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La llengua catalana és una llengua amb una gran 
història al darrere. És parlada a diversos països 
europeus així com en algun sud-americà, i 
oficialment té deu milions de parlants dels quals 
aproximadament la meitat ho són de llengua 
materna. Tot i això, a Catalunya concretament, 
hem passat d'un 90% de parlants habituals el 
1930, a un 36% el 2018; tan sols hi havia 200.000 
catalanoparlants habituals més el 2018 que el 
1930, un creixement molt pobre; i ja per 
rematar, l'any 2002 fou quan el català va deixar 
de ser la llengua més parlada al territori. Això ens 
mostra una visió molt pessimista envers la nostra 
llengua. 

De fet, el que el gràfic de l’Idescat ens mostra
que ha estat passant durant aquests anys al 
territori català ha estat passant en tots els àmbits
de la societat, un d’ells l’universitari.

Ens centrarem, però, en la Universitat Pompeu 
Fabra, el centre on jo estudio. La situació del 
català és molt precària. De fet, la UPF és
possiblement la universitat on el català es veu
més amenaçat, ni més ni menys que la que porta 
el nom del filòleg més important de la llengua

catalana. Les dades mostren una més que clara
deixadesa per mantenir la nostra llengua, ja prou
amenaçada a la societat, dins de l’ambient
universitari per part dels responsables.

En el cas dels graus, les dades aportades per la 
secretaria d’Universitats i Recerca són clares: poc
més d’un 43% de les carreres a la nostra 
universitat són impartides en català i la 
tendència, malauradament, és a la baixa. Tot i 
això, veiem una recuperació d’aproximadament
mig punt del 2017 al 2018, cosa que ens fa veure
que fins i tot en temporades de més ús del 
català, avança molt menys del que retrocedeix.

La UPF sembla ser una excepció dins de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, ja que la 
majoria d’universitats se situen entre el 70 i 80% 
de carreres impartides en català. La universitat
que més manté la nostra llengua és la URV, 
gairebé doblant la proporció que té la Pompeu. 
Però és mirant les dades dels màsters que veiem
la realitat: allà, l’ús del català, ja baix d’entrada, ha 
passat a ser testimonial en tan sols tres cursos. 
Passar de més del 17% el curs 2015-2016 a un 
total d’un 3% el curs 2017-2018; i una disminució
del 85% a una xifra ja molt baixa, que converteix
a l’estudiant de màster de la Pompeu en el 
guanyador d’una loteria molt selecta.
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“la UPF és possiblement la universitat on el 
català es veu més amenaçat”

El català: 
en perill

ENRIC MARTÍN 1r CCPP



Aquesta brutal davallada de la llengua, però, no 
surt a cap diari ni rep cap mena de ressò. Les 
propostes de certs sindicats estudiantils es 
caracteritzen per la seva vaguetat i passivitat, i 
inclouen l’ús del català com una de moltes
demandes, com si no estiguéssim vivint la 
segona versió d’un Decret de Nova Planta 
universitari. Per altra banda, els professors no 
contribueixen a la situació, quan canvien
constantment de llengua a alumnes que els
parlen en castellà (una discriminació que els
impedeix aprendre millor el català) o 
directament fan classe en castellà quan una 
minoria demana el canvi de llengua perquè “no 
entenen el català”. Tampoc els successius rectors 
de la universitat queden lliures de culpa, ja que 
sembla que obliden la totalitat de les seves
promeses tan bon punt s’acaben de comptar els
vots. 

En conclusió, ni sindicats, ni professors ni cap 
autoritat semblen voler resoldre aquesta
problemática. Tu pots col·laborar-hi parlant el 
català, és el teu dret com a estudiant, fins i tot 
arribar a exigir al professorat un tracte en català, 
ja que és un dret de l’estudiant de l’escola
pública catalana poder realizar els estudis
plenamente en català. Hem de reclamar el 
nostre dret amb més força, marcar objectius de 
normalització lingüística, fer campanyes pel 
català exigint a la universitat una educación
pública, de qualitat i en català. Però sobretot, 
fem el més bonic que podem fer, que és parlar
català sempre i a tothom, ja que el futur de la 
nostra llengua també depèn de tu.

”mirant les dades dels màsters [...] l’ús del 
català, ja baix d’entrada, ha passat a ser 
testimonial en tan sols tres cursos”
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”els professors no contribueixen a la 
situació, canviant constantment de 
llengua a alumnes que els parlen en 
castellà”

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

luniversitari.cat/escriu



¿Por qué Venezuela
debería preocupar al 
mundo?

IAN BARRERA 2n de Dret

En su momento, uno de los países más ricos y
prósperos de su región y el mundo; ahora, 
Venezuela se encuentra sumida en una crisis 
que va más allá de lo social y lo económico, ni 
se hable del peligroso punto político. Quiérase
o no, Venezuela es motivo de polémica -y
discordia, “tema tóxico” para algunos, asunto de 
grave inquietud para otros.

1. La historia de los migrantes caminantes y
otros.

La migración -como fenómeno, problema o 
realidad- es una situación para nada ajena a 
nuestros días

Tampoco es una realidad ajena para los casi 
seis millones de migrantes y refugiados
venezolanos -repartidos por el mundo- que han 
abandonado su país en los últimos años. Esta 
crisis solo es superada por la vivida en Siria y las 
previsiones contempladas por actores como el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) prevén que Venezuela
podría superar a Siria en el número de 
migrantes que huyen de sus países al cierre de 
este 2021.

2. Humanos sin derechos y el problema 
institucional.

A rasgos generales, en lo que respecta al caso 
venezolano, los dos grandes ejes sobre los que 
se fija posición y pauta de acción están en torno 
a Estados Unidos y la Unión Europea, por un 
lado, y alrededor de China y Rusia, por otra
parte. Por ello resulta idóneo remitirnos a la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos Michelle Bachelet que ha 
documentado con su oficina “las violaciones de 
los derechos humanos que han cometido las 
autoridades estatales” y ha constatado que “la 
situación humanitaria se ha deteriorado de 
forma extraordinaria” .

Torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones, 
desapariciones, persecución, amenazas y
demás, forman parte de la lista de las muchas -
y habituales- violaciones de derechos humanos
en Venezuela.

3. Sueños, hambre y miseria: la necesidad de 
una solución. 

Entonces, ¿por qué los venezolanos -o el 
mundo- no hacen algo para cambiar esta 
situación? 
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“Venezuela podría superar a Siria en el 
número de migrantes”



Es una pregunta recurrente y sensata entre 
quienes -como quien suscribe estas líneas-
reciben y conviven con alguno de los millones de 
migrantes venezolanos.

Ahora bien, la cuestión es que con un salario 
mensual de poco más de tres dólares, la realidad 
cotidiana de un venezolano es agobiante y 
sinceramente crítica. Miles de personas -
especialmente niños, niñas y jóvenes- sufren los 
males de la desnutrición crónica a la merced de 
que “los políticos destraben el juego y hagan algo”, 
su país y otrora instituciones democráticas se 
caen a pedazos

Y aunque hay espacio para la esperanza en los 
miles de jóvenes que han emigrado en busca de 

un futuro mejor -y en el caluroso y ameno apoyo 
de las sociedades que les reciben-, es innegable 
que el futuro de millones de niños y niñas 
venezolanos ya es francamente sombrío e incierto 
-así como el de millones de rohingyas o yemeníes 
más-. 

Por esto y más es que creo que Venezuela y 
países similares en condición deberían ser de la 
preocupación del mundo. De nuestra 
preocupación.
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“El futuro de millones de niños y niñas 
venezolanos ya es francamente sombrío e 
incierto”



El toc de queda, a debat

En aquesta edició dediquem la 
secció Versus a confrontar 

visions sobre l’aplicació del toc 
de queda. A l’hora de frenar la 

pandèmia, és o ha sigut una 
mesura eficaç i ètica? Encara 

avui té sentit la restricció de la 
mobilitat nocturna?

CARLOS RIERA 3r d’IBE

A FAVOR DEL TOC DE QUEDA. CARLOS RIERA/ 
Una semana antes de que terminase el estado de 
alarma, fui a tomar una cerveza con unos
compañeros de la universidad. 

El tema principal volvió a ser lo que pasaría tras el 
nueve de mayo. Al igual que en muchas otras
mesas de bares, comentamos las medidas del 
gobierno; uno decía: “el confinamiento nocturno
es inútil, ¿Me quieres decir que el COVID contagia 
más a partir de las diez?”. El otro, sorprendido y
directo, respondía “¡Claro que no! El toque de 
queda salva vidas y me parece muy triste que 
limites tu argumento a este sofisma”. 

Restringir libertades individuales es muy
controvertido y delicado. Desde el comienzo, esta 
medida ha sido recibida con un escepticismo
rotundo. Lo cierto es, que la mayoría de los 
contagios se producen en las reuniones privadas, 
y el toque de queda, es una de las medidas que 
contribuyen directamente a evitar que estas
ocurran. Haceos la pregunta y contestad con 
honradez, ¿Cuántos conocéis que se hayan
contagiado en un supermercado o en un tren?

Varios son los países que han incluido el 

confinamiento nocturno como una de sus
medidas estrella para contener el virus. Cierto es, 
que una medida tan extrema, para que sea
efectiva, debe de ser implantada prestando
especial atención a las rutinas de las personas que 
se verán afectadas. Nuestros vecinos franceses, 
famosos por su mentalidad de carpe diem, 
sufrieron uno de los toques de queda más
estrictos de toda Europa, obligados a permanecer
en sus casas desde las 18:00h de la tarde. Como 
consecuencia, muchos franceses al salir del 
trabajo realizaban sus recados de final del día, 
disponiendo de un periodo de tiempo muy breve, 
que causaba un incremento de la densidad de 
gente en ciertos lugares simplemente porque se 
les dijo que a las seis debían estar en su casa. 
Nuestros vecinos aprendieron que un toque de 
queda más estricto no es sinónimo de más
efectivo.  A día de hoy, Francia ha retrasado el 
toque de queda a las 21:00h.

Los ciudadanos de Quebec han estado sometidos
a un toque de queda desde enero. Por otro lado, 
ha habido otras regiones canadienses, menos
restrictivas, que han sufrido un aumento de 
infecciones mientras que, en Quebec, han 
permanecido estables o a la baja. 

MARTÍ SERRA 2n de FPE
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Sería precipitado atribuir una evolución estable de 
la situación epidemiológica al toque de queda, 
pero, por otro lado, sería un error pensar que el 
confinamiento nocturno no ha contribuido a la 
estabilización de casos en la región de Quebec.

Actualmente, no hay evidencias que indiquen que 
el toque de queda ha tenido un gran impacto en 
la contención del virus. Sin embargo, estudios y
simulaciones han determinado que el 
confinamiento nocturno es muy efectivo si se 
combina con otras medidas como la limitación de 
aforo o el distanciamiento personal

EN CONTRA DEL TOC DE QUEDA. MARTÍ 
SERRA/ Després d’un any traumàtic sembla que 
comencem a veure llum al final d’un amarg
tràngol. Estem deixant enrere —tot i que encara 
queda la recta final, prudència— una situació
històricament excepcional que deixarà cicatrius
psicològiques i socials. Tanmateix, un cop
retornem a una relativa calma tenim el deure
moral de mirar enrere i avaluar fredament com
s’han fet les coses. No només perquè és un 
exercici sa i necessari, sinó perquè dels errors se 
n’aprèn. En aquest cas, cal dir-ho sense
complexes; moltes accions per combatre la 
pandèmia han estat encertades, d’altres, com el 
toc de queda, un autèntic despropòsit.

El toc de queda començà a Espanya la nit del 25 
d’octubre i ha estat en vigor fins el 9 de maig. Hem
estat, per tant, més de 150 dies convivint amb
restriccions a la llibertat de moviments pròpies
d’èpoques passades. Abans de res, cal dir que 
algunes limitacions de drets fonamentals poden 
ser acceptables en situacions excepcionals. Per 
una banda, aquests drets es consideren 
inviolables per la Constitució Espanyola (CE), però, 
per l’altra, també es contempla la possibilitat de 
restringir-los si xoquen amb drets aliens — a la 
salut, en aquest cas.

No obstant, hi ha requisits per dur a terme tal 
limitació. Us imagineu que els governs poguessin
acabar amb drets fonamentals sense cap mena 
de control? Segons la CE per restringir drets

fonamentals cal mostrar, primer, la idoneïtat de la 
política; segon, la seva necessitat i, finalment, 
aplicar-la amb proporcionalitat i ponderació. És a 
dir, els drets fonamentals només es poden limitar 
quan sigui estrictament necessari i hi hagi més
guanys que perjudicis.

La principal hipòtesi dels defensors del toc de 
queda és que redueix la mobilitat i, per tant, 
implica un menor risc de contagi. Respecte 
aquesta idea cal aportar dues objeccions. En 
primer lloc, és una hipòtesi sense evidència
empírica darrera. De fet, un dels problemes
principals és que no hi ha hagut cap mena 
d’avaluacio ́ de la política pública, és a dir, els
efectes del toc de queda podrien haver estat
perjudicials i ni tan sols ho sabríem!

No obstant, no només és que el toc de queda no 
hagi estat avaluat, sinó que existeixen alternatives
que van en la mateixa direcció sense suprimir 
drets fonamentals. Mesures com la reduccio ́ del 
nombre de persones, la prohibicio ́ de beure
alcohol a la via pública, o les ja clàssiques
restriccions ataquen el problema sense limitar 
llibertats bàsiques. És difícil imaginar com
incrementa el risc de contagi passejar el gos en 
arribar de la feina o fer una volta amb la teva
parella passades les deu. 

En resum, és inacceptable que qualsevol estat
mantingui el toc de queda si no s’ha provat la seva
idoneïtat; si no és una mesura necessària perquè
existeixen alternatives plausibles; i si no és
proporcional, ja que els danys que genera no són
superats pels beneficis. Comprensió amb els
governs no pot voler dir donar carta blanca. Els
drets fonamentals ens protegeixen d’un poder 
que, recordem, és il·legítim si limita arbitràriament
les llibertats. A més a més, avancem cap un futur 
on les situacions excepcionals augmentaran i 
necessitarem, per tant, societats madures. 
Societats que acceptin les restriccions quan siguin
justes, però que també alcin la veu quan siguin
arbitràries i supèrflues. 
.
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“sería un error pensar que el 
confinamiento nocturno no ha 
contribuido a la estabilización de casos”

“existeixen alternatives que van en la 
mateixa direcció́ sense suprimir drets 
fonamentals”



L’explosió de la 
cinematografia espanyola

POL AUDIVERT 2n de CCPP

Catalunya i Madrid es volen posicionar com el 
principal hub audiovisual del sud d’Europa.
En els darrers anys hem contemplat un auge de 
grans plataformes cinematogràfiques com ara 
Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, empreses que 
no només produeixen a sòl estatunidenc, sinó 
que deslocalitzen i materialitzen produccions a 
molts països del món. Aquesta nova estratègia 
empresarial del món del cinema, que fins fa ben 
poc es concentrava en gran mesura a Estats Units 
d’Amèrica i a la seva perla d’or Hollywood, ha vist 
com la internacionalització li proporciona una 
nova rendibilitat i oportunitat de negoci 
indiscutible.

La cerca de nous indrets per establir punts de 
creació de material audiovisual ha posat la
mirada a Espanya. Els requisits (varietat de 
paisatges, bona comunicació en transport, 
seguretat i un bon bagatge en el món de la gran 
pantalla) han estat algunes de les característiques 
que han motivat a produir èxits mundials a sòl 
espanyol. La casa de papel, Las chicas del cable o 
Élite són alguns dels èxits innegables que, a més, 
s’han ajudat d’un factor molt rellevant, el gran 
públic de la llengua espanyola. Amèrica del Sud 
és un mercat molt ampli que proporciona un 
avantatge respecte a d’altres països de l’entorn 
com podria ser Itàlia. Sens dubte, i com podem 
observar en el programa “España Hub audiovisual 
d’Europa” impulsat pel Gobierno de España, amb 
una inversió pública de 1603 milions d’euros per 
al període 2021-2025, les plataformes 
audiovisuals no són les úniques que s’han adonat 

del canvi de paradigma audiovisual. El Govern, les 
empreses i els diversos sectors econòmics del 
país han vist en aquest sector una oportunitat 
per convertir-se en el Hollywood d’Europa. En 
temps de crisis, pandèmia i crispació política, és 
una conveniència innegable i molt necessària.

Madrid i Catalunya s’han erigit com les 
capitalitzadores de la proposta, dues comunitats
autònomes poderoses que davant aquesta 
situació no volen deixar passar l’oportunitat per 
rellançar-se, en busca del benefici que suposaria 
una aposta com aquesta. La construcció dels 
parcs audiovisuals com el de “Madrid Content 
city” o el projecte “Catalunya, motor de la 
innovació audiovisual i del videojoc del sud 
d’Europa”, - amb la col·laboració dels fons 
europeus “Next Generation”, ha assentat les 
bases per crear un bon teixit audiovisual. Aquesta 
aposta denota una certa competència entre les 
dues regions visible des de fa dècades. L’objectiu 
és ser pioner: totes dues tenen molta 
personalitat, estan ben comunicades i disposen 
d’un gran potencial econòmic per aconseguir-ho. 
L’oportunitat d’implementació del nou sector pot 
provocar diversos escenaris, com que una 
s'erigeixi per sobre l’altra en determinats espais 
del sector, o bé poden optar per la 
complementació, la competència sana i 
l’especialització perquè d’aquesta manera 
s’harmonitzi tota la nova indústria.

Si finalment el sector audiovisual a Europa es 
concentra a Espanya i es converteix en
l’exitosa guanyadora, veurem quin paper juguen 
les CCAA i les seves respectives capitals en tot 
això. La unió farà la força o serà motiu de 
disputes i competències desfermades semblants 
al que estem vivint a l’esfera política. Veurem.
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“Les grans plataformes audiovisuals 
posen la mirada a Espanya i provoquen 
un boom d’èxits cinematogràfics sense 
precedents.”



En els últims anys és notori que els estats es 
desdibuixen, si més no dins la Unió Europea. 
Ara, i cada cop més, el mapa d’influència en 
aquest continent es dibuixa per Euroregions
amb interessos compartits. Això no treu 
l’enorme influència que els estats puguin tenir, 
però ens brinda als catalans una magnífica 
oportunitat. L’Euroregió del Mediterrani és 
fonamental per als interessos catalans i va 
mancada de capitalitat clara. Us proposo un 
exercici, el de pensar una gran ciutat amb riba al 
Mediterrani que culturalment i econòmica 
estigui per sobre de Barcelona.

Com a capital de la Mediterrània, Barcelona té 
un potencial que tot el país ha d’aprofitar. A 
nivell econòmic, és brutal el que Catalunya pot 
generar i aprofitar-se de l’entrada de tot tipus 
de mercaderies. Ara per ara, la majoria dels 
paquets d’Amazon que molts catalans 
comprem, van en vaixell de la Xina fins al port 
de Rotterdam (passant per Suez i Gibraltar) i 
des d’allà es distribueix amb camió, tren o avió 
fins al centre logístic de Barcelona. El camí en 
vaixell a primera vista és massa enrevessat 
(entrar al Mediterrani per després sortir tot 
vorejant Europa), però això és així ja que no hi 
ha cap gran port logístic abans que pugui fer de 
centre europeu.

El port de Rotterdam no exporta gaires 
productes propis neerlandesos, sinó que 
simplement és un nexe logístic d’entrada o 
sortida d’Europa. És per això que les 
exportacions a Holanda representen més del 
70% del seu PIB fins i tot en un any de 
pandèmia. I en termes absoluts és el quart país 
del món que més diners genera amb les 
exportacions (només superat per la Xina, Estats 
Units i Alemanya).

Seguint l’exemple dels Països Baixos, hauríem 
de voler potenciar el port de Barcelona per 
acabar aconseguint un creixement de fins el 
50% del PIB, a la llarga és clar (però no deixa de 
ser descomunal). Barcelona ja té de base unes 
extraordinàries infraestructures, tenim el port al 
costat d’un aeroport internacional i ara 
s’enllestirà el corredor mediterrani per poder 

distribuir arreu. Si potenciem el port de 
Barcelona com el punt d’entrada a Europa, el 
més segur és que una llarga llista d’empreses 
instal·lin centres logístics pel Vallès, Barcelona i 
arreu del país (creant així molts llocs de treball, 
a més de valor afegit) i que les empreses 
catalanes vagin ja una passa per davant a l’hora 
d’internacionalitzar-se (els vaixells que arriben 
després han de marxar preferiblement plens).

Tenim la sort que ara se’ns obre una finestra 
d’oportunitat. Amb el projecte de la Nova Ruta 
de la Seda, la Xina (primer exportador i 
importador mundial) busca un punt d’entrada 
comercial dels seus productes a Europa i 
Barcelona està cridada a exercir de capital del 
Mediterrani europeu. Cal una aposta clara per 
part del nou Govern de la Generalitat per posar 
Catalunya al centre del Mediterrani i exercir de 
centre econòmic. Si no ho fem nosaltres, altres 
es pujaran a aquest vaixell.
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“L’Euroregió del Mediterrani és 
fonamental per als interessos catalans”

“Si potenciem el port de Barcelona [...] 
una llarga llista d’empreses instal·lin 
centres logístics pel Vallès, Barcelona i 
arreu del país”

Un vaixell 
que no hem 
de deixar 
passar

IGNASI VERNEDA
Matemàtiques (UB)
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