
M
A

RÇ
 2

02
1

Divideix i... venceràs? 
Martí Lagresa

El cordó sanitari a Vox, 
a debat

El nostre patrimoni ens fa 
mandra

La salut mental 
a l’aula

El canvi tecnològic
al mercat laboral
Pol Audivert

Ada Font vs. Andrea Llopart

Marçal Artigas

Viviane Ogou



El canvi tecnològic al 
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Actualment estem presenciant una gran revolució 

tecnològica, que canviarà les nostres vides per 

sempre. En un present i futur pròxim, la 

mecanització robòtica i l’augment de les 

tecnologies poden acabar substituint una gran 

quantitat de feines.

Per solucionar un problema que comença a fer-se 

palpable en el sí de la societat, observo la 

necessitat d’apostar per un replantejament del 

model educatiu. La reeducació i igualtat 

d’oportunitats aconseguirien evitar la crisi laboral i 

social provocada per la substitució del capital 

humà per maquinària moderna i tecnològica. Tant 

els que encara no han rebut una nova formació, 

com aquelles que ja l’han rebuda, s’han de nodrir 

d’un nou programa d’ensenyament que potenciï i 

ajudi a aprendre com serà la futura convivència 

amb la intel·ligència artificial en els diversos 

sectors productius. De forma progressiva els 

treballadors del present han de ser assignats a 

tasques eficients i atractives que difícilment pugin 

ser substituïdes per les màquines intel·ligents. Al 

contrari, si no s’aporten mesures a encaminar les 

generacions a la coexistència, difícilment 

trobarem una societat preparada per fer front, a 

tots els nivells, a una intel·ligència artificial que 

farà les feines que fèiem nosaltres, de forma més 

eficient i econòmica. L’atur es dispararà i les 

desigualtats s’accentuaran.

És de vital importància fomentar una reeducació 

per aportar coneixement a aquells que encara no 

han rebut aquesta adaptació a les noves 

tecnologies. Cal tenir en compte que per un 

costat, trobem persones amb un treball efectiu i, 

per l’altre, aturats, alguns de llarga durada. 

Aquesta nova formació ha d’ensenyar els 

potencials treballadors del present com adaptar-

se a treballar amb la intel·ligència artificial, i també 

amb aquest nou capital humà amb un valor 

afegit. El Govern hauria de portar a terme un 

pacte Nacional amb els sectors agrícoles, 

industrials i de serveis. Juntament amb les 

institucions governamentals, les empreses i els 

sindicats haurien de ser pioners en marcar 

estratègies orientades a la reconversió i 

reeducació del personal.

D’altra banda, cal repensar el futur model 

educatiu i s’ha de preparar l’alumnat d’avui per les 

feines de demà. En primer lloc, hem d’aconseguir 

una igualtat educacional. Clarament cal potenciar 

la motivació escolar; aquest fet evitarà 

l'abandonament prematur. A més, les escoles 

públiques han d’igualar els índexs d’ensenyament 

de les privades. En segon lloc, cal potenciar 

l'habilitat comunicativa i pensadora de cada 

alumne. Cada persona és un món i té unes 

habilitats que no són prou potenciades en l’època 

de formació. Per això, hem de repensar 

assignatures i maneres d’ensenyar. Introduir 

matèries ètiques, socials, polítiques i de 

creixement personal. Per últim, cal reflexionar les 

jornades laborals de les capes de la societat; 

reduir hores i augmentar maquinària intel·ligent 

als diferents sectors productius.

“[...] ensenyar als treballadors del 
present com adaptar-se a treballar amb 
la intel·ligència artificial [...]”



Aquestes han de poder dedicar més temps a 

l’educació dels seus fills. La intel·ligència artificial i 

la digitalització ja s'encarregaran de la part 

pràctica. Aquí rau la importància del pensament. 

Aquesta nova educació s’ha d’aplicar igualment al 

mon universitari.

L’educació de qualitat, la flexibilització laboral i 

l'aprenentatge per a la futura convivència amb la 

robòtica permetrà una professionalització mai 

vista entre totes les classes socials de la societat. 

La reducció de personal a causa de l’augment del 

nivell educatiu en els diversos sectors productius 

serà inevitable, i aquesta serà substituïda per 

maquinària intel·ligent que farà les feines de 

forma més productiva i econòmica. Els 

professionals que quedin en feines poc 

remunerades gràcies a la reassignació i la nova 

educació tindran un sou més alt i no seran 

acomiadats per la substitució robòtica. En 

conseqüència, veurem una reducció de les 

desigualtats socials i un augment de les 

oportunitats laborals independent del poder 

adquisitiu. És necessari, per tant, un canvi i 

transformació en l’actual model educatiu.

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

luniversitari.cat/escriu

“[...] veurem una reducció de les 
desigualtats socials i un augment de les 
oportunitats laborals [...]”
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Divideix i... venceràs?
MARTÍ LAGRESA 3r de Dret

La carrera electoral ja venia prometent ball de 

bastons entre tots els grups parlamentaris que 

acudien en aquestes eleccions, marcades per 

un context de pandèmia insòlit, cosa que va 

propiciar que el discurs dels candidats es 

fonamentés bàsicament en aquest aspecte, 

deixant deliberadament en segon pla el tema 

referent a la independència, molt més candent 

en altres comicis.

L’anormalitat de la situació també es va 

traslladar al nombre de partits que 

potencialment podien obtenir representació 

dins l’hemicicle. En total varen ser nou als que 

les enquestes donaven més possibilitats 

d’entrar, malgrat que de forma més residual 

treien el cap altres alternatives polítiques com 

el PNC, el FNC o Primàries. El panorama polític 

català mai s’havia vist tan fraccionat. De fet, des 

de les primeres eleccions a la cambra catalana 

l’any 1980, després del retorn a la democràcia, 

mai hi havia hagut un Parlament amb vuit 

colors polítics diferents. I és que després 

d’aquestes últimes eleccions, només les de l’any 

1932 són capaces d’igualar el nombre de grups 

parlamentaris representats en l’actualitat.

Dins del bloc sobiranista vàrem observar molts 

xocs, retrets i disputes entre els actuals socis de 

Govern, que encaraven la carrera electoral amb 

l’únic objectiu de superar a l’altre en vots i 

obtenir la tan preuada Presidència. 

Paral·lelament es jugava una guerra freda a 

mans del PDeCat, que fomentava el seu discurs 

en desprestigiar a la CUP, formació que es 

presentava com l’alternativa necessària de 

Govern, i amb l’objectiu d’esgarrapar els vots de 

l’electorat més dubtós entre el partit del MHP 

Mas i el del MHP Puigdemont.

A l’altre costat, Vox rebia tota la pressió de 

Ciutadans i del PP, que tot i que ja albiraven 

que molts dels seus antics i potencials votants 

aquesta vegada farien un viratge cap el partit 

de Santiago Abascal, no s’esperaven que en la 

seva primera presentació a unes eleccions 

catalanes els superarien en vots i diputats.

I a terra de ningú, o això es creien alguns 

partits, quedava el PSC encapçalat per 

l’exministre Illa, peça que els ha suposat un bon 

rèdit polític pel que fa els resultats electorals; i, 

també, el progressisme de què presumeix En 

Comú Podem, que ha quedat demostrat que 

els seus resultats no només no es mantenen, 

sinó que van a la baixa.

Davant d’aquest trencaclosques polític, caldrà 

veure quins són els moviments que duen a 

terme els partits per assegurar el triomf del seu 

candidat en el debat d’investidura. De moment, 

el més probable és que es torni a constituir un 

Govern de coalició entre ERC i Junts, amb la 

CUP donant suport externament, mentre que a 

l’altre costat de l’hemicicle seguiran les disputes 

entre partits per veure qui és més 

constitucionalista dels tres. Salvador Illa 

adoptarà la postura de guanyador com ho va 

fer en el seu moment Inés Arrimadas, i 

mentrestant Jèssica Albiach, sense massa èxit, 

continuarà posant en valor les polítiques socials 

que manquen a Catalunya. Amb tot plegat, el 

que és evident és que la solució no passa per 

un nou Govern entre els actuals aliats, ni 

tampoc per un pacte entre les altres 

alternatives, però això és política i com deia 

Margaret Thatcher, “la missió dels polítics no és 

la d’agradar a tot el món”.
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El cordó sanitari a Vox, 
a debat

La pràctica del cordó sanitari implica 

l’aïllament d’un partit polític per part dels 

altres, àdhuc quan ha obtingut 

representació parlamentària. Acostuma a 

utilitzar-se contra partits extremistes 

considerats “antidemocràtics” excloent-los 

de la governabilitat.

ADA FONT 3r de Ciències Polítiques i 1r de Dret

A FAVOR DEL CORDÓ SANITARI A VOX. ADA 

FONT/ El cordón sanitario es un instrumento para 

aislar a los partidos de extrema derecha 

ampliamente utilizado en países europeos 

durante décadas. Hasta la llegada de la extrema 

derecha en las cámaras legislativas de España no 

se había planteado esta cuestión aquí.

No podemos incluir en el sistema a aquellos que 

no lo respetan. Sus valores de partido no 

son compatibles con la democracia, ni como idea 

ni como práctica. Los recortes de derechos, 

el discurso antiinmigración, la falta de democracia 

interna de los partidos, el seguimiento de 

la costumbre y la tradición… Estos son solo 

algunos elementos que los identifican.

En el caso de Vox, además no solo son 

abiertamente de extrema derecha, sino que son 

fascistas no autoidentificados. No podemos 

concebir el fascismo como algo solo propio del 

siglo XX, sino que existe un fascismo eterno, el 

cual narra Umberto Eco. Este fascismo tomará 

formas propias en el territorio nacional; por 

ejemplo, en España será ultranacionalista. Sin 

embargo, goza de una gran ventaja: que los otros 

no lo identifiquen como tal. Así pues, pueden 

llevar el disfraz de democrático y así destruir el 

sistema desde dentro. Es un plan magistral y 

estratégico.

El cordón sanitario no es una medida únicamente 

de la izquierda. Para su correcto desarrollo 

es necesario una implicación de todos los 

partidos del arco ideológico. Lo importante es fijar 

aquello que se quiere combatir: la extrema 

derecha. Esta medida llevaría unidad, un elemento

ANDREA LLOPART 3r d’International Business Economics

No podemos incluir en el sistema a 
aquellos que no lo respetan. […] no son 
compatibles con la democracia […]”

m
a

rç
 2

0
2

1

V
ER

SU
S

5



que escasea entre la clase política actual, pero 

que resulta imprescindible. La medida no supone 

no hablar de este tipo de partidos. De forma 

desacertada, se ha entendido que esta 

precaución implica no tratar jamás en medios de 

comunicación la palabra extrema derecha con la 

intención de no darles más difusión. No obstante, 

sería un error flagrante, ya que con las redes 

sociales esta categoría de partidos ya encuentra 

su público. En el caso de Vox se utilizan de forma 

muy asidua. Por lo tanto, lo necesario es hablar de 

este tipo de partidos, pero de forma crítica, 

siempre entendiendo su naturaleza y dando 

elementos para poder combatir su desarrollo. 

También a menudo se rechaza la medida por 

aumentar supuestamente el apoyo a estos 

partidos por la publicidad que les da. Pero se han 

de tener en cuenta otras variables omitidas que 

pueden resultar claves.

Aunque obtengan mejores resultados el objetivo 

es tenerlos al margen de las decisiones políticas. 

El cordón sanitario es una medida eficaz, pero no 

la única para combatir el avance de la 

extrema derecha. El politólogo Pablo Simón 

asegura que no existe una receta única. Todas 

las prevenciones adoptadas han de perseguir el 

claro objetivo de “Democratizar la democracia”, 

como afirma el filósofo César Rendueles.

EN CONTRA DEL CORDÓ SANITARI A VOX. 

ANDREA LLOPART/ 3.656.979 españoles los han 

elegido, tercera fuerza política en el Congreso y en 

pleno auge después de la fuerte entrada en el 

Parlament con 11 diputados, ¿y la pretensión es 

silenciar al 15% de la población española, o querer 

acabar con toda idea política que no sea como la 

suya?

“El argumento de la intimidación es una confesión 

de impotencia intelectual” (Ayn Rand). El cordón 

sanitario es una medida poco democrática, pero 

sobre todo es claro ejemplo de incompetencia 

política: tener que silenciar, aislar e ignorar porque 

no eres capaz de rebatir su discurso.

Imponer un cordón sanitario sobre un partido 

democrático plantea una superioridad moral y 

política de cierta parte de la sociedad sobre la 

otra, dando a entender que hay votantes de 

primera y de segunda clase. Además, esta medida 

tiene un gran efecto rebote sobre el partido 

aislado: se considerará una víctima de la 

democracia, un regalo que movería aún más las 

masas. Un cordón sanitario a Vox deja entrever 

que los otros partidos son incapaces de combatir 

sus ideas y que lo mejor sería silenciarlo, cosa que 

podría ser tremendamente peligroso en una 

democracia como España donde todas las ideas 

se deben poder discutir. ¿De verdad no existen 

políticos confiados y seguros de su discurso para 

poder convencer al electorado sin tener que 

silenciar a un partido?

La incoherencia máxima llega cuando quiénes 

piden este cordón sanitario son aquellos que 

cuestionan más la democracia, apoyando 

regímenes comunistas y totalitarios como los de 

Cuba o Venezuela, según analistas de 

“FreedomHouse” son dos países sin libertades 

prácticamente. Allí, el término de cordón sanitario 

se queda tremendamente corto: la democracia no 

existe y mucho menos, la libertad de expresión. 

¡Todos deben opinar como el líder! Pero la cosa no 

queda ahí, esos mismos partidos apoyan a grupos 

parlamentarios con líderes que eluden condenar 

los 857 asesinatos por la banda terrorista ETA. 

Ahora bien, el cordón sanitario a Vox.

Los medios de comunicación también han tenido 

un papel relevante en todo aquello relacionado 

con Vox y juntamente con los errores cometidos 

por algunos de los partidos, me atrevo a decir que 

son ambos culpables de este auge. Vox es fruto 

de una radicalización de la sociedad española, 

harta del extremismo de izquierdas y descontenta 

con los partidos convencionales.

A mi parecer, la solución está lejos de silenciar y 

aislar. Primero, sería realmente inútil ya que el 

mensaje de Vox está tremendamente presente en 

la sociedad. Segundo, sería otra nueva razón para 

conseguir más votantes, verse con fuerzas porque 

todos los demás partidos les tienen miedo. 

Tercero, demuestra una vez más la incapacidad de 

los políticos, la poca fuerza y rigidez de su 

mensaje, y la poca confianza depositada en la 

democracia.

“[...] la solución está lejos de silenciar 
y aislar”
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Les restriccions que durant els últims mesos van 

i venen han posat al punt de mira el paper del 

turisme en el sector cultural. Tenim una gran 

tendència a no valorar el que tenim a prop de 

casa. Això es veu clarament en la precarietat del 

sector ja abans de la pandèmia, i és que teatres, 

sales de concert i cinemes ja fa temps que tiren 

endavant com poden. Museus i monuments, 

també. La crisi actual no ha fet res més que 

evidenciar unes mancances ja existents i 

maltractar un sector quasi oblidat per les 

institucions, els patrocinadors i el públic.

El patrimoni cultural material de Catalunya és ric i 

variat. Des de jaciments prehistòrics fins a 

propostes contemporànies, les possibilitats de 

gaudir dels béns culturals del país són molt 

diverses. Això no evita, però, que subestimem o 

fins i tot menyspreem allò que fan o han fet els 

nostres conciutadans al país. La majoria de grans 

museus formen part dels atractius turístics de 

Catalunya. Tan gran és la relació entre aquests 

llocs culturals i els turistes que amb la pandèmia 

i la reducció de la mobilitat internacional, molts 

han vist disminuir de manera dràstica els seus 

ingressos i visitants.

Els museus i monuments catalans depenen dels 

turistes. Per posar dos exemples diferents: 

segons la memòria anual de la Fundació Gala-

Salvador Dalí de l’any 2016, només un 10,4% dels 

visitants del Teatre-Museu Dalí de Figueres 

procedien de Catalunya. De la mateixa manera, 

el balanç de visitants al Museu Marítim de 

Barcelona l’any 2019 indica que només un 17,3 

% dels seus visitants eren residents a Catalunya. 

Tot això ens porta a una conclusió: els catalans 

no anem prou als nostres museus.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) té 

una de les col·leccions de Romànic més 

importants d’Europa. El museu Arqueològic de 

Catalunya conté una gran quantitat de jaciments 

de diverses èpoques, alguns de gran rellevància. 

Disposem d’un ric patrimoni industrial. Des de la 

Casa Batlló al Monestir de Poblet o la Seu Vella 

de Lleida, tenim petites i grans joies de 

l’arquitectura. Cal donar a conèixer el patrimoni 

català entre nosaltres i aprendre a valorar-lo. 

Alguns diran que aquests llocs no són 

econòmicament assequibles per a tothom. Això 

no és veritat. L’entrada al MNAC és gratuïta el 

primer diumenge de cada mes i, com aquest, 

existeixen molts altres descomptes a la majoria 

de museus i monuments. Tot i així, no es tracta 

només que la gent s’ho pugui permetre, sinó que 

la gent sigui conscient que pot fer-ho i hi estigui 

disposada.

No ens interessa el nostre patrimoni, potser ens 

fa mandra. En lloc de valorar-lo com a un servei 

d’ús habitual, el concebem com a una atracció 

turística. Això es pot canviar, però primer cal 

desmitificar el concepte d’“alta cultura” i 

entendre que podem gaudir i aprendre del 

patrimoni. Hem de treballar en els camps de 

l’educació i del lleure per fer veure que l’activitat 

cultural no és només per a les elits, per als 

turistes i per a les escoles. 

El nostre
patrimoni ens
fa mandra

MARÇAL ARTIGAS 3r Global Studies
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La salut mental a l’aula
VIVIANE OGOU MSC International Security (IBEI)

“El suïcidi és la segona causa de mort no natural 

entre joves i adolescents.” És probable que hagis 

sentit a parlar d’aquesta realitat en les últimes 

setmanes. L’any 2019 es va confirmar que el 

suïcidi jove s’havia triplicat els darrers 30 anys. 

Aproximadament 349 persones menors de trenta 

anys moren cada any per aquesta raó, i en termes 

generales, unes 3500 persones es suïciden 

anualment a l’Estat. Una taxa major que la de 

morts per accidents de trànsit o càncer de pulmó 

per tabaquisme, i tot i així la inversió pública és 

pràcticament nul·la.

L’any 2008, amb l’inici de la crisi financera, hi va 

haver una augment de les consultes per 

dificultats emocionals o trastorns mentals, i de la 

mateixa forma va ocorre amb el suïcidi. Ara, amb 

la pandèmia, la situació és similar: Lucas Giner, un 

conegut psiquiatra, va augurar l’augment a causa 

de la pèrdua de feina, la mort de familiars i 

persones estimades, i — afegeixo, —

possiblement, per l’alerta constant de perill de 

mort als mitjans de comunicació. Tant és el risc 

de patir una malaltia mental que el CATSALUT ha 

desenvolupat l’aplicació gestióemocional.cat per 

poder donar resposta a la ciutadania, molt 

probablement sent conscients de la baixa qualitat 

de l’atenció pública i l’elevat cost del servei privat.

El jovent tornem a ser un col·lectiu greument 

afectat per la pandèmia i la recessió econòmica, 

tot junt a un confinament “dissimulat” i 

permanent. L’estrès i l’ansietat a l’aula augmenta 

doncs hem digitalitzat estudis no pensats per 

l’educació a distància; i a la vegada, les 

possibilitats d’esbarjo i desconnexió 

desapareixen. Tot i així, la comunitat universitària 

no ha desplegat plans d’acció i recolzament 

emocional al seu alumnat. Aquesta falta no és 

exclusiva de Catalunya, sinó que afecta a 

estudiants de tot l’Estat, i no només és present 

sols a l’etapa universitària, sinó que la qüestió no 

s’aproxima en cap moment de l’escolarització. Un 

nen que es porta malament a classe és un “mal 

educat” o una nena a qui li costa relacionar-se és 

“tímida”; un adolescent que treu males notes “no 

és gaire intel·ligent” o “no s’esforça”, però mai es 

planteja quines dificultats emocionals i/o 

disfuncions familiars cal abordar per ajudar-los.

Caldria començar a observar models educatius 

estrangers que incorporin la gestió emocional 

com a competències transversals i que facin un 

seguiment dels estudiants. No només podríem 

reduir les taxes de fracàs escolar, evitar el suïcidi 

o la cronificació de malalties, sinó que podríem 

millorar els processos d’aprenentatge i 

socialització, afavorint una societat més conscient, 

empàtica i amb menys conflictes. I en el context 

de pandèmia, és imprescindible implementar 

plans d’emergència per atendre a aquells joves 

que, ara més que mai, necessiten d’habilitats 

emocionals o d’un impuls per cercar ajuda.

“Caldria començar a observar models 
educatius estrangers que incorporin la 
gestió emocional [...]”
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