
 

VAGA, REIVINDICACIONS I EL PODER DE LA CREATIVITAT

De nou tenim convocada una vaga estudiantil pels propers 25 i 26 d'abril, dimecres i
dijous d'aquesta setmana. Es tracta d'una vaga focalitzada en demandes que
lamentablement no són noves, vinculades amb la universitat pública i de qualitat amb
les que, sens dubte, el conjunt del col·lectiu universitari es pot identificar. En el
centre de les reivindicacions es troba l'exigència de rebaixa de les taxes
universitàries, amb l'horitzó de la gratuïtat. Per entendre aquesta reivindicació cal
recordar que alguns càlculs xifren en un 145% l'augment de les taxes des del 2001, i
que especialment des del 2011 s'ha intentat pal·liar les retallades en el finançament
de l'ensenyament universitari amb l'increment del preu de les matrícules. A
Catalunya les matrícules són especialment cares, amb la consegüent càrrega per a
l'alumnat i les seves famílies. L'objectiu de les reivindicacions és l'accessibilitat real a
la Universitat, cosa que implica que a la qüestió de les matrícules cal sumarhi el
cost negatiu del noaccés al món laboral en dedicarse uns quants anys de la vida a
estudiar (circumstància que exigeix una molt bona política de beques), i la
necessària disminució de les despeses quotidianes que comporta el seguiment dels
estudis, com per exemple els dossiers que es compren a reprografia (unes despeses
que estan sent estudiades des del deganat).

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 7 d'abril del 2016 la Moció 15/XI
relativa a "la disminució d'inscripcions d'estudiants a les universitats i la
precarietat laboral del PDI i del PAS". En aquesta moció, el Parlament insta al
Govern a diverses coses. Entre elles cal destacarne dues vinculades amb les
demandes anteriors: a) revertir en el curs 20162017 la pujada de preus universitaris,
començant per una reducció d'un 30% en les taxes universitàries per al curs 2016
2017 (reducció que la Generalitat hauria de compensar a les universitats mitjançant
l'augment de la transferència pública en els pressupostos de l'exercici següent); i b)
recuperar en els pressupostos per al 2016 el finançament que es va destinar a les
universitats públiques l'any 2011, com a mínim, tendint a la mitjana de despesa
universitària a l'OCDE. Cap d'aquestes mesures ha estat duta a la pràctica. És més,
el Govern de la Generalitat preveia, ja abans de la tardor passada, prorrogar durant
tres anys el finançament que van rebre les universitats el 2016. D'altra banda, el
Pacte Nacional per a la Universitat, constituït el 19 de juny de 2017 per tal de
consensuar el futur model universitari català (i que identifica com a una de les
qüestions claus a tractar l'avenç cap a un sistema de preus públics equitatiu que
promogui la igualtat en l'accés a la universitat) havia de presentar els seus acords el
setembre del 2018, però el seu treball està interromput des de fa mesos per la
situació política actual.

Les demandes de l'alumnat de la UAB inclouen també un doble rebuig: a les
gravacions i seguiments per temes de seguretat (una qüestió que aflora sobretot
amb el cas "Som 27 i més" i que l'equip de govern s'ha compromès a analitzar), i a la
presència d'entitats privades al campus, especialment de certs bancs i caixes.
Precisament en aquest mateix butlletí trobareu un breu amb la notícia de
l'atorgament per l'Institut Català Internacional per la Pau del Premi ICIP Constructors

EL PERFIL

El Jan Bosch de Doria es llicencià en
Ciències Polítiques i de l’Administració en
la promoció de l’any 2009.  

Com valores la formació rebuda a la
Facultat?

Molt positiva des del punt de vista
d'aprenentatge. Crec que polítiques i
l'Autònoma és una combinació perfecte
pel desenvolupament personal. Estic molt
satisfet de la meva experiència per la
Facultat, de la qualitat del Departament de
Relacions Internacionals, i dels companys
de Facultat amb qui encara mantenim el
contacte i amb alguns compartim
projectes. Si bé, també crec que alguns
aspectes organitzatius s'haurien de
millorar i donar més veu a l'estudiant per
decidir qüestions que l'afecten
directament i que el professorat molts
cops no sap escoltar prou.

Com veus la Facultat des de la pràctica
professional, quines coses creus que
es podrien millorar?

Les sortides professionals de Politòleg
actualment passen en la seva majoria per
marxar a Europa. En aquest sentit, estic
trobant diverses oportunitats com
l'European Voluntary Service (EVS),
Erasmus Plus o beques Leonardo, que
ofereixen oportunitats becades per exercir
de Politòleg a Europa i que en la seva
majoria et cobreixen totes les despeses.
Crec que es podria millorar el fet que per
desenvoluparte, per exemple, en
Relacions Internacionals, la Facultat
oferís directament aquestes opcions de
pràctiques a l'estudiant abans de marxar
de la Facultat.

Quin/s consell/s donaries als futurs
politòlegs i sociòlegs de la Facultat?

Que millorin els idiomes abans d'acabar la
carrera, que no deixin escapar l'oportunitat
de marxar d'Erasmus, que tinguin
paciència per quan busquin feina, però
sobretot que disfrutin dels quatre anys
d'universitat!

 
Si vols posarte en contacte amb
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de Pau 2017 al professor Arcadi Oliveres, que ha impartit durant molts anys a la
Facultat l'assignatura d'Economia Internacional i ha reflexionat sobre la
responsabilitat social del sector bancari (vegeu per exemple el seu pròleg al llibre de
Jordi Calvo Banca Armada vs. Banca Ética). Una aportació valuosa als debats en
curs.

Dimecres i dijous vinents preveiem que seran dies de mobilització rellevants per a
una part important de l'alumnat. La nostra comunitat estudiantil debat sobre com fer
arribar els missatges, sobre quines estratègies seguir. I pren decisions al respecte.
Joan Brossa, als anys setanta, va voler imaginar altres formes d'expressió possibles
i d'aquest exercici en va sortir la poesia visual. Sens dubte el poema visual més
punyent el va realitzar el 1978: de l'empunyadura d'una pistola, negra, de ferro, que
s'erigeix en posició de poder ser utilitzada, sorgeixen unes lletres grans, que
semblen disparades per l'artefacte mortífer, i s'expandeixen cap endavant formant la
paraula P O E M A. El contrast és brutal. És la poesia com a arma, la paraula com a
arma. Bansky té un conegut grafit que ens recorda al d'en Brossa: "Llançador de
Flors", en el que veiem un jove en posició d'atac amb la cara tapada a punt de
llançar un objecte que és... Un ram de flors de colors que contrasta amb el gris i
negre de la composició. Un grafit aparegut la setmana passada al barri del Canido a
Ferrol –i que mostra una parella de guàrdies civils besantse, inspirada en Kissing
Coppers de Brighton– es conjectura que podria ser obra seva, i ens exposa de nou
contrastos i missatges contundents. Accions que esdevenen tant o més poderoses
que armes llancívoles, que colpegen amb imatges, símbols i paraules, instruments
sobre els quals en sabem molt en aquesta Facultat. La creativitat per a sumar
consciències.

Laura Feliu, degana
 

 
L’Institut d’Estudis Catalans atorga un premi a Anna Clot i Lluís Flaquer, membres
del Departament de Sociologia de la Facultat

Anna  Clot  i  Lluís  Flaquer  són  guardonats  en  els  Premis
Sant Jordi 2018 de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

 
Arcadi Oliveres és guardonat amb el Premi ICIP

Constructors de Pau

L’activista i exprofessor de la Facultat ha estat guardonat
pel  seu  compromís  i  la  seva  incansable  dedicació  a  la
promoció de  la pau,  la  justícia social, els drets humans  i
el desarmament, des d’una perspectiva universal.

 

 
Es posa en marxa la iniciativa “Cafès amb la Degana”

La  iniciativa  s’ha  iniciat  amb  la  trobada amb  l’exdegà de
la  Facultat,  Salvador  Cardús,  amb  qui  s’han  pogut
comentar alguns dels principals aspectes del seu mandat.

 

 
"Història viva de la UAB", en una jornada al CCCB

Antics  estudiants  i  membres  del  personal  tant  docent
com administratiu evocaran la història de la Universitat al
llarg de diferents etapes en una  jornada  titulada  "Història
viva  de  la  UAB",  que  tindrà  lloc  al  Centre  de  Cultura
Contemporània  de  Barcelona  (CCCB)  el  dimecres,  25
d'abril.

 

 
Diferents actes per a celebrar el 50 aniversari

Diferents actes (caminada, debat, concert, presentació d'un llibre, entre d'altres) aniran tenint lloc a
la UAB en el marc del 50è aniversari  fins arribar a  l'acte  central,  el  dimecres, 6 de  juny, quan es

el Jan ho pots fer a través de:
janbosch90@gmail.com.

 

Agenda

Kenneth McRoberts oferirà la
conferència "The catalan process and
the canadian experience"

Kenneth McRoberts és professor emèrit
de la Universitat de York de Toronto i
autor de Catalonia: Nationbuilding without
a State.
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farà un sopar al Servei d'Activitat Física (SAF), on hi està
convidada tota la comunitat a participarhi.

 

 
Jornada “Facilitant eines per a la incorporació

al món laboral”

La Facultat de Dret organitza una jornada per donar suport
a l’alumnat a l’hora d’incorporarse al món laboral. Serà el
proper 10 de maig a l'Aula Magna.

 

 
Noves convocatòries d’ajuts lingüístics per a la comunitat UAB

La UAB obre de nou convocatòries d’ajuts  lingüístics per
a diverses  finalitats  i  col·lectius:  aprenentatge d’idiomes,
correcció de materials docents o organització de jornades
i congressos.

 

 
Analitzen quines qualitats necessita l'empresa de l'estudiant actual

El  4  de  maig,  l'Escola  de  Postgrau  acollirà  el  II  Acte
Alumnat  de  Formació  Pròpia  de  PostgrauUAB,  titulat
"Quines  qualitats  necessita  l'empresa  de  l'estudiant
actual?". Experts debatran sobre el tema i serà presentat
un estudi pioner.

 

 
El professorat debat nous mètodes de docència en la Jornada d'Innovació Docent

La Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB (ICE
OQD)  organitza  la  Jornada  d'Innovació  Docent  amb
l'objectiu  de  generar  un  espai  de  reflexió  i  de  debat  al
voltant  de  l'intercanvi  d'experiències  docents  exitoses
desenvolupades  pel  professorat  de  la  Universitat
Autònoma  de  Barcelona  ,  el  dia  16  de  maig  a  l'Aula
Magna de la Facultat de Dret.

 

 
L'ICEX presenta a la UAB les seves Beques d'Internacionalització Empresarial

Tenen per objectiu formar joves professionals en aquesta
especialitat,  i  inclouen  formació  teòrica  i  pràctiques
remunerades  a  l'estranger.  Es  presentaran  a  l'alumnat  el
proper 19 d'abril, dijous, a  les 13.00 a  l'Aula Magna de  la
Facultat de Dret.

 

 
Nova edició del 'Curs de preparació per a concursos i oposicions de la Unió
Europea'

S'adreça,  sobretot,  a  estudiants  i  alumni  de  la  UAB  que
vulguin  conèixer  les  oportunitats  professionals  en
institucions  de  la  UE  i  entrenarse  pels  processos  de
selecció, que ara es poden fer en castellà. S'impartirà tots
els  dissabtes  de  maig  i  el  primer  de  juny,  pel  matí,  a
l'Escola de Postgrau, i la matriculació ja és oberta.

 


