 

obstant, es tracta d’un fals dilema moral perquè 

realment no s’està danyant a ningú. L’únic que 

perden aquests individus (que solen ser homes 

blancs) és l’expectativa d’accedir a una plaça que 

no els pertany, ja que tenen un avantatge per 

aconseguir la plaça gràcies a la seva condició 

privilegiada d’home blanc, i no per qu ̈estions de 

mèrit. En definitiva, la discriminació positiva 

equipara la possibilitat d’accés a places per a 

col·lectius minoritaris, que arrosseguen un 

desavantatge social a consequ ̈ència de l’opressió 

històrica i de les pitjors oportunitats de preparació 

que se'n deriven.

Recapitulant, el principi de “tractar els iguals com a 

iguals” pot semblar lògic, però a l’abandonar el 

marc abstracte constatem que no som “iguals” en 

tant que a certs col·lectius se'ls ha impedit 

històricament avançar en la societat. En aquest 

sentit, la discriminació positiva és un instrument 

de justícia distributiva que equipara el dret a la 

igualtat d’oportunitats. La discriminació positiva no 

danya a ningú ja que tot el que els homes blancs 

han “guanyat” de l’opressió històrica és el que 

suposadament “perden” amb la discriminació 

afirmativa.

EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓ POSITIVA. 

ALBERT VALL/ La discriminació positiva és la vella 

discriminació invertida. Dels creadors del clàssic 

“no podrà ser directora perquè és dona” arriba 

l’esperat “és directora perquè és dona”. És 

innegable, doncs, que la discriminació positiva 

ajuda, en última instància, al conservadorisme 

més ranci. I així anar fent...

La lògica de la discriminació positiva és la següent: 

per acabar amb la discriminació cal perpetuar els 

rols opressors de gènere i raça instigant 

ressentiment als que en surten guanyant i als que 

en surten perdent. Als primers se’ls nega 

qualsevol sentiment d’assoliment personal, als 

segons se’ls llença a un món injust.

Aleshores ens podem preguntar: si el feminisme 

predica la igualtat, per què algunes, alguns o altres 

abanderats del feminisme proposen discriminar? 

No és això, companys, no és això.

La trista realitat en l’esfera parlamentària és que 

per guanyar un grapat de vots els polítics 

s’abanderen de la lluita contra la suposada 

minorització d’un col·lectiu. L’assenyalen, i així, 

construeixen un món de jerarquies i etiquetes. 

Hom esdevé dona, home, homosexual, 

heterosexual, comunista, feixista... Només caldria 

que ens posessin un cartellet a l’esquena i amb 

una paraula ja ens definissin del tot. Aquest món 

feliç té valors i mesures diferents per a cada 

estament: els comunistes són bons, els liberals 

dolents, les dones valen molt, els homes també 

però no tant.

Els polítics, en cap moment, es preocupen de 

l’impacte que pot suposar l’ús de la discriminació 

positiva, la qual enfronta els grups socials i 

corromp els ideals de justícia i d’igualtat del 

sistema democràtic. La discriminació positiva que 

ells prediquen esdevé la conditio sine qua non per 

a la justificació de la distòpia de millors i pitjors, 

d’opressions suposadament justes i escaients, de 

discriminacions tant mediàtiques com arbitràries.

En el món que ells desitgen, una dona esdevé 

CEO d’una empresa pel fet de ser una dona i no 

per les seves qualitats professionals. És això gaire 

diferent a dir que una dona no pot ser CEO pel fet 

de ser dona? No. Això és mas-clis-me.

La discriminació positiva no tan sols mai engendra 

igualtat sinó que, en darrera instància, ens aboca 

a una societat perillosament autoritària.

“En el món que ells desitgen, una 
dona esdevé CEO d’una empresa pel 
fet de ser dona[...]”
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“L’únic que perden aquests individus 
(que solen ser homes blancs) és 
l’expectativa d’accedir a una plaça 
que no els pertany”
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El show d’Ignatius
ANNA FORNIELES 3r d’IBE

Quan llegiu Ignatius, a molts de vosaltres se us 

despertarà a l’inconscient el soroll, la barroeria i 

l’escarni. Jo sempre em convido a viure’l gaudint 

de la incomoditat que genera dins meu el que ell 

sovint anomena “humor transgressor”.

Quan vaig veure la seva sèrie “El fin de la 

comedia” vaig descobrir la persona rere el 

personatge, a Juan Ignacio Delgado, fràgil i 

insegur. He d’admetre que aleshores li vaig agafar 

certa simpatia, segurament, generada per la 

compassió. També vaig poder definir la línia que 

unia al personatge amb l’individu: la misèria.

I és per això que el dia 25 de setembre feia cua a 

la sala BARTS, amb el mig somriure que sempre 

suposa entrar en aquest espai. Quan el “show” va 

començar, vaig sentir que el personatge que hi 

havia a l’escenari era dèbil i indecís, però al 

mateix temps groller: una barreja del que jo 

concebia com a Ignatius i Juan Ignacio. Aquest 

nou paper que encara no havia desemmascarat, 

em va decebre una mica.

D’altra banda, he de destacar que m’apassiona 

que qui està a l’escenari interactuï amb el públic. 

Ignatius és un dels personatges més dinàmics 

que he conegut mai en escena, té una filosofia de 

comèdia destructiva que no deixa a cap 

espectador indiferent. El seu mètode també 

permet la intrusió descontrolada de comentaris, 

la qual cosa omple de matisos i de vida 

l’espectacle.

La manera d’Ignatius de captivar al públic és 

sempre a través de la multidimensionalitat de 

l’humor, que abasta des de la incomoditat fins el 

riure més senzill. En el meu cas, escolar-lo 

sempre m’intimida, però també em fa reflexionar 

i com no, riure.

En resum, “El Show d’Ignatius” em va decebre una 

mica, perquè va ser d’un to menys enèrgic del 

que m’esperava. El seu espectacle va tractar 

molts temes sense filtres: la sexualitat, els 

prejudicis, els desitjos i la mort entre d’altres. En 

acabar l’obra, em vaig sentir incomodada i 

qüestionada, que al capdavall és la sensació que 

em volia emportar.
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“En acabar l’espectacle em vaig sentir 
incomodada i qüestionada [...]”
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L’AGENDA UPF
Totes les activitats de les 
associacions de la Pompeu, a 
les teves històries d’Instagram.
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Entrevista al
Conseller d’Exteriors

BERNAT SOLÉ

Com una persona que es dedicava a la 
docència i exercia en l’àmbit educatiu s’ha 
acabat  convertint en el Conseller de 
Relacions Institucionals, Transparència i 
Afers Exteriors?

Sempre m’he sentit plenament compromès amb 
el món que m’envolta. El pas a la política, en  
primera instància a nivell municipal, el faig en el 
moment en que veig que puc aportar allò que 
penso que hauria de tenir qualsevol societat 
justa. Els anys al Parlament et permeten tenir una  
visió global i refermar el compromís adquirit amb 
el país i amb els valors republicans. I és 
precisament aquest compromís, en moments de 
màxima complexitat tant pel mateix departament 
com pel país sencer, en plena pandèmia, que em 
porta a acceptar l’encàrrec de fer  un pas 
endavant al capdavant del Departament.

Considera que el món dels afers exteriors es 
troba monopolitzat per les universitats 
privades?  En altres paraules, considera que 
hi ha igualtat d’oportunitats per accedir al 
món de les  relacions internacionals? 

Tenim grans professionals en l’àmbit de les 

relacions internacionals que han sortit de les 

nostres  universitats públiques. Des del 

departament d’Acció Exteriors promovem la 

realització d’estades  de pràctiques a estudiants 

d’universitats que ofereixen estudis de relacions 

internacionals i tenen  l’oportunitat de fer 

aquestes pràctiques tant a Catalunya com a les 

delegacions a l’exterior. Molts  d’aquests 

estudiants han acabat treballant en l’àmbit de les 

relacions internacionals i també en  altres sectors, 

però les pràctiques els han estat molt útils. Hem 

treballat amb Blanquerna i IBEI,  però també amb 

UAB, UB, UdL o URV. 

Per altra banda, som conscients que queda molt 

per fer per garantir la igualtat d’oportunitats en  

l’accés a la Universitat i és precisament en això en 

que des del Govern s’està treballant. I això  lliga 

amb els valors republicans als quals a l’inici de 

l’entrevista feia referència. 

Considera que el sistema educatiu públic 
català gaudeix de prestigi internacional, 
especialment  per part dels països de la 
comunitat europea?

Les universitats públiques catalanes es troben 

any rere any ben posicionades en el World

University Rankings. De fet, la mateixa Universitat 

Pompeu Fabra n’és un molt bon exemple,  

assolint el lloc 143 de de 1.397, aquest 2020, 

segons el World University Rankings. 

Pensa que el món de les relacions 
internacionals a dia d’avui ofereix 
oportunitats laborals,  o està més aviat en 
decadència? 

El món és cada vegada més global i el treball en 

xarxa és més que mai necessari per superar els  

reptes globals. La gestió de la pandèmica que 

estem patint n’és un clar exemple. I per tant,  

aquesta necessitat de treball interconnectat obre 

moltes i noves oportunitats en l’àmbit de les  

relacions internacionals. Hem vist aquests darrers 

anys com les polítiques aïllacionistes han estat  un 

fracàs i això ens demostra que el multilateralisme 

i la cooperació és el millor camí per a  afrontar els 

reptes globals que tenim. Per aquest motiu, ara 

més que mai, cal buscar aliances,  connexions i 

complicitats, i això passa, en bona mesura, per 

tenir una bona xarxa de relacions  internacionals 

en tots els àmbits.
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Creu que a dia d’avui hi ha suficients 
iniciatives educatives/universitàries a 
Catalunya (com ara  el Catalonia Model 
United Nations ) que promoguin el món de 
les relacions internacionals?

Catalunya i, especialment Barcelona, és un pol 

d’atracció de talent. Un país i una ciutat receptors  

d’estudiants d’arreu del món, i, alhora, amb 

referents a nivell internacional com és el cas de 

l’IBEI  o del CMUN. També és cert, però, que en 

aquests moments, la COVID ens està dificultant  

l’arribada d’estudiants i és per això que estem 

treballant per tal de revertir aquesta situació en  la 

mesura que la pandèmia ens ho permeti. 

Quins programes de pràctiques relacionats 
amb els afers exteriors ofereix la Generalitat 
de  Catalunya actualment? 

Des del Departament es dona suport a estudiants 

que vulguin fer estades fora de Catalunya a  partir 

de programes de beques a organismes 

internacionals (beques Canigó), a les nostres  

delegacions i a les Comunitats Catalanes a 

l’Exterior. En aquest moment, tenim un programa  

Alumni, per poder acompanyar a tots aquests 

estudiants en pràctiques i becaris, que compta 

amb més de 150 persones. Algunes d’aquestes 

persones estan treballant, en aquests moments,  

a organismes internacionals com Nacions Unides 

o l’OMS, a les institucions europees, xarxes  

globals, universitats de prestigi internacional, 

ONGs o entitats catalanes amb dimensió  

internacional. 

Com s’han adaptat aquests programes de 
pràctiques a la situació actual de pandèmia? 

Malauradament, les estades a casals i a 

Delegacions les hem aturat per la limitació a 

poder  viatjar. Pel que fa a les beques Canigó, 

estem treballant en la convocatòria 2021 per tal 

que  puguin incloure també les estades fetes l’any 

2020. 
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“Catalunya, i especialment Barcelona, 
és un pol d’atracció de talent. Un país 
i una ciutat receptors d’estudiants 
d’arreu del món [...]”



Com creu que l’actual pandèmia de la Covid-
19 pot afectar els programes de mobilitat  
internacional com ara l’ERASMUS en els 
propers anys? 

És evident que un dels elements essencials que 

ens ha mostrat la pandèmia és que la seva gestió  

requereix un anàlisi constant i que les mesures 

que s’adoptin depenent de la situació  

epidemiològica de cada moment. Això, per tant, 

ens genera una certa incertesa a l’hora de fer  

previsions. Aquesta incertesa, evidentment, ha 

afectat també al programa Erasmus, amb una  

reducció important d’estudiants que s’han acollit a 

aquest programa. Per tant, aquesta realitat  ens 

demana estudiar altres maneres d’intercanvi, 

fomentant, per exemple, la mobilitat virtual  com a 

alternativa a allò que avui no és possible. En tot 

cas, és evident que tan aviat com sigui  possible 

cal recuperar un programa de mobilitat 

internacional tant important com és l’Erasmus,  

que ha comptat des dels seus inicis amb una 

participació de més de 10 milions d’estudiants. 

Quines habilitats considera imprescindibles 
per exercir el seu càrrec? Quin consell li 
donaria a  algú que es vulgui dedicar a les 
relacions internacionals? 

En primer lloc, capacitat de lideratge i de gestió 

d’equips per fer emergir tota l’expertesa de les  

persones que en formen part. Els reptes que 

tenim com a societat cada cop són més globals i  

estan més interconnectats i, per tant, cal abordar-

los des d’una ment oberta, des d’una capacitat  

d’adaptació constant, però sobretot, des d’uns 

valors clars i robustos. I és precisament en l’àmbit  

de les relacions internacionals on pren més 

rellevància aquesta capacitat de treball en xarxa i  

d’entendre el món des d’un punt de vista global.

Entrevista realitzada per Roger Brils i Musta

Capdevila.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR
Rebràs mensualment la revista 
dels estudiants amb veu.

luniversitari.cat
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