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Esports i igualtat 
de gènere
Els esports són un component vital per a una gran part de la població. 

Hi ha molta gent que en té prou amb veure, amb seguir les pràctiques 

esportives dels altres però una part cada vegada major de la nostra 

societat dedica una estona del seu temps a practicar alguna mena 

d’esport. Fruit d’aquesta necessitat de fer exercici, seguir una disciplina, 

desenvolupar l’afany de superació... tenim a la Universitat Autònoma de 

Barcelona el Servei d’Activitat Física 

(SAF), amb  milers de practicants 

entre l’alumnat, el professorat i el 

PAS formant-ne part.

Un estudi recent, interdisciplinari, 

analitza les relacions entre esport i

gènere, és a dir, la pràctica de l’esport en homes i dones, i constata un 

seguit de diferències, com la tendència dels homes cap a uns determinats 

esports i de les dones cap a d’altres. És un tema que es presta a refl exió 

i a destriar les causes socials, culturals, psicològiques i polítiques, que 

porten a aquesta diferenciació esportiva en funció del gènere. Les 

normes socials que s’apliquen a cadascun dels gèneres i la manera com 

es conceptualitza l’esport segueixen marcant territoris diferents entre les 

activitats considerades femenines i les masculines.

El camí cap a la igualtat de gènere, també en l’esport, passa per no crear 

ghettos en funció no sols de criteris econòmics sinó de sexe, en base, la 

major part de vegades a prejudicis heretats de temps passats i potenciats 

per sistemes educatius obsolets.

El camí cap a la
igualtat de gènere,
també en l’esport,
passa per 
no crear ghettos

Un estudi sobre les
diferents pràctiques
esportives en funció
de la condició sexual.

Hi ha un seguit de
raons que expliquen
les diferències globals
a l’hora de fer esport.

La Festa Major un any
més va omplir el campus
de gent que s’agafava un
dia per distreure’s junts.

Publicacions diverses
sorgeixen de l’interès
dels estudiants per tal
de comunicar i informar.

En què consisteix
l’autonomia inscrita en
el nom de la Universitat
Autònoma de Barcelona?

Viure i conviure, un
programa que uneix 
a estudiants universitaris
i gent gran que viu sola.

Jordi Porta, Síndic 
de Greuges de la UAB 
i defensor aferrissat 
de la llengua catalana.
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I tu, per què practiques esport?
El Grup de Recerca Valors en 
Joc i el Servei d’Activitat Física 
(SAF) ha elaborat un Estudi 
sobre l’esport femení a la UAB 
on s’analitza el  paper de l’esport 
femení a la universitat.

A grans trets, fer esport millo-
ra la qualitat de vida dels prac-
ticants, afavoreix les relacions 
socials i, en general, enriqueix el 
conjunt de la població università-
ria. En el col·lectiu del Personal 
Docent i Investigador (PDI), la 
relació d’abonats al SAF és d’un 
60’4% d’homes i un 39’6% de 

dones. Pel que fa als practicants 
entre el col·lectiu del Personal 
d’Administració i Serveis (PAS), 
un 45’5% són homes i un 54’5% 
són dones. Però es poden apre-
ciar diferents objectius per part 
d’homes i dones.

Majoritàriament, el sector 
masculí utilitza més la maquinà-
ria d’enfortiment i musculació a 
la sala fi tness i també practiquen 
amb més freqüència que les do-
nes esports d’equip. L’informe 
demostra que això és degut a una 
personalitat més competitiva.

El SAF compta
amb diversos
camps de futbol
i altres esports
al descobert
dins les seves
instal·lacions.

JORDI GRADOS

Avui dia, estudiar no és cosa d’homes. Es més, si tenim 
en compte les dades de l’alumnat del curs 2006/2007, 
s’observa que un 61% dels estudiants són dones, 
mentre que un 39% són homes. L’activitat esportiva 
general presenta, per contra, un altre percentatge: 
el 56% són homes, i el 44% són dones. Quins factors 
infl ueixen per què hi hagi aquesta diferència?

Sergi Rodríguez, estudiant 
d’enginyeria informàtica, practi-
cava bàsquet i Kung-Fu quan era 
petit, però des de que va comen-
çar la seva aventura universitària, 
va entrar al SAF i es va dedicar 
exclusivament a l’enfortiment. 
“La musculació no la considero 
un esport, la utilitzo més que res, 
per donar-li forma al cos”.

No obstant, podríem constatar 
les causes que fan que el sexe 
femení no es decanti per anar a la 
sala fi tness. L’estudi ens mostra 
que la gran ocupació en diverses 
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■
La manca 
de dones que
es dediquen
professionalment
als esports en
equip s’explica
per la falta 
de temps 
de què disposen

■
El sector 
masculí 
utilitza més 
la maquinària 
d’enfortiment 
i musculació

■
El benestar 
és, llavors, 
una de les 
característiques 
essencials de 
l’esport que més 
atrau a les dones

franges horàries, el desconeixe-
ment del funcionament de les 
màquines i la gran presència 
masculina a la zona de peses 
dissuadeix les dones a utilitzar 
aquesta zona. Es possible que 
aquestes dades ens mostrin si 
l’esport és cosa d’homes?

Sol o acompanyat, tu tries
No ens podem aturar aquí. Enca-
ra que les noies estadísticament 
practiquen més esport individu-
al, no els agrada anar al SAF en 
solitari. La pràctica individual de 
l’esport està associada a l’home; 

les dones, en canvi, reforcen la 
seva assiduïtat acudint al gimnàs 
amb companyia. Aquest aspecte 
té una doble cara: la majoria 
de dones manifesten anar a fer 
activitat física al SAF per obli-
garse a fer esport, però també per 
poder passar una bona estona en 
companyia.

En aquest sentit és paradig-
màtic el cas d’una estudiant de 
Periodisme, Silvia Soldevila, que 
ens comenta amb vehemència: 
“He fet esport tota la meva vida 
i li atribueixo característiques 
com el benestar, l’antiestrés i la 

millora de les relacions perso-
nals. Quan era petita entrenava 
a tennis tres cops per setmana, 
una pràctica que em va ensenyar 
a marcar-me unes pautes i a tenir 
una disciplina”.

El benestar és, llavors, una de 
les característiques essencials 
de l’esport que més atrau a les 
dones. Una professora de la 
Facultat de Sociologia de 60 
anys, Teresa Torns, fa quatre 
anys va aprendre a nedar al 
SAF, i ara ha volgut recuperar 
la pràctica habitual d’activitat 
física. Aquesta sociòloga explica 

Esportistes
practicant
activitat 
física al SAF 
en les diferents
modalits
que ofereix.
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que, paradoxalment, és a la fi  de 
l’adolescència quan les dones 
més abandonen els esports. 
“Precisament, quan les dones 
abandonen l’esport és quan més 
ho necessiten. La pràctica d’es-
port és essencial per prevenir 
futurs problemes de salut, com 
ara l’osteoporosi”, afi rma.

Torns acudeix al SAF per 
practicar gimsuau i aquagym, 
activitats amb les quals ha acon-
seguit “passar les vergonyes”. 
“Confonem el benestar personal 
amb el culte al cos”, sentencia, i 
és que ella creu que salut no és 

equivalent a bellesa. Com anèc-
dota, Teresa Torns confessa que 
als vestuaris sent “les mateixes 
ximpleries de sempre” referents 
a complexes físics.

Ja que parlem de benestar, per 
què no mencionar algunes activi-
tats encarades a aconseguir-ho? 
Ens referim al mètode Pilates i a 
la Risoteràpia, unes activitats un 
mica peculiars. Es diu que Pilates 
aconsegueix una bona tonifi cació 
del cos mentre que la Risoteràpia 
és més psicològica. La cap de la 
Biblioteca de Ciències Socials, 
Montse Catafal, es confessa 

seguidora d’aquestes dues pràcti-
ques: “El més important d’aques-
tes activitats és que t’ho passes bé. 
Jugues, saltes i corres. M’ajuda a 
desconnectar i em fa oblidar les 
responsabilitats”; és per això que 
prefereix no anar amb companys 
de feina. “Així no veig sempre les 
mateixes cares”, explica.

L’estudi ens mostra un factor 
interessant: s’ha aconseguit re-
unir a moltes més participants a 
curses exclusivament per a dones 
que a les multitudinàries curses 
populars tradicionals de tipus 
mixt com, per exemple, la de El 
Corte Inglés. Com es pot explicar 
aquest comportament? L’informe 
exposa que el col·lectiu femení, 
durant aquestes activitats, se sent 
com en un espai especial per a 
la reivindicació de la igualtat de 
gènere. Tanmateix, aquest tipus 
de propostes permeten donar 
protagonisme a les dones relegant 
la visió de segona categoria que 
impera en el món de la competi-
ció. Així doncs, s’hauria de tenir 
en compte aquest mecanisme per 
sensibilitzar i donar valor a la 
participació esportiva femenina?

Dues cares d’una moneda
La sensibilització del sector 
femení per l’esport es troba po-
laritzat, és a dir, té dues maneres 
d’entendre la pràctica esportiva. 
Una seria la d’entendre l’exercici 
com a part d’un entrenament de 
competició i l’altra considerar 
l’exercici com quelcom més vari-
at que pot aportar salut, benestar 
personal, etc. Això confi gura una 
dualitat d’usuàries del SAF.

Les esportistes de competició, 
que són un nombre molt reduït, 
van només a entrenar i la gran 
majoria de vegades no realitzen 
cap altre tipus d’activitat dintre 
del SAF. Aquest és el cas que co-
menta Beatriz Sales, estudiant de 
Publicitat i Relacions Públiques: 
“Quan jo feia esport de compe-
tició, en el meu cas atletisme, 
només em dedicava a entrenar. 
Les altres activitats del gimnàs 
no m’interessaven gens”.

El futbol 
masculí
és l’esport
més practicat
al SAF.
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L’altre tipus d’usuàries son 
aquelles que practiquen activi-
tats dirigides i variades. Aquest 
col·lectiu combina les diferents 
activitats dirigides –destacant 
l’aeròbic– amb la sala de fi tness. 
És un col·lectiu que sembla tenir 
uns interessos i necessitats més 
homogenis. Segons la sociòlo-
ga Teresa Torns, la manca de 
dones que es dediquen profes-
sionalment als esports en equip 
s’explica per la falta de temps 
de la qual disposen. “Els homes 
tenen més hores de lleure perquè 
les dones ocupen més temps a la 
llar”, sentència.

També hi ha diferències sig-
nifi catives entre els objectius a 
l’hora de fer esports entre homes 
i dones. Mentre que aquestes ho 
fan per mantenir-se en forma, 
com ja hem observat, als ho-
mes els motiva principalment 
l’esperit de superació. Així ho 
assegura Santi Garcia, un dels 
entrenadors físics del SAF: “La 
superació és una característica 
innata a la majoria d’homes que 
fan esport”. Just Casas, professor 
d’Història que no s’ho pren d’una 
forma sistemàtica, sinó que “de 
tant en tant” acudeix al SAF, 
comenta: “L’esport va acompa-
nyat d’una sèrie de valors com 
són l’autodisciplina, l’esforç i 
la inquietud per superar-se”. 
Sergi Rodríguez recolza aquesta 
opinió: “Si et dediques a córrer 
cuides més la salut i, al mateix 
temps, estàs motivat per un es-
perit de superació”.

Impacte comunicatiu
¿Quins altres factors poden in-
fl uir en aquesta divisió de gène-
re? Tant la ràdio, la televisió, com 
els diaris parlen constantment 
d’activitats esportives i l’èxit que 
d’elles se’n desprèn. “És el que 
els sociòlegs anomenen la fun-
ció espectacle”, comenta Teresa 
Torns. Aquesta funció potencia la 
fi gura de l’home en molts àmbits 
esportius, com poden ser: futbol, 
bàsquet, ciclisme... i recentment 
la Fòrmula 1.

Això crea uns models a seguir 
que impacten contra la conscièn-
cia social. Se’n deriva una doble 
conseqüència: per una banda els 
homes poden veure projectat el 
seu futur esportiu, mentre que les 
dones no gaudeixen de les ma-
teixes expectatives professionals 
que els homes, ni tampoc troben 
uns models a seguir.

Es fàcil imaginar l’evolució 
professional d’un Pau Gasol i 
d’un Ronaldinho, però què passa 
amb les estrelles femenines de 
futbol o bàsquet? No obstant, 
Just Casas vol denunciar aquesta 
part elitista de l’esport: “Avui dia 
aquest món va acompanyat de tot 

un consumisme que no té sentit. 
Més d’un cop quan he estat a les 
sales del SAF m’han mirat com 
per riure degut a que amb unes 
Victòria i uns pantalons curts en 
tinc sufi cient”.

En l’àmbit comunicatiu, l’estudi, 
que analitza el paper de l’esport 
femení, declara: “S’han de crear 
mecanismes de comunicació i 
sensibilització dirigits especial-
ment al col·lectiu femení i establir 
mecanismes de fi delització de les 
dones ja inscrites al SAF.”

A tall de ref lexió, podem 
esmentar que la diferència de 
gènere no s’acaba aquí. De fet, 
això és només una petita part de 

Els homes
solen practicar
més exercici
de musculació,
mentre 
les dones
es decanten
per activitats
dirigides.



EL CAMPUS  7Gener 2008

Els experts diuen…
Santi Garcia, monitor del SAF, ens aclareix quatre 
conceptes en referència a alguns esports que es 
practiquen al gimnàs: 
■ Musculació: Es fa a la sala de fi tness 
i proporciona un augment del metabolisme, 
de massa muscular i afavoreix una pèrdua 
de greix. Una bona alimentació, una bona execució 
de l’exercici i un bon descans són essencials 
per portar a terme amb èxit aquesta activitat. A més, 
pot ser un complement per tractar lesions i malalties 
com l’anorèxia, degut a l’augment de volum. 
Els homes són el sexe dominant en aquesta activitat,
i l’edat habitual se situa al voltant dels 18 i els 40 anys.
■ Ciclisme en sala: És conegut també 
amb el nom d’spinning. Es caracteritza per ser una 
activitat de màxim esforç. Hi ha un alt rendiment 
cardiovascular, un fort tractament de les cames 
i és molt motivador. El desavantatge de l’spinning 
és que es centra en les cames i tan sols treballa 
el tren inferior del cos; per tant, és recomanable 
complementar-lo amb una activitat com 
la musculació. Hi ha un predomini de dones 
a les classes, encara que també hi assisteixen força 
homes. La proporció aproximada sol ser d’un 60% 
de dones i un 40% d’homes d’entre 22 i 40 anys.
■ Aquagym: És una activitat física que 
es fa a la piscina del SAF i es basa en la tonifi cació 
i relaxació del cos. Aquesta activitat no és d’impacte 
i es recomana a persones que tenen problemes 
a les articulacions. Les dones són les que més 
assisteixen a aquests tipus d’activitat, generalment 
amb una edat entre els 18 i els 60 anys.
■ Gimsuau: Té com a punt de partida 
els estiraments a un ritme cardíac molt lent 
a partir de posicions correctes del cos. Amb això 
es treballen i relaxen els muscles. El gimsuau 
el practiquen un 70% de dones. 
Les edats oscil·len entre els 30 i els 70 anys. 
■ Aeròbic: Aquesta activitat busca, a través 
d’una coreografi a, exercitar els muscles del cos 
i aconseguir una crema de greix. Hi ha molts 
tipus d’aeròbic, però el sexe que hi predomina a 
la majoria de classes és el femení, en unes edats 
compreses entre els 18 i els 40 anys.
■ Pilates: És un mètode que comença 
al centre del cos, als abdominals superiors.
El sistema de treball es basa en una correcta respiració 
i una contracció efi caç dels músculs. El pilates és 
adequat per tractar hèrnies discals, osteoporosi, etc.
En aquesta activitat hi assisteixen més dones que homes.
■ Risoteràpia: Es tracta d’una activitat
dirigida que, psicològicament, ajuda  eliminar 
l’estrés, reduir tensions i tractar l’ansietat, 
la depressió i l’insomni. En aquesta activitat 
hi participen meitat homes i meitat dones.

Al SAF 
es practiquen 
tota mena 
d’esports.

l’espectre social en referència 
a les desigualtats de gènere. 
Segons Judith Astelarra, pro-
fessora de sociologia, a totes 
les societats homes i dones 
exerceixen funcions diferents. 
“Així, les nenes i els nens han 
estat educats i socialitzats per 
a que aprenguin determinades 
tasques i per a que acceptin el 
seu rol social com a normal”.

Té molt a veure amb això el 
fet que s’eduqui amb cotxes 
els  nens i amb nines les nenes. 
A més, no podem oblidar tot 
aquell substrat de tasques fa-
miliars que assumeixen moltes 
de les joguines infantils fent 

referència a funcions associades 
socialment a la dona: cuinar, 
tenir cura del nadó, etc.

Ens queda preguntar-nos fi ns 
a quin punt estem infl uenciant 
el nostre entorn i fi ns a quin 
punt pot això crear desigualtats 
no desitjades.

Si entenem que la pràctica es-
portiva pot tenir efectes positius 
en l’individu que els practica, 
que ens ha de quedar? Hem de 
seguir pensant que l’esport és 
cosa d’homes? ■

Jordi Grados
Lara Jiménez

Raquel Andrés
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Uns i altres són conscients que la pràctica d’activitat física 

i l’adopció d’hàbits d’estil de vida saludables són la base 

per incrementar la qualitat de vida i per prevenir diverses 

malalties, tant físiques com psicològiques.

L’estètica, la salut i la voluntat de trobar-se millor i gaudir 

d’una millor qualitat de vida són les motivacions per a la 

pràctica més generals. Segons el gènere predominen 

unes o altres.

Les estètiques estan molt arrelades en la nostra societat 

i la pressió exercida és més forta entre 

les dones. La gran demanda femenina de 

programes d’exercici físic respon a aquest 

objectiu: reduir el pes i el greix corporal. 

Pels homes l’objectiu és diferent: augment 

de la musculatura; la reducció de greix 

apareix com a efecte secundari.

Reduir greix corporal com sigui pot dur a 

algunes persones a trastorns alimentaris com l’anorèxia 

o la bulímia.

Tots dos sexes coincideixen en voler reduir o enfortir 

el perímetre abdominal, desig aquest relacionat, cuo-

sament, amb la salut. Estudis mèdics demostren que 

existeix relació directa amb el risc de patir malalties 

cardiovasculars. A més perímetre abdominal, més risc. 

És bo, doncs, que sigui un dels objectius a aconseguir, 

sempre de manera controlada.

Al SAF també es treballa amb persones que fan exercici 

per prescripció mèdica. L’estil de vida sedentari i els mals 

hàbits alimentaris i posturals solen ser els problemes bà-

sics que tractem en ambdós sexes.

Un altre perfi l busca trobar-se millor i augmentar la qua-

litat de vida, persones que ja han tingut una vida activa 

i que troben ara temps, limitat, això sí, per fer exercici. 

L’objectiu és funcional: portar un estil de vida més actiu 

i assolir reptes físics en la vida diària i el temps de lleu-

re. Les diferències de gènere estan aquí relacionades 

amb la disponibilitat de temps: els homes en solen tenir 

més i les dones estan més limitades, per 

qüestions culturals.

Respecte al tipus d’activitat física que es 

practica, sí que trobem diferències de gène-

re signifi catives. Les dones prefereixen les 

activitats dirigides que impliquin un treball 

global en grup, amb suport musical i de du-

rada delimitada.

Els homes s’estimen més la sala de fi tness, on fan un 

treball més individualitzat, arribant a formar-hi grups, 

però mantenint la seva activitat individual i sense una 

durada establerta. La competitivitat també és un altre 

factor de diferència.

Ells tendeixen a competir amb altres o amb ells mateixos 

i elles busquen sentir-se bé fent exercici i millorant la 

seva qualitat de vida, sense donar massa importància 

a la competició.

Els esports col·lectius, practicats per més homes que 

dones, en són un exemple ben clar.

Les dones 
prefereixen
les activitats
dirigides 
que impliquin 
un treball
global en grup

Motivacions d’homes i dones 
a l’hora de fer activitat física

■
Jacobo Yeste
Coordinació de monitors al SAF
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Els resultats de l’estudi sobre l’Esport Femení a la UAB 

ens demostren una vegada més que, malgrat haguem 

avançat molt amb la incorporació de les dones a la pràctica 

esportiva, encara estem lluny d’una autèntica igualtat. En 

el cas de l’alumnat, el col·lectiu majoritari, les dades són 

prou evidents i explícites. Si tenim present que el 60’4% 

d’aquest col·lectiu són dones i que el 36’6% són homes, 

com pot ser que al Servei d’Activitat Física hi hagin inscrits 

aproximadament el doble d’homes que de dones? És que 

no hi ha una oferta adequada que sa-

tisfaci les necessitats de les usuàries 

potencials? Quins són els motius 

d’aquest desequilibri tan evident?

Si valorem l’oferta esportiva del SAF, és 

prou clar que aquest servei ens ofereix 

un molt ampli ventall d’activitats que 

van des dels convencionals esports 

col·lectius, a una gran diversitat d’activitats que inclouen tot 

tipus de pràctiques físiques: balls de saló, ioga, risoterapia, 

natació, etc. En aquest sentit, podríem dir que l’oferta del 

SAF no cau en una visió androcèntrica de l’activitat física 

i comprèn un ampli ventall de propostes que inclouen 

activitats associades tradicionalment a la cultura esportiva 

masculina i també a la cultura esportiva femenina.

Així, homes i dones tenen igualtat d’accés a totes aques-

tes activitats. Per tant, la igualtat d’accés i l’oferta estan 

garantides, però no podem afi rmar el mateix si parlem 

d’igualtat d’oportunitats: les dades mostren que aquesta 

igualtat teòrica no es materialitza en la realitat. Tot i que no 

hi ha impediments legals, encara perduren unes barreres 

culturals que nois i noies han anat adquirint al llarg del seu 

procés de socialització.

Si un noi es vol apuntar a un equip de futbol 7, per exem-

ple, no tindrà cap mena de difi cultat per inscriure’s, ja 

que actualment hi ha 569 nois en aquestes competicions 

universitàries. En canvi, si una noia vol fer el mateix, li serà 

molt difícil ja que a la UAB únicament hi ha 7 noies inscrites 

(un sol equip) en aquesta modalitat.

Per tant, constatem que les dones, tot 

i gaudir d’igualtat d’accés, estan lluny 

de tenir les mateixes oportunitats. Si 

d’altra banda ens apropem a la sala de 

fi tness, ens adonarem que en aquest 

espai la presència de dones encara és 

molt reduïda. En aquest cas, es repe-

teix la situació: ningú no priva a cap noia de l’accés a la 

pràctica en qüestió però és evident que hi ha tot un seguit 

de barreres i qüestions culturals que tenen molt de pes a 

l’hora de participar en determinades pràctiques. Per tant, 

a partir d’aquest estudi, des del SAF, cal plantejar estratè-

gies per a la promoció d’igualtat d’oportunitats reals que 

impliquin superar els estereotips que arrosseguem.

Això no és un repte gens fàcil però creiem que, justament 

és a la Universitat on ens pertoca intentar-ho. Esperem 

que tots sapiguem trobar maneres per aconseguir una 

autèntica igualtat. El temps ens ho dirà!

Malgrat haguem
avançat molt amb 
la incorporació de les 
dones a la pràctica 
esportiva, encara 
estem lluny d’una 
autèntica igualtat

Igualtat d’accés no signifi ca 
igualtat d’oportunitats

■
María Prat
Coordinadora del Grup de Recerca 
Valors en Joc de la UAB i titulada d’universitat
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■ NOTÍCIES

EDUARDO A. DÍAZ

8 de novembre:
tot un dia de festa

Un any més, 
el campus
es va omplir
amb decenes
de milers
d‘estudiants.

La música i els estudiants vin-
guts de tot arreu van envair un 
any més el campus de Bellaterra 
per celebrar la Festa Major de la 
UAB. El passat 8 de novembre 
no va haver-hi racó a l’Autònoma 
que escapés dels riures, el color i 
el ritme del festeig més popular 
entre les universitats catalanes.

Per un dia, ningú es va recor-
dar d’apunts ni parcials; i és que 
fi ns i tot els més aplicats van 

canviar les carpetes per gots 
de cervesa. La infi nitat d’acti-
vitats i concerts programats va 
fer possible convertir un dijous 
qualsevol de novembre en una 
festa incansable, que no va cessar 
des de les 10 del matí fi ns a ben 
bé passades les 22 hores. Tot un 
dia de fervent celebració en el 
qual es van barrejar gimnastes 
en arriscades exhibicions acro-
bàtiques, amb projeccions de 

cinema a la fresca o recitals de 
la més moderna poesia; tot al 
compàs dels múltiples concerts 
que van mantenir viva la festa 
des dels set escenaris muntats 
per tot el campus.

La perfecta organització i una 
variadíssima oferta cultural van 
aconseguir que la Festa Major 
de la UAB fos sens dubte un èxit 
(altra vegada)■

Samanta Borda
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Raons per córrer
Al matí està programada al SAF la cursa de 3000 metres. 
M’aproximo a veure gent suant, trobo que és indecorós molt 
semblant a l’acte de plorar, s’ha de fer a la intimitat perso-
nal, mai en grup. Em conformo pensant que hi ha gent per 
a tot i la realitat s’encarrega de demostrar-lo: quan passo 
davant de la biblioteca trobo gent estudiant, certes formes 
d’exhibicionisme d’alguns universitaris són encegadores. A 
la sortida hi ha un pallasso i un gegant intentant animar als 
corredors i el públic del voltant, tots ells majors d’edat. La 
cursa comença puntualment i uns 500 corredors surten dis-
parats alhora i en poc més de sis minuts arriba el guanyador, 
Víctor Montornés,
21 anys, estudiant de Fisioteràpia a la UAB. A poc a poc van 
arribant la resta de participants fi ns que arriba l’últim, J.M.G, 
19 anys, estudiant de Físiques, m’aproximo a ell i em rep 
amb un lleu gest de resignació. Li pregunto directament per 
què ha fet la cursa i a què es deu la seva resignació estoica 
a quedar últim; passa de mi olímpicament. Quan ja s’estava 
allunyant es gira i em comunica: “un desengany”. Els primers 
anys a la universitat són els més difícils però acostumen a 
ser els més rellevants ■

Eduardo A.Díaz

■ NOTÍCIES

Decibels de la Festa Major

El participants, poca abans de la sortida.

A l’escenari L’autònoma Actua es va poder veure un enfi lall de 
grups musicals no professionals que van resultar frescs i variats pel 
públic. Des de les dotze, Amnea i Fenrir van aportar la dosi més 
agressiva i trencadora amb el seu rock dur. La fusió va venir de la 
mà de Ebri Knight i Banda Barretina, que poc després va donar pas 
al pop de Peppermint i al dance de La principal del Funk. La cara 
més professional es va detectar a la plaça Cívica, quan els gallecs 
The Homens van fer ballar amb el seu brit-pop al escàs públic que 
hi havia. Per tancar el cicle de concerts, l’antic estudiant de l’Autò-
noma Dimmy Rider va fascinar, durant una hora, a tots els amants 
del bon blues ■ 

Ismael Rodríguez 

Una festa 
incansable, 
que no va cessar 
des de les 10 
del matí fi ns 
a ben bé passades 
les 22 hores.
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■ NOTÍCIES

■
La intel·ligència emocional
infl ueix en el consum 
de tabac i cànnabis
Un estudi realitzat amb alum-
nes de Psicologia de la UAB, 
va analitzar el possible paper 
que la intel·ligència emocional 
(IE), la capacitat per a reco-
nèixer, comprendre i regular 
les emocions pròpies i les 
dels altres, té en el consum de 
tabac i cànnabis. Els resultats 
indiquen que hi ha relació entre 
alguns components de la IE i el 
consum de les substàncies: els 
universitaris menys capaços de 
regular el seu estat emocional 
són els que pateixen una major 
temptació d’iniciar-se en el 
consum d’ambdues drogues.

■
La major productivitat
científi ca universitària
La Universitat Autònoma de 
Barcelona és la universitat públi-
ca amb una major productivitat 
científi ca, segons un estudi pu-
blicat pel Grup Scimago (format 
per investigadors d’universitats 
de tota Espanya) on s’analitza 
l’aportació investigadora de les 
universitats espanyoles basant-
se en el nombre de publicacions 
i el nombre de professors de 
cada centre. El resultat és un 
rànquing de productivitat en-
capçalat per la Universitat de 
Navarra i seguida per la UAB, 
primera institució universitària 
pública del llistat.

■
Reobert el bar
de l’estació de FGC
El bar de la estació dels FGC 
(Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya) de la UAB, amb 
el nom d’Estación Bahia, ha 
reobert i ofereix menús caso-
lans, pizzes, entrepans freds i 
calents, te i café, amb un fons 
musical. Té previst realitzar de 
forma regular exposicions de 
fotografi es, recitals de poesia i 
jornades musicals.

Nombrosos
cartells 
penjats
a totes les
facultats
anuncien 
els dies 
de vaga 
del SID.

Vaga als 
Serveis Informatics

ISMAEL RODRÍGUEZ

El dilluns 5 de novembre es va viure el 
primer dia sense tècnics a les aules d’in-
formàtica de l’Autònoma. Era el comen-
çament d’una vaga que podria allargarse 
fi ns a la fi  del semestre si els treballadors 
dels Serveis d’Informàtica Distribuïda 
(SID) i la Gerència de la UAB no troben 
junts una solució al confl icte plantejat: la 
reclassifi cació de les categories professi-
onals dels operaris del SID.

Amb el pas dels anys i l’evolució de la 
xarxa tecnològica el treball dels informàtics 
ha augmentat considerablement. Les seves 
tasques i funcions són ara més nombroses 
i complexes. Avui se’ls exigeix una major 
especialització que no es refl ecteix, en 
canvi, en la seva categoria professional.

Negociació
Per això, des del SID fa mesos que s’in-
tenta negociar una possible resposta a la 
necessitat més immediata del col·lectiu: 
el reconeixement de l’evolució de la seva 
tasca. Això implicaria una reordenació 
dels empleats en les diferents categories 

professionals i la conseqüent modifi cació 
dels seus salaris.

El Conveni Col·lectiu vigent contempla 
quatre nivells professionals i situa el per-
sonal del SID als tres primers. La petició 
que els tècnics van plantejar, cap al 2006, 
incloïa que tot el personal passés del grup 
3 al 2. Per tant, els situats en el 2 haurien 
de pujar al grup 1. 

Segons diuen ells mateixos, els infor-
màtics s’han vist obligats a engegar una 
vaga que podia haver-se evitat si hagués 
existit intenció de diàleg per ambdues 
parts. Després del primer dia d’aturada 
dels SID, la Gerència va concertar una 
reunió per escoltar als seus portaveus. Des 
de llavors les assemblees i juntes s’han 
succeït sense èxit. Les innombrables con-
verses no han estat sufi cients per arribar 
a un acord favorable per a tots.

Mentrestant, pròxims al tancament del 
semestre, alumnes i professors continuen 
suspenent pràctiques i ajornant tallers ■

Samanta Borda
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El 3 de maig, Dia de
la Llibertat d’Expressió, naixia
Viafora, revista promoguda 
per l’Assemblea de Comunicació.
Diverses iniciatives periodístiques 
donen sortida a les ganes 
de comunicar dels estudiants.

VALERIANO MACHÍO

Viafora és el nom que s’ha triat 
per una nova aposta, complicada 
i costosa, de publicar una revista 
amb l’impuls dels estudiants de 
l’Assemblea de Comunicació.

La majoria de les experiències 
comunicatives de les diverses fa-
cultats sorgeixen del suport que 
la pròpia institució universitària 
ofereix. A l’Edifi ci d’Estudiants 
s’ofereix la possibilitat de crear 
un col·lectiu i emprendre una 
aventura periodística amb el 
suport econòmic de la UAB. En 
aquest sentit, han nascut projec-
tes que mereixen l’atenció de 
la comunitat universitària, com 
ara Un cajón de sastre, creada 
pel col·lectiu ORGIA, i Estrat 

Jove, una revista de caràcter 
anual creada per estudiants 
d’Arqueologia. ORGIA és un 
col·lectiu d’estudiants de la Fa-
cultat de Filosofi a i Lletres, que 
anteriorment ja havien fet una 
altra publicació, anomenada 
Chomsky no lo haría. 

Múltiples vies per a tothom?
La UAB disposa d’un Servei de 
Publicacions que promou l’edició 
de quaderns de diverses disci-
plines, però també una sèrie de 
mitjans de comunicació ofi cials, 
com ara L’autònoma, L’ID, el 
butlletí informatiu del Deganat 
de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació, o L’agenda, 

que divulga l’oferta cultural del 
campus. D’altra banda, la revista 
Campus, que teniu a les mans, la 
fan els estudiants del Taller de 
Premsa de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació.

Internet és el mitjà més versàtil 
i amb més participació estudian-
til, amb experiències com ara La 
Xarxa, creada l’any 2005.  També 
hi ha Patatabrava.com, espai cre-
at per alumnes. La UAB no té, en-
cara, canals audiovisuals propis, 
tot i que es poden trobar algunes 
iniciatives com la del programa 
Les veus de l’Autònoma ■

Valeriano Machío
Joan Serra

Viafora, 
Estrat Jove 
i  Un cajón 
de sastre
sorgeixen 
de col·lectius
d’estudiants que
tenen ganes de 
comunicar-se.

Els estudiants es comuniquen
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Hi ha alumnes que 
es mostren interessats
en complementar 
els seus estudis amb 
la formació espiritual
o religiosa. Aquest
és el cas d’algunes
organitzacions de caire
religiós que treballen 
a l’Autònoma des de 
fa divuit anys.

Durant els últims anys, s’ha po-
gut observar una major diversitat 
del mapa religiós a Catalunya. 
L’espai universitari és un mosaic 
ideològic i moral immens, on 
l’intercanvi cultural, intel·lectual 
i personal augmenta. Els diver-
sos col·lectius de caràcter espi-
ritual són el Servei d’Assistència 
i Formació Religiosa (SAFOR), 
els Grups Bíblics Universitaris 
(GBU), l’Associació d’Estudi-
ants Marroquins de Catalunya i 
l’Associació d’Estudiants Àrabs 
de l’Autònoma. Aquests grups 
tenen objectius diferents, i no 
realitzen activitats en comú; tot 
i així, promouen activitats per a 
tota la comunitat universitària.

Els GBU que apleguen la co-
munitat protestant i són presents 
a altres universitats catalanes des 
dels anys 80, es dediquen a es-
tudiar els textos bíblics. Segons 
Joel, membre d’aquest grup, 
promouen la lectura de la Bíblia 
perquè la consideren un llibre 
actual que pot aportar molt a la 
persona. “Volem que es trenquin 
alguns estereotips i prejudicis 
pel que fa a la fi gura de Jesús”, 
argumenta. Cada setmana, 
entre quinze i vint estudiants 
assisteixen a les reunions del 
GBU a l’Edifi ci d’Estudiants. 
Per donarse a conèixer, cada any 
organitzen les jornades Imagi-
na on realitzen activitats com 

cine-fòrums, estudis de textos 
bíblics, xerrades, conferències 
i un sopar fi nal.

L’associació 
més antiga
De la mateixa manera, el SAFOR, 
associació formada per catòlics 
(tot i que no és un requisit per 
formar-hi part) també fa cine-
fòrums, xerrades i sortides. És 
l’associació més consolidada, 
tant per la seva antiguitat com 
per ser la que més estudiants 
reuneix; tot i que el nombre d’im-
plicats diàriament es redueix a 
quinze o vint persones.

“Recordem com a un gran èxit, 
la xerrada dels polítics joves que 

Grup de noies
musulmanes
que passegen
després 
de la seva 
reunió
religiosa.

Religió, l’assignatura pendent

GUILLEM DUARTE
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vam organitzar per les darreres 
eleccions autonòmiques”, afi rma 
Juanjo Santolaya, coordinador 
del SAFOR i estudiant d’En-
ginyeria Informàtica. Cal dir 
que el SAFOR és l’única de les 
associacions que compta amb un 
despatx a l’Edifi ci d’Estudiants.

L’Associació d’Estudiants 
Àrabs de l’Autònoma és la de 
més recent creació. Es va posar 
en marxa arran dels atemptats de 
l’11 de març, quan uns estudiants 
de l’Associació d’Estudiants 
Marroquins de Catalunya van 
decidir crear-la per donar a 
conèixer les diferents realitats 
del món islàmic amb una línia 
més lliure, participativa i una 
dinàmica més activa (un dels 
seus objectius és, per exemple, la 
diferenciació entre els conceptes 

Islam, àrab, Magrib i Marroc). 
Aquesta organització està en 
tràmits de legalització i està 
oberta a musulmans de qualsevol 
nacionalitat.

De tots els àmbits 
acadèmics
La major part dels estudiants 
que participen regularment a 
l’associació musulmana cursa 
estudis relacionats amb l’àmbit 
científi c, donat que el seu pro-
grama d’estudis els obliga a estar 
més temps al campus i, per tant, 
poden aprofi tar les hores lliures 
per conversar o resar. En canvi, 
els participants del SAFOR pro-
venen majoritàriament de l’àmbit 
humanístic. Cal destacar que en 
els últims anys la Universitat ha 
dut a terme un programa amb 

universitats del món islàmic, 
que ha permès que estudiants 
de països com Egipte, Palestina 
o Tunísia puguin cursar estudis 
a l’Autònoma.

Un altre coordinador del 
SAFOR, Ricard Drutis, explica 
que tot i que els tres grups no 
fan activitats comunes, estan 
units per la Bíblia, ja que tant 
catòlics, protestants i musulmans 
veuen aquest llibre com a sagrat. 
De fet, l’Associació d’Estudiants 
Musulmans de l’Autònoma ha 
penjat al seu tauler d’anuncis 
una traducció al castellà d’alguns 
fragments de l’Alcorà on es parla 
de la Verge Maria ■

Elena Martín
Guillem Duarte

Marina Meseguer

■ 
Tot i
que els
tres grups 
no fan activitats
comunes,
estan units
per la Bíblia

■ 
L’Associació
d’Estudiants
Musulmans
de l’Autònoma
te al seu tauler
d’anuncis
una traducció
al castellà
de fragments
de l’Alcorà

El SAFOR 
fa jornades 
per donar-se 
a conèixer a tota
la Universitat.
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Territori
autònom
Les universitats
medievals s’organitzaren
en comunitats
de professors,
anomenades 
universitas magistorm 
o scholarum 
(Paris i Bolonya 
respectivament).
Des de llavors,
la universitat 
es reserva el dret
exclusiu de conferir 
els graus acadèmics 
de batxiller, llicenciat
i doctor. Protegides
per les autoritats
laïques i eclesiàstiques;
aquestes institucions
tenien un ample marge
d’independència.

L’autonomia no és cosa recent 
a les universitats: es remunta a 
Jaume II amb la Universitat de 
Lleida (1300), creada per un 
privilegi reial. Després de la 
guerra contra Napoleó es crea 
la Llei Moyano al 1857, la seva 
organització és burocràtica i 
centralitzada. El 1903 i 1918 
s’organitzen dos congressos uni-
versitaris celebrats a Barcelona. 
Sorgeixen així els Estudis Uni-
versitaris Catalans (1903) i un 
projecte per a una universitat 
catalana autònoma (1918), que 
topà amb la incomprensió del 
govern de Madrid.

Des de mitjans del segle XIX el 
moviment krausista i la Institución 
Libre de Enseñanza pugnaren per 
una reforma de  l’ensenyament 
universitari. La lluita dóna els 
seus fruits el 1931, quan fou con-

cedida l’autonomia a les facultats 
de Filosofía i Lletres de Madrid i 
Barcelona; com a conseqüència, 
el 1933 fou creada la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Supri-
mida l’autonomia després de la 
Guerra Civil de 1936, el 1943 fou 
publicada una llei d’ordenació 
universitària de caràcter centra-
lista. Amb la mort de Franco es 
comença una lenta transformació 
que culmina el 1983 amb l’aprova-
ció de la Llei Orgànica de Reforma 
Universitària.

La Universitat Autònoma de 
Barcelona és una universitat 
pública catalana creada el 1968, 
encara que l’origen del seu nom 
es remunta a la Segona Repúbli-
ca espanyola. La Universitat de 
Barcelona, en virtut de la Llei 
d’Autonomia Universitària, va 
canviar el seu nom pel d’Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. 
Recuperant-ne el nom, també 
es volia homenatjar l’esperit de 
llibertat i democràcia que va im-
perar en aquell període històric.

L’autònoma de Barcelona
A més d’aquest signifi cat, la seva 
autonomia es mesura en quant a 
la seva capacitat de satisfer-se a sí 
mateixa en àmbits com: segure-
tat, neteja, alimentació, comerç, 
acolliment, logística, bombers, 
vivendes universitàries, serveis 
de salut, recerca, etc. Tot això 
dirigit des de diferents òrgans 
que organitzen i gestionen la 
seva autonomia. El Claustre es 
el màxim representant de la co-
munitat universitària i es reuneix 
dos vegades a l’any. La UAB 
forma part de la Xarxa d’Uni-
versitats Institut Joan Lluís Vives 

La Universitat
té un territori
propi.
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VALERIANO MACHÍO

que agrupa a les universitats dels 
territoris de parla catalana.

En realitat, la UAB va néixer 
amb la voluntat d’establir quatre 
principis autònoms: lliure con-
tractació del personal docent, 
lliure admissió dels alumnes, 
lliure redacció dels plans d’estudi 
i lliure administració de la seva 
riquesa (293.162.446 euros, se-
gons els pressupostos publicats el 
2007). Aquests principis deixen 
entreveure el que s’entén institu-
cionalment com autonomia.

Així es comprèn que empreses 
privades i publicitàries estiguin 
en la universitat pública, que es 
tracti de renovar els plans d’estu-
di sense referèndum estudiantil: 
Bolonya és, per un col·lectiu 
d’estudiants, una imposició in-
justa. Així també s’entén que les 
notes d’entrada no tinguin res 

a veure amb la difi cultat de la 
carrera i sí amb la massifi cació 
o manca d’aquesta. Així doncs, 
la universitat i la seva autonomia 
no està sotmesa a canviar com 
a conseqüència de les lluites de 
grups estudiantils.

Tota la informació està en els 
Estatuts de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Per a molts, 
l’autonomia és protecció contra 
Mossos i cafè a 80 cèntims. De fet, 
un dels mites més estesos és que 
la policia no pot entrar al territori 
autònom. Això és fals: els Mossos 
d’Esquadra, la Policia Munici-
pal de Cerdanyola i la seguretat 
privada contractada per la UAB 
són l’autoritat. És molt interessant 
analitzar com es va anar construint 
el que avui és un gegantí Campus 
Universitari amb tota mena de 
serveis i opcions. Cal recordar que 

al principi només s’ensenyaven 
les set arts i molta religió. Avui 
tenim a la nostra disposició una 
varietat d’ofertes enormes i la 
possibilitat de triar-les.

El Campus és un munt de 
facultats, departaments, ins-
tituts i serveis; i també és seu 
d’un important clúster científi c 
i tecnològic. El Parc Científi c 
i Tecnològic és un conjunt de 
centres i consorcis específics 
d’investigació creats amb la 
fi nalitat de respondre a les ne-
cessitats específi ques en camps 
de recerca de gran interès. Aquí 
sí que es de cabdal importància 
reprendre el tema de l’autonomia 
i ferlo extensiu per a totes les 
universitats europees ■

Alberto Noriega 
Valeriano Machío

Camí cap a l’autonomia
1968 Decret llei pel qual es crea la UAB
1969 Signatura de l’escriptura del terrenys

de compra-venda de Bellaterra
1970 Aprovació dels primers Estatuts de la UAB
1972 Obren el Rectorat i la Biblioteca General.

També les Facultats de Filosofi a
i Lletres, de Ciències Econòmiques
i Ciències de la Informació

1973 Suspensió dels primers Estatuts
1976 Declaració de principis i objectius 

per a una Universitat Autònoma 
amb un govern democràtic

1978 S’acorda acollir-se a la tutela 
de la Generalitat de Catalunya

1979 Aprovació dels segons Estatuts de la UAB
1985 Aprovació dels tercers Estatuts de la UAB,

d’acord amb la llei de reforma universitària.
1993 Creació de la Vila Universitària
2003 Aprovació dels Estatuts de la UAB

L’autonomia
suposa
l’autogestió
d’espais 
i serveis.
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“Avui dia és factible cobrir les
necessitats de tots i viure en pau”
Només picar la porta
del seu despatx, 
Arcadi Oliveres somriu
i amb molta educació
ens convida a seure.
Ens rep al seu despatx,
custodiat per un armari
ple de llibres i documents.
En un breu moment
Oliveres mira el cel
per la fi nestra; 
comença un dia nuvolós. 
Seu a la cadira i amb la seva
mirada plàcida espera 
la primera pregunta sobre 
el seu darrer llibre 
Un Altre Món.

Arcadi Oliveres i Boadella,
doctor en Ciències Econòmiques

Vivim en un món ple de con-
fl ictes internacionals i de  desi-
gualtat social. Una situació que 
sembla còmoda per aquells que 
ho dirigeixen, sense cap inten-
ció de modifi car-ho. En el seu 
darrer llibre, en canvi, assegura 
que “un altre món es possible”, 
realment ho és?
Jo crec que sí, és possible. Avui 
dia al món es donen unes cir-
cumstàncies que fan que sigui 
factible cobrir les necessitats 
de tots i viure en pau. L’únic 
que falta és la voluntat política 
i l’organització social per fer-ho 
possible. Però es pot.

L’entrevistat 
al seu despatx.

El que proposa aleshores és fer 
una revolució, reorganitzar el 
funcionament actual. Es pot fer 
això, tal i com està estructurat 
avui el món?
Crec que és viable únicament en 
el cas que la revolució vingués 
del tercer món. Els països rics 
mai iniciaran un procés així. 
Som una societat conservadora. 
Per altra banda, totes les revolu-
cions han estat  acompanyades 
sempre de violència i jo sóc un 
no violent tradicional, aquest 
motiu em fa estar en contra dels 
últims moviments revolucionaris 
viscuts. La meva idea de revolu-

cionar el sistema és distinta, es 
tracta de transmetre canvis col-
lectius d’actitud que comencin 
dintre de nosaltres mateixos.

També és cert que actualment 
existeix una feina persistent 
per part dels mitjans de comu-
nicació de desprestigi de les 
organitzacions anti-sistema, pot 
ser una manera més de frenar la 
revolució?
Penso que es pot ser optimista 
perquè ja s’ha superat aquesta 
fase inicial que va ser de despres-
tigi. A més molts d’aquests casos 
de violència els produïen els ma-
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teixos policies infi ltrats, és un fet 
cada vegada més conegut per tots, 
i això fa refl exionar a la gent.

Vol dir que les forces de segure-
tat tendeixen a encendre confl ic-
tes? Un país sense militars seria 
més segur?
Sempre. L’exèrcit al llarg de 
la història només ha servit per 
protegir els rics en detriment 
dels pobres, com per exemple a 
la Guerra Civil espanyola.

Tornant a la idea de reestruc-
turar el món, la seva teoria de 
la necessitat de decreixement 

global als països desenvolupats 
és realitzable?
Es realitzable i necessària. Do-
nada l’escassetat de recursos hem 
de reduir urgentment el consum 
que fem d’ells als països rics, 
per tal d áfavorir els que tenen 
menys. Jo crec que això s’anirà 
imposant de mica en mica al
món perquè és simplement una 
necessitat. Cada vegada tin-
drem menys i, en conseqüència, 
ens veurem obligats a gastar 
menys. Per suposat parlem de 
decreixement només pels països 
desenvolupats, els altres han de 
créixer bastant més.

Tota una vida de lluita per la pau
Arcadi Oliveres Boadella (1945, Barcelona). 
Doctor en Ciències Econòmiques i expert 
en economia mundial. Destacat investigador 
i dur crític en camps com economia, armamentística 
o desenvolupament i cooperació. Va ser 
fundador i coordinador a Espanya del moviment 
antiglobalització ATTAC i actualment presideix 
l’ONG Justícia i Pau. Vinculat des de molt jove 
a organitzacions pacifi stes i de solidaritat 
amb el món del sud, ha desenvolupat al llarg 
de tota la seva vida una intensa tasca 
de consolidació de la cultura de pau.
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En aquesta realitat econòmica 
serien factibles llavors les jor-
nades de 35 hores?
Clar. La redistribució del treball 
és imprescindible. Es tracta de 
que un treballi una mica menys 
per tal que altre treballi una 
mica més. Això vol dir que els 
sous seran més petits? Perfecte, 
com que necessitem consumir 
menys això ens ho permetrà i a 
més augmentarem els llocs de 
treball.

En tot això juguen un paper fo-
namental els dirigents de les di-
ferents nacions, veritat? Aquells 
que governen el món.
Sí, clar, però al costat dels 
presidents o monarques hi ha 
altres dues grans forces: les 

grans corporacions i les ins-
titucions fi nanceres mundials. 
Molts cops totes tres van uni-
des i és quan tenen més poder, 
així aconsegueixen manipular 
a la gent.

Es refereix a institucions com 
el Fons Monetari Internacional 
(FMI) o el Banc Mundial? Tenen 
futur aquestes entitats? O hauri-
en de fer canvis, adaptar-se?
Últimament es diu que el FMI 
hauria desaparèixer però, què 
fem? Crear-ne un de nou? O 
t ransformar el que tenim? 
Amb la distribució actual de 
les forces polítiques en el món 
això és impossible. Ara mateix 
estem governats per assassins 
com Bush, Blair o Putin. Clar 

que necessitaríem fer-ne un de 
nou, però amb aquests gover-
nants sortiria encara pitjor que 
el que ja existeix!

Però són “assassins” electes, 
oi? Existeix avui en dia una 
democràcia real?
La democràcia d ávui es pot per 
feccionar, sense dubte. Els matei-
xos partits polítics són sistemes 
antidemocràtics. S’organitzen en 
una piràmide jeràrquica on un 
únic individu decideix. De ma-
nera que s’hauria de començar a 
perfeccionar el model democrà-
tic des del nucli.

Pot ser que la recent onada 
d’accions antimonàrquiques 
sorgida a Catalunya sigui una 

■
“El món està
governat
per les grans
corporacions,
les institucions
fi nanceres
i els poders
polítics”

■
“L’exèrcit al llarg
de la història
només ha servit
per protegir
els rics en
detriment
dels pobres”

■
“És molt trist
que la reforma
de Bolonia
s’implanti sense
un debat previ”

“La meva idea 
de revolucionar 
el sistema 
és distinta, 
es tracta 
de transmetre 
canvis 
col·lectius 
d’actitud que 
comencin dintre 
de nosaltres 
mateixos.”
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manera de demanar la revisió 
del sistema?
És possible, encara que penso 
que cremar fotos del Rei no 
és el més adequat. A mi, par-
ticularment, el rei d’Espanya 
em sembla un personatge im-
presentable. Els reis no tenen 
cap tipus de sensibilitat, viuen 
en un món ple de benefi cis per 
a ells i la seva família. L’altre 
dia una notícia referent a les 
‘senyoretes de companyia’ 
que utilitza el Rei deia que es 
comptabilitzen en una partida 
del Centre Nacional d’Investi-
gacions Espanyol. Com està 
prohibit per llei saber on van a 
parar aquests diners, el Rei es 
beneficia d’aquest buit legal. 
Però, al marge de tot això, es-

tic en contra de tota violència 
contra les persones i contra 
les coses, entenent les coses 
com, per exemple, aparadors 
del passeig de Gràcia o les 
fotos del Rei.

Per concloure ens agradaria 
conèixer la seva versió sobre 
un tema d´actual preocupació 
entre els estudiants: la reforma 
universitària imposada pel Pla 
de Bolònia.
És possible que aquest pla 
tingui algun aspecte favorable, 
com pot ser que els alumnes 
aprenguin a estudiar, la implan-
tació de les avaluacions conti-
nuades i alguna cosa més. Però, 
per contra té bastants elements 
que a mi em semblen negatius: 

en primer lloc, es fa la reforma 
sense els recursos econòmics 
adients; a més el pas que s’ha 
fet dels quatre als tres anys 
(complementat amb dos anys 
de Postgrau) serà discriminatori 
perquè tindrà una matrícula 
que molts no podran pagar i 
es quedaran amb una simple 
llicenciatura; per altra banda 
amb tants seminaris i pràcti-
ques l’alumne no podrà com-
paginar estudis i treball, serà 
impossible treure temps per a 
tot. A més de tot això, la reforma 
s´ha implantat en les universitats 
sense cap tipus de debat previ, i 
això es molt trist ■

Samanta Borda
Eduardo A. Díaz

 “La 
redistribució 
del treball és 
imprescindible. 
Es tracta de que 
un treballi 
una mica menys 
per tal que 
altre treballi 
una mica més.”
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E

Aturant

■ HISTÒRIES DE LA UAB · 2

l 20 de març del 2003 
milers de conductors 
es trobaven atrapats 
en una llarga retenció 
a l’autopista A-7, 
en el tram que passa 
per la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona. Tots ells 
es distreien mirant 
el mar interminable 
de joves que hores 
abans havien tallat 
la via i que, mentre 
caminaven per l’asfalt, 
cridaven No a la guerra. 
Eren més de 10.000. 
Alguns dels conductors 
proferien crits i retrets 
contra els manifestants, 
però la majoria somreia 
i saludava, expressant 
subtilment el suport 
que la societat brindava 
a la manifestació. 
Havia esclatat 
una guerra injusta.

Aturant  una guerra

El 20 de març 
de 2003, milers 
de joves 
de la UAB
van col·lapsar
l’autopista AP-7 
expresant 
el seu no més 
rotund contra 
la guerra d’Irak.
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pus de la UAB acordava una 
setmana de vagues per poder 
coordinar totes les accions rei-
vindicatives.

Finalment, serien dos mesos. 
Com deia una de les pancartes 
de la manifestació a la A-7, en-
cara queda la ràbia, una ràbia i 
impotència que es va canalitzar 
a través de moltes i diverses 
accions.

El paper del professorat 
i el PAS
Si les activitats de protesta es van 
poder fer va ser, també, gràcies 
al suport institucional que el 
professorat donava. La majoria 
de professors van canviar les 
classes per seminaris o xerrades 
relacionades amb el confl icte. Un 

bon exemple va ser el sorgiment 
de diversos mitjans de comuni-
cació d’organització estudiantil, 
on els estudiants demostraven 
que la vaga no era una excusa 
per no venir a classe, sinó una 
decisió necessària per poder 
dedicar temps a l’articulació de 
la protesta estudiantil.

El Rectorat, per la seva banda, 
feia sonar la sirena cada dia a les 
12 del migdia, i a moltes facultats 
es guardaven 15 minuts de silen-
ci i inactivitat per part del PAS. 
Va ser aquest mateix col·lectiu 
qui va proposar instal·lar unes 
franges negres a les quatre co-
lumnes de la UAB, en mostra de 
dol. Cada facultat o grup apor-
tava les seves pròpies activitats, 
secundades tot sovint per part 

La guerra d’Iraq va suposar una 
fi ta en les reivindicacions estudi-
antils. Si bé el tall de l’A-7 va ser 
un dels actes amb més ressò, les 
activitats no van cessar durant 
els tres mesos de protesta.

Dies abans, per exemple, ja 
s’havia tallat l’autopista C-58 
per fer un picnic, proposat per 
la Facultat de Dret. Alguns dels 
conductors van baixar del cotxe 
i es van unir a l’àpat, acceptant 
el menjar que els estudiants ofe-
rien. Alguns participants vestien 
túniques negres en senyal de dol, 
altres mostraven pancartes on 
s’hi podia llegir no més sang per 
petroli, i es va fer un mosaic que 
deia guerra no, consigna omni-
present durant aquells dies.

Raons contra la guerra
Abans de totes aquestes accions, 
quan encara es planificava la 
guerra i el president del Govern 
espanyol, José María Aznar, es 
feia fotografies amb els prin-
cipals impulsors de la invasió, 
les personalitats més rellevants 
del país ja es van manifestar 
en contra de la guerra. Les uni-
versitats catalanes no van ser 
cap excepció. Reunides el 14 de 
febrer, donen suport a les inicia-
tives ciutadanes i es manifesten 
a favor de la pau mitjançant els 
seus respectius rectors. D’aquest 
posicionament institucional sor-
geix el manifest Les universitats 
catalanes en favor de la pau: 
raons contra la guerra.

Tret de sortida
El 14 de març la plaça Cívica 
acull una massiva manifestació, 
alhora que a nivell internacional 
múltiples accions demanen la no 
invasió de l’Iraq. El mateix presi-
dent nord-americà, Bush, expres-
sa que les manifestacions “no 
podran aturar la intervenció”. 
Així, el 14 de febrer esclataven 
els primers atacs contra l’Iraq, 
ignorant la resolució de l’ONU 
que qualifi cava la intervenció de 
més injusta i injustifi cada.

Era hora de lliurar una altra 
batalla, i l’Assamblea del Cam-

Les pancartes
dels estudiants
acompanyaven
les diverses
accions.
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de la comunitat estudantil. Els 
estudiants de Magisteri Musical 
van crear la Cançó per a la pau, 
interpretada en moltes activitats. 
La colla castellera dels Ganàpies 
també actuava sovint, juntament 
amb els seus grallers.

La facultat de Veterinària, per 
la seva part, va organitzar una 
de les accions més originals i 
mediàtiques. Van carregar qui-
los i quilos de fems fi ns la seu 
del PP a Barcelona. Més de 350 
bosses d’excrements d’animals 
s’amuntegaven a l’entrada de la 
seu del partit polític. Al cim de la 
peculiar muntanya alguns mani-
festants van colocar una pancarta 
on es retratava a Blair, Aznar, 
Bush i Saddam, sota la consigna 
caganers sense fronteres. Durant 
la creació de l’atípica muntanya, 
els assistents van restar callats, 
tot i que durant la marxa fi ns la 

seu del PP molts d’ells cantaven: 
PP, què passa? La merda torna 
a casa i PP, tremola, el poble no 
perdona. El manifest llegit sen-
tenciava: Amb la vostra merda 
adobarem la nostra lluita.

El Rectorat també va ser espai 
per a la reivindicació. Si bé ins-
titucionalment la Universitat ja 
s’havia proclamat a favor de les 
accions estudiantils, molts joves 
van acampar davant mateix del 
Rectorat. S’hi van organitzar 
tallers lúdics i diversos concerts, 
com el de Brams o Discípulos de 
Otilia. L’acampada va aplegar 
prop de 30 tendes de campanya 
i, la darrera nit, 80 estudiants van 
ocupar la gespa del Rectorat. 

Fora del Campus
Els estudiants també van prota-
gonitzar moltes de les protestes 
del centre de Barcelona. Cal 

Sortida
d’un grup
d’estudiants 
a  l’autopista.
A la dreta, molts 
conductors 
expresaven 
el seu acord 
amb la protesta 
fent sonar 
els clàxons 
de cotxes 
i camions.

Alguns 
Testimonis
Pau Medina
(Veterinària)
“La unió dels 
companys en 
aquells dies va 
ser molt intensa 
i va refl ectir
el sentiment 
general de tota 
la societat”

Pepe Falces 
(Psicologia)
“Es van viure 
moments difícils 
i de desacord 
però al fi nal 
la comunitat
universitària 
va reaccionar 
i va consensuar 
un discurs”.

Victor Melero
(Informàtica/Sabadell)
“Jo m’estava 
a Sabadell. 
El primer dia, 
només arribar 
a classe, es va 
fer vaga. Vam 
fer pancartes 
per les mobilitzacions, 
i jo vaig participar-hi.
La participació, en general, 
va ser molt elevada”.

Marga Melià 
(Ciències de 
la Comunicació)
“Crec que va ser un període més 
de presa de consciència que no pas 
d’accions que 
tinguessin 
una utilitat 
directa. El 
que vam fer 
no va servir 
per aturar ni 
la guerra ni la 
intervenció espanyola en ella, però 
sí per fer que prenguéssim 
consciència del que passava”.
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raula”, deia el discurs. El sector 
universitari de la Comunicació 
va protagonitzar altres actes, 
com la concentració del 9 d’abril 
a la Facultat de Comunicació de 
la UAB. Es va llegir un manifest 
contra la guerra d’Iraq en què, 
a més, es denunciava la mort de 
periodistes com el corresponsal 
José Couso, assassinat per les 
forces ocupants dels EUA. La 
fi ta de totes aquestes accions va 
ser la manifestació del 10 d’abril 
al passeig de Gràcia i que va 
reunir a més de 50.000 persones 
a favor de la pau. 

Evitar l’oblit
Durant els mesos següents l’aten-
ció mediàtica va desviar-se cap 
a altres temes, com el vessament 
del petroli del Prestige o el Pla 
Hidrològic Nacional. Però tots 
els que van protagonitzar aquells 

recordar amb especial atenció 
la marxa de prop de 30.000 
persones que, convocada per la 
plataforma Aturem la Guerra 
Universitats, van marxar des 
de la plaça Universitat fi ns a la 
Delegació del Govern.

Prop d’un miler de joves van 
fer una marxa alternativa des de 
plaça d’Espanya fi ns a Montjüic, 
on els antidisturbis els van barrar 
el pas al·legant “la protecció d’un 
monument històric”.

El següent dijous 10 d’abril, 
estudiants de comunicació de 
la UAB, la Ramon Llull i la 
Pompeu Fabra van fer una mun-
tanya de diaris tacats de pintura 
vermella davant la seu del PP, 
per denunciar la manipulació 
mediàtica i política del confl icte. 
Després del manifest, van bom-
bardejar la seu amb avions de 
paper. “La nostra arma és la pa-

dies de reivindicació els recorden 
com si fos ara. No han oblidat, 
i el drama de la guerra d’Iraq 
encara ara porta cua. En alguns 
d’aquells dies es van arribar a 
programar 17 actes en un sol dia 
a la UAB. La Universitat va ser 
capdavantera. Aquells dies ca-
dascun dels estudiants va sentir 
que el seu crit ajudava a canviar 
el món, que formava part d’un 
moviment amb prou força per 
canviar el rumb de la història.

Tot i la invasió fi nal, pels estu-
diants aquells dies de batalles i 
guerra, en els que seien i menja-
ven al bell mig d’una autopista de 
quitrà, van ser com si realment el 
seu fos el bàndol guanyador ■

Carles Chacón
Paula Iglesias

Andrea Ruiz

Cronologia
14 de febrer: se signa 
el manifest  Les universtitats 
catalanes en favor de la pau: 
raons contra la guerra.
14 de març: 
manifestació a la plaça Cívica 
amb més de mil persones.
15 març: 
concentració internacional.
25 de març: 
tall de l’autopista c-58 
i la B-30. Recollida de fems 
a la Facultat de Veterinària 
per portar a la seu del PP.
26 de març: Dia de 
vaga i dol a la UAB 
en solidaritat a laproposta 
d’aturada. Es talla l’autopista 
A-18. Es vesteixen 
de dol les columnes de la UAB.
10 abril: més de 50.000 
persones es manifesten 
al passeig de Gràcia.
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Els estudiants també fan música

La Universitat és 
un espai on la música
té un paper molt
important. Els joves
anem a la Universitat
per obtenir una titulació,
però també 
per divertirnos.
Com ja és sabut, 
a la Festa Major 
es dóna l’oportunitat 
a grups poc coneguts 
i que a part d’estudiar 
diferents carreres 
fan música (de
diferents estils).

A la Universitat no hi falten 
estils i, com no podia ser d’altra 
forma, la música electrònica 
també té el seu espai. En aquest 
cas, el techno té un nom con-
cret, Electrotech,no? Aquest 
col·lectiu va sorgir d’un grup de 
joves que volia organitzar festes. 
Tots els seus membres estudien 
a la UAB i es van conèixer en 
aquesta Universitat.

Està format per tretze joves 
de diferents facultats: l’ETSE, 
Filosofi a, Magisteri, Polítiques 
i Comunicació. Els uneix una 
mateixa passió: la música elec-
trònica. Alguns d’ells ja havien 
punxat en festes, però a través 
d’un col·lectiu se’ls obririen més 
oportunitats per mostrar la seva 
música a un públic més ampli.

A part d’estudiar,
a la UAB trobem
músics de
diferents estils.

La UAB els ha donat permís 
per punxar en diferents festes 
del campus. La Festa Major de 
l’any passat va ser el primer 
cop en què es disposava d’un 
escenari de música electrònica. 
Això es va aconseguir després 
que Electrotech,no? fes diferents 
peticions a Cultura en Viu. “Si hi 
ha escenaris pels concerts, per 
què no hi pot haver un escenari 
per a la música electrònica?”, 
aquesta és la resposta d’Ivan 
Uceda, membre del col·lectiu, 
quan se’l pregunta si va costar 
molt que la UAB li donés permís 
per punxar a la Festa Major. 

Segons Uceda, “quan es pre-
senta una bona proposta, nor-
malment no hi ha problemes 
perquè la Universitat doni per-

mís per actuar”. El maig passat 
Electrotech,no? va celebrar el 
seu segon aniversari. Al llarg 
d’aquests dos anys ha anat orga-
nitzant diferents festes, tant a la 
Universitat com fora d’aquesta.

Jerry & Chester
Però la festa continua i en un cam-
pus tan gran són molts els estils 
que conviuen. Andreu Garcia i 
Jordi Urresti són Jerry i Chester 
en el món del rap. Com en el cas 
d’Electrotech,no?, aquest duo es 
va conèixer a la Universitat i van 
començar a rapejar. No estudien 
a la mateixa facultat però els dos 
han viscut a la Vila. Jerry estudia 
Periodisme i Chester, Química. 
Si Jerry hagués d’escollir entre 
la música o la seva carrera de pe-
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riodista ho té molt clar: “Jo, pre-
fereixo mil cops més rapejar que 
anar a classe”. En canvi, el seu 
company Chester ho veu diferent: 
“Jo escolliria la carrera, de veritat 
que tu no?”, li pregunta.

Jerry ens explica que per ac-
tuar a la UAB, almenys un del 
grup, ha d’estudiar aquí, a la 
Universitat. Ells han actuat tres 
vegades a la Festa Major i tres 
vegades més a la Vila.

De vegades és bastant difícil 
poder tocar a la Universitat. Hi 
ha col·lectius que organitzen es-
deveniments i són ells mateixos 
els que avisen els grups per to-
car. En canvi, si és quelcom que 
organitza la pròpia Universitat, 
Cultura en Viu té una llista on 
apareixen els grups on hi ha, 
almenys, un component que 
estudia a la UAB. “El sistema 
és bastant elitista. En quant no 

estàs a cap organisme de la UAB 
et menges els mocs. Si no estàs 
a Cultura en Viu és difícil que 
et donin permís per actuar a la 
Universitat”, ens explica Jerry.

Pel que fa a Chester, opina que 
no només la UAB hauria d’or-
ganitzar més concerts, sinó més 
esdeveniments culturals.

Revolta 21
Jordi Secall fa quatre anys que 
estudia Periodisme a la UAB. 
El fet d’haver de combinar la 
feina, els estudis i la seva passió, 
la música, fan que no es pugui 
matricular a totes les assignatu-
res que voldria. Secall és l’únic 
component del seu grup que 
estudia a la Universitat.

En Jordi és el vocal de Revolta 
21, un grup de hardcore ja con-
solidat que es defineix com a 
independentista. Ja fa set anys que 

sona arreu de Catalunya, tot i que 
ell es va incorporar al 2003. En 
aquests anys només han tocat una 
vegada a la Cívica, però va ser un 
col·lectiu qui els va convidar.

Però els estudiants no sem-
pre s’assabenten dels concerts 
organitzats. “L’últim cop que 
vaig baixar a la Cívica hi havia 
uns concerts dels Pirat’s Sound 
Sistema i hi havia poquíssima 
gent ja que no se sabia”, explica 
Secall. Tenim la sort d’estudiar 
en un campus bastant gran i 
amb un espai adequat perquè els 
músics puguin oferir la seva mú-
sica als altres. És més, no falten 
estils, des dels més clàssics que 
toquen al cor de la UAB, fi ns a 
l’electrònica, el rap, el hardcore, 
el rock, el fl amenco, el heavy... 
que la festa continuï! ■

Anna Palomo Balda

ISMAEL RODRÍGUEZ I ANDREA RUIZ

Els espais
oberts 
del campus
serveixen
d’escenari 
per a les 
actuacions
musicals.
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El programma Viure 
i Conviure, és gestionat 
per Caixa Catalunya. 
No hi ha més condició 
per participar 
al projecte que la de ser 
major de 65 anys 
(en el cas de qui 
hostatja) i tenir ganes 
de rebre a casa seva 
un jove que portarà 
amb ell la frescor 
i vitalitat de la seva edat.
Per als hostatjats, en 
canvi, és imprescindible 
ser alumne d’alguna 
de les universitats que 
participen en el projecte
i tenir ganes de viure 
amb una persona gran.

Viure i Conviure, un programa 
que uneix vides

Les dues
companyes 
en el dormitori 
de Úrsula.
A la dreta, 
Úrsula i Mari
Carmen
es miren
afectuosament
en el rebedor
del pis que
comparteixen.

Quan l’Úrsula per fi  va apro-
var els costosos exàmens de 
selectivitat, començà la seva 
recerca: havia decidit anar-se’n 
de Mallorca, volia estudiar 
Econòmiques a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i ne-
cessitava trobar allotjament el 
més aviat possible.

L’ensopegada en les Proves 
d’Accés a la Universitat de juny 
havia endarrerit massa temps 
el seu trasllat a Barcelona, de 
manera que el curs ja estava 
en marxa i Úrsula encara era 
sense pis.

El programa Viure i Conviu-
re, de l’Obra Social de Caixa 
Catalunya, va ser llavors la seva 
millor opció: li donava la possi-
bilitat de viure a Barcelona amb 
una dona disposada a compartir 
la seva llar a canvi únicament 
de companyia. Mari Carmen, 
fi ns llavors una desconeguda per 
l’Úrsula, es convertí així en la 
seva nova companya de pis.

Primera impressió
La primera trobada entre Úrsula 
i Mari Carmen es va donar poc  
després de que aquesta última 

envidués. Úrsula tenia només 18 
anys i el fet de poder allotjar-se 
a casa de Carmen resultava la 
solució perfecta per a la seva 
economia i la preocupació dels 
seus pares (que veien allunyar-
se amb por una filla encara 
adolescent). Carmen, en canvi, 
desitjava habitar una casa que per 
primera vegada, als seus 65 anys, 
se li feia enorme. Les seves dues 
úniques fi lles havien construït 
ja feia temps les seves pròpies 
famílies, no molt lluny d’aquell 
pis de Via Laietana, i el silenci 
arrelat a l’immoble li recordava 

SAMANTA BORDA
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Una solució pràctica 
i benefi ciosa per a tots

Viure i Conviure és un programa que ja porta 10 anys 
unint a estudiants en busca de lloguer amb persones 
grans, amb l’intenció de resultar un remei pràctic 
per als problemes d’habitatge d’uns i la soledat 
dels altres. Les sol·licituds dels interessats a participar 
són examinades per psicòlegs i assistents socials, 
que analitzen als candidats i creen una possible 
parella de convivència. Viure i Conviure 
és un programa cofi nançat i gestionat mitjançant 
un sistema mixte que combina entitats del govern local 
o autonòmic amb ens privats i amb la gestió pròpia 
de les universitats que hi participen.

constantment la falta que li feia 
omplir les habitacions que havi-
en quedat buides amb l’última 
marxa. Per això es presentà com 
a candidata per acollir estudiants 
del programa Viure i Conviure, 
després de descobrir la seva exis-
tència en un reportatge televisiu. 
Pocs dies més tard l’Úrsula farcia 
de colors i sons l’àmplia habitació 
del fi nal del passadís.
Un cop plantejades les parelles, 
la Fundació proposa una data 
per a que els seleccionats es 
coneixen. Si aquest  primer con-
tacte resulta òptim comença una 
convivència que, superat el mes 
de prova, s’estendrà fi ns al fi nal 
de l’any acadèmic.

Tant els joves com les persones 
grans signen un escrit on s’es-
tableixen els drets i els deures 

de cadascú. Des de l’inici del 
procés de selecció l’equip de 
professionals els dóna suport. 
Els assistents socials progra-
men periòdicament visites de 
seguiment a la llar i els psicòlegs 
mantenen reunions personals 
amb els participants.

Tanmateix, l’organització col-
labora amb un ingrés mensual 
destinat a cobrir les despeses 
extra de subministres, conse-
qüencia de la presència d’una 
persona més a casa. També es 
compensa l’estudiant amb ajudes 
a la mobilitat i amb material 
escolar. Un cop en marxa, l’expe-
riència pot parar-se en qualsevol 
instant, si alguna de les parts ho 
sol·licita. 

Comença la convivència 
Es presenten Úrsula i Carmen, 
entusiasmades a aquesta cita, 
que podia suposar el fi nal de la 
recerca particular d’ambdues. 
Cadascuna era per l’altra la pri-
mera proposta de companya que 
Viure i Conviure els feia, però 
tot i així, i sense saber molt bé 
per què, confi aven en que no en 
farien falta més. S’agradaren. 
Amb una xerrada n’hi va haver 
prou per convèncer-se de que 
funcionaria.

Avui poden confirmar que 
no s’equivocaven, ja que en el 
temps que porten juntes tan sols 
una ximple discussió pel tabac ha 
alterat la sintonia en la qual viuen 
(i és que Mari Carmen no aconse-
gueix abandonar el mal hàbit, tot 
i la insistència de la jove). 

Cada una és independent 
de l’altra i conviuen en plena 
llibertat, sense oblidar, cap 
d’elles, que hi ha una companya 
al dormitori contigu que pot ne-
cessitar la seva atenció. Ja quasi 
fa tres anys que viuen juntes i, tot 
i que no existeix parentesc entre 
elles, les dues senten que són part 
de la vida de l’altra i, d’alguna 
manera, família ■

Samanta Borda
Raquel Gómez



Orla Virtual

de Medicina, Facultat de Cièn-
cies Polítiques i de Sociologia,  
Facultat de Psicologia, Facultat 
de Traducció i Interpretació, Fa-
cultat de Veterinària, Escola Uni-
versitària de Turisme i Direcció 
Hotelera, i l’Escola de Prevenció 
i Seguretat Integral.

El funcionament és ben senzill: 
comença amb la fotografi a per a 

Es tracta d’un instru-
ment d’interrelació per 
a llicenciats que vul-
guin mantenir el con-

tacte amb els seus companys 
de promoció. Es troba allotjada 
al web de l’Associació d’Amics, 
www.amicsuab.es.

Una xarxa 
professional exclusiva
Intercanviar ofertes professionals i 
obtenir informació sobre els aven-
ços de cada sector són els objec-
tius primordials de l’Orla Virtual.

Mantenir el contacte
També es procura facilitar que 
els exalumnes es relacionin, en 
un espai d’intercanvi, amb una 
fi txa personal autoeditable, que 
inclou les dades personals que 
es desitgin fer públiques.

Procés
Actualment dues promocions 
(2005-2006 i 2006-2007) tenen 
ja la fotografia i la informació 
personal que desitgen allotjada 
a l’Orla Virtual. Són promoci-
ons de les facultats i escoles 
universitàries següents: Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria, 
Escola Universitària d’Informà-
tica de Sabadell, Facultat de 
Ciències, Facultat de Ciències 
de la Comunicació, Facultat de 
Dret, Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials, Escola 
Universitària d’Estudis Empre-
sarials de Sabadell, Facultat de 
Ciències de l’Educació, Facultat 
de Filosofi a i Lletres, Facultat 

L’Orla Virtual: Una eina de
l’Associació al servei dels estudiants

Amics de la UAB posa a disposició dels
alumnes de la Universitat un por tal
gratuït per a intercanviar informació
personal i professional. L’Orla Vir tual és

una iniciativa que permet consultar les
diferents promocions de la UAB a par tir
de la promoció 2005-2006, mitjançant
un sistema d’accés personalitzat

l’orla que es fan els estudiants a 
Orlimarc, que donen el seu con-
sentiment per a la publicació de 
les seves dades a l’Orla Virtual.

A partir d’aquest moment, la 
gestió és autoeditable mitjançant 
el web. En cas de no estar-hi inclo-
sos, els alumnes poden demanar 
a l’Associació d’Amics UAB que, 
gratuïtament, els afegeixi ◗
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S
“Treballem per l’ús del català
per part dels immigrants”
ón les deu del matí i el Síndic 
de Greuges ja està assegut al 
seu despatx i disposat a treba-
llar. Com cada dimarts i dijous, 
Jordi Porta Ribalta atén la seva 
tasca professional que no es 
limita a aquestes quatre parets. 
Aquest defensor de la llengua 
catalana reparteix el seu temps 
amb la Fundació Jaume Bofi ll 
(on ha estat quasi 30 anys), la 
presidència d’Omnium Cultural 
i l’escriptura. Comencem la con-
versa recordant algunes de les 
lluites d’aquest català militant. 
I és que ja des dels anys 70 va 
treballar per tal de recuperar la 
memòria històrica del país i amb 
la voluntat de que els estudiants 
d’aleshores poguessin estudiar 
matèries com sociologia o cièn-
cies polítiques a l’estranger.

A fi nals del anys 70 contribu-
iria amb el seu esforç en l’estudi 
dels temes fonamentals del país 
quan arribés la democràcia, com 
fer anàlisi del comportament 

electoral o preparar l’organitza-
ció territorial. Jordi Porta con-
tinuava fent camí amb el català 
sota el braç, ja que des de 2001 
és el Síndic de Greuges. Si bé al 
principi la seva voluntat era la 
de dedicar-se a allò que sempre 
havia volgut però que, per falta 
de temps, no havia pogut fer: 
estudiar i preparar la seva tesi, 
el seu compromís, ara amb els 
estudiants, el va mantenir ocu-
pat durant una bona temporada. 
Un compromís que el portaria a 
Omnium Cultural, una associa-
ció privada que manté tres línies 
de treball: la llengua, la cultura i 
el país. A nivell lingüístic, Jordi 
Porta afi rma: “Treballem per l’ús 
del català per part dels

immigrants”. Considera que 
en el camp de la cultura “s’ha de 
promoure la creació en llengua 
catalana en àrees com la litera-
tura, les ciències, etc.”.

I sobre el país, sentencia: 
“Reclamem la unitat; el nostre 

país no se’n sortirà si no té una 
força democràtica important”. 
Quan parla de la publicació del 
seu llibre El català: ara o mai 
(deixa clar que el títol no el va 
posar ell), explica que es tracta 
d’una conversa gravada amb to 
col·loquial sobre quines eren 
i són les preocupacions de la 
llengua catalana i del seu futur. 
Segons ell, el repte del català està 
en l’ús de la llengua en l’esfera 
pública.

Ens acomiadem preguntant 
quin és el moment actual que viu 
el català: “Ambivalent”, respon. 
“Per una banda s’ha avançat, 
però per l’altra, hi ha una certa 
resistència, tot i que crec que el 
coneixement de la llengua està 
prou bé, les estadístiques parlen 
d’un 97% de gent que comprèn el 
català”. Tota una aposta de futur 
per aconseguir la presència real 
del català en l’esfera pública ■

Danuta-Assia Otham

Jordi Porta
al despatx
del Síndic 
de Greuges 
al rectorat.

ISMAEL RODRÍGUEZ

Jordi Porta
Síndic de Greuges de la UAB
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