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El col•lectiu pren una posició que
s’emmarca dins del materialisme
històric i dialèctic, no només en el
camp de l’anàlisi històric pròpia-
ment dit, sinó també en la crítica
al sistema capitalista; així,
creiem que una Arqueologia en-
tesa d’aquesta manera pot
aportar dades que contribueixin
a una proposta i un desenvolupa-
ment de models socials alterna-
tius a l’actual. És per aquests
motius que Estrat Jove s’ha
plantejat un seguit de fites en-
caminades a incidir sobre tres
aspectes que, creiem, estan es-
tretament relacionats:

-Acadèmia i estudiants:
En primer lloc, pretenem centrar-
nos en l’àmbit estudiantil, amb la
intenció de crear un debat nou i
que lluiti directament contra la
desvinculació que l’Acadèmia
mostra davant la realitat i la di-
vulgació del coneixement. Volem
servir de punt de trobada entre
tots aquells que vulguin debatre
sobre el passat, present i el
futur de l’arqueologia i col•labo-
rant amb altres col•lectius impli-
cats socialment.

-Arqueologia- societat:
En segon lloc, creiem que l’ar-
queologia ha de transcendir l’es-
fera de mera acumulació del

Estrat Jove és un col•lectiu for-
mat per les i els estudiants d'Ar-
queologia de la UAB, que davant
les mancances dins la comunitat
universitària de l’accés al conei-
xement extern a l’esfera acadè-
mica i de la divulgació vers la
societat, va conformar-se com
una eina necessària de reorga-
nització estudiantil per impulsar
una nova forma dencarar la nos-
tra ciència, més oberta, social i
participativa. Lluitant, no sols
des de làmbit científic, sinó
també implicant-nos en la lluita
universitària davant les dures
problemàtiques que ens afecten
a tots en conjunt: privatitza-
cions, degradació de lensenya-
ment públic, manca de beques i
subvencions, deficient legislació i
control del mercat laboral, discri-
minacions de sexe, etc..

D’altra banda, creiem que el
paper de les noves generacions
és clau a l'hora de dur a terme
una necessària renovació de la
teoria i pràctica arqueològiques
que, en molts casos, han romàs
pràcticament inalterades des
dels seus inicis. Per aquest
motiu, el col•lectiu s’estructura
de manera oberta i organitzada
de forma assembleària en la
presa de decisions i en la seva
gestió.
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coneixement i passar a estar al
servei de la societat. Aquesta
afirmació respon al convenci-
ment de que ser capaços/es
d’entendre i explicar els proces-
sos socials (actuals i passats)
constitueix una eina necessària
per canviar aquest present. Òb-
viament, aquest objectiu reque-
reix d’altres més immediats (i no
tan il•lustrats) com unes bones
condicions laborals i científiques
de l’arqueologia professional, una
millor protecció i gestió de les
restes arqueològiques, etc.
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-Món laboral: Finalment, el
col•lectiu proposa inserir-se en la
problemàtica del món laboral, que
es la que més directament ens
afecta com a professionals de
l’arqueologia, i en la lluita de la mi-
llora de les condicions que allò
comporta.

no permetem que
ens robin els 
nostres drets!  
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