
 

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA COMPLEIX 50 ANYS

El 6 de juny de 1968 es publicava al BOE el decret de creació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), juntament amb altres dues universitats: la Universitat
de Barcelona, i la Universitat de Bilbao. Un llibre, L'audàcia del coneixement. 50
anys UAB, commemora aquest aniversari sota la direcció dels historiadors Borja de
Riquer i Carme Molinero, destria alguns dels principals esdeveniments i analitza
diferents aspectes de la institució. De la nostra facultat han col·laborat en aquesta
obra col·lectiva els professors Josep M. Vallès, Joan Botella i Rafael Grasa. Un
seguit d'actes ens han recordat com van viure aquells moments fundacionals
algunes de les persones protagonistes.

Les quatre primeres Facultats creades van haver d'esperar un temps fins a la seva
ubicació definitiva al campus: Medicina, Ciències (ambdues durant un temps a
l'Hospital de Sant Pau), Filosofia i Lletres (al monestir de Sant Cugat del Vallès), i
Ciències Econòmiques i Empresarials (als locals de la nova Escola Oficial
d'Idiomes). La inauguració del campus va tenir lloc al curs 19721973 sense que
haguessin finalitzat totalment les obres (el terreny plantejava dificultats tècniques) a
la Vall Moronta, una extensa àrea de 267 Ha, ocupada llavors per conreus
(predominant vinyes i cereals) i boscos. Les terres dels masovers que vivien a les
masies de la zona van ser expropiades per 5 pessetes el pam, i malgrat alguns
intents de resistència, finalment els seus habitants varen haver de marxar. La
requalificació dels terrenys d'ús rural a universitari va beneficiar al seu propietari, el
marquès de Cerdanyola, amb estretes connexions amb el règim franquista, però
també a altres famílies ben relacionades, com els Villar Palasí (un dels fills era
llavors ministre d'Educació i un altre va ser Rector de la UAB poc després).

La Universitat es creà en un context de mobilitzacions estudiantils, d'aquí també
l'objectiu de situarla en una ubicació allunyada del centre de Barcelona. El febrer del
1967 havia tingut lloc la primera vaga general d'universitats, mentre es reprimia amb
duresa el Sindicat Democràtic i 69 professorats numeraris eren expulsats de la UB.
Després arribaria el Maig del 68.

Els primers estatuts s'aprovaren a finals del 1970. Per a l'elecció del rector (s'haurà
d'esperar al 2009 perquè una dona sigui escollida) el claustre identificava una terna
de catedràtics, entre els quals el Ministeri finalment n'escollia un. Els intents de
canviar aquesta pràctica van comportar enfrontaments continus entre les autoritats
centrals i la comunitat universitària. L'abril del 1972 en Vicent Villar va ser escollit
nou Rector, però uns mesos més tard el Ministeri d'Educació s'abrogà de nou la
capacitat de decisió, se suspengueren els estatuts de la Universitat i s'intervingué
directament en l'elaboració dels plans d'estudi. La resposta dels òrgans de la UAB va
ser la interrupció total de les activitats acadèmiques el febrer del 1973. La destitució
d'en Villar el juliol va ser contestada amb la dimissió de diversos càrrecs acadèmics.
El que quedava de la Junta de govern va ser convocat a Madrid on un dels
vicerectors, en Vicente Gandía, va ser nomenat com a nou rector.

Els cursos del 74, 75 i 76 van seguir sent turbulents. El claustre del 15 de març de
1975 va aprovar l'anomenat "Manifest de Bellaterra" (una segona versió, en realitat,
com ens explicà el professor Josep Montserrat en una de les taules rodones
celebrades al CCCB durant l'acte "Història viva de la UAB"), basat en els principis de
democràcia, autonomia i catalanitat. El claustre s'afegia a més a la campanya pro
amnistia pels presos i exiliats polítics. Les vagues de professors (especialment en
defensa dels no numeraris, els anomenats PNN) i d'alumnat van ser constants, de
manera que les classes del curs 19741975 van finalitzar el mes de març. Va ser el
curs de l'aprovat general. Un nou rector va ser nomenat a dit, en Josep Cabré, entre
plans de tancament de la Universitat o amenaces de la seva assimilació a la
Universitat de Barcelona (UB).

Els primers anys de vida de la UAB són una crònica de lluita per a conquerir un espai
de llibertat: lluitar contra el nomenament de rectorscomissaris, a favor de
professorat i alumnat perseguits, contra la prohibició de claustres i assemblees,
contra la suspensió d'estatuts, per la defensa de la llengua catalana, o per
aconseguir autonomia universitària i poder decidir el que s'ensenya (és a dir, treure
de la Universitat les classes de Formació de l'Esperit Nacional, o de Religió).
Finalment el 3 d'abril de 1976 es va poder celebrar el claustre i el Ministeri va escollir
a un dels 3 noms proposats, en Josep Laporte, com a nou rector. El desembre del

EL PERFIL

La Cristina Pi Palau es llicencià en
Ciències Polítiques i de l’Administració en
la promoció de l’any 2007. Ha treballat
com a Tècnica de Treball als Barris.
Actualment treballa com a Tècnica del
Programa Treball i Formació a Promoció
Econòmica de Sabadell.

 
En què consisteix la teva feina?  

Faig la coordinació i seguiment dels
diferents projectes laborals (plans

d’ocupació) i les accions de formació
professionalitzadora realitzades dins
del Programa Treball i Formació. Faig
el seguiment dels participants en els
seus llocs de feina i realitzo accions
individualitzades de millora de la seva
ocupabilitat, per tal de facilitar la seva
incorporació al mercat laboral ordinari.

 
Com vas accedirhi? 

 
L’any 2015, després d’haver treballat
en àmbits molt diferents i no haver
trobat allò que m’omplís del tot, vaig
decidir anar a un orientadora laboral.
Des d’allà, vaig veure clar que el que
m’agradava a mi era una feina en

l’àmbit social, treballant amb persones
en risc d’exclusió social, acompanyant
les en poder tirar endavant i millorar la
seva situació. Arrel d’això em vaig anar
informant, fent cursos i presentant a
les convocatòries que vaig anar

trobant. Mitjançant una convocatòria
per a joves, vaig poder entrar a

Promoció Econòmica de Sabadell l’any
2016.
 

Com valores la formació rebuda a la
Facultat?

 
La valoro positivament. Em va aportar
uns coneixements molt transversals
que em van permetre una formació
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1977 va ser reelegit, aquesta vegada directament pel claustre. El maig del 1979
s'aprovaven uns nous estatuts. La Llei de reforma universitària (LRU) de 1983, ja
sota govern del PSOE, no va recollir bona part de les demandes d'aquests anys.
Però aquesta ja és una altra història.

La creació de la UAB fa 50 anys va ser una oportunitat de canvi, de construir una
universitat més igualitària que superés la jerarquització del professorat, i fomentés
unes relacions més estretes entre professorat i alumnat, una universitat construïda
des de baix i vinculada a la societat. Les persones que varen viure aquella època
ens han descrit l'emoció del moment, des de la consciència d'estar contribuint a fer
un model nou d'universitat.

La celebració del passat 6 de juny va coincidir amb el nomenament del nou ministre
espanyol de Ciència, Innovació i Universitats, en Pedro Francisco Duque; molt pocs
dies abans s'havia nomenat a la nova consellera d'Empresa i Coneixement del
govern de la Generalitat, Àngels Chacón. La història no s'acaba. Nous fets
succeeixen i seguiran succeint. Aquest aniversari representa també un repte de
futur. La Universitat ha arribat a una certa "majoria d'edat" (a partir d'ara deixem
d'estar al grup de les "noves universitats" i serem avaluades amb el grup de les
veteranes). No sabem com serà aquesta Universitat en els pròxims 50 anys, però el
que sí que podem fer és desitjarli: Llarga vida a l'Autònoma, sense oblidar les que
van ser les seves aspiracions primigènies!

Laura Feliu, degana

 
Graduats els alumnes de la promoció 20142018

El passat dissabte 16 de juny, els alumnes de Sociologia
i  de  Ciències  Polítiques  i  de  l’Administració  es  van
graduar a l’Auditori de Filosofia i Lletres.

 

 
XIV edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya

Aquest any les jornades seran els dies 4, 5 i 6 de juliol de
2018 i es realitzaran a la Sala Brigades Internacionals de
la UGT de Catalunya,  a  la Rambla Santa Mònica,  10  de
Barcelona, i les propostes de debat giraran entorn el lema
“El futur del treball. Utopia o distopia?”.

 

 
El Dr. Alejandro Portes oferirà la conferència “Hacerse adulto en España: la
integracion de las segundas generaciones”

L’acte serà el proper dimarts 26 de juny a les 18:30h a la
sala  Pi  i  Sunyer  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans  i  estarà
presidit per l’Honorable conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies, Sr. Chakir El Homrani Lesfar.

 

 
Bruno Dente és nomenat doctor 'honoris causa' per la UAB

Bruno Dente,  professor  del  Politècnic  de Milà  i  destacat
analista de polítiques i organitzacions públiques, ha estat
nomenat  doctor honoris causa  pel Consell  de Govern  de
la UAB a proposta de la Facultat de Ciències Polítiques i
de Sociologia.

 

 
Setmana del Parlament Universitari

La formació es durà a terme entre el 14 i el 20 de juliol de 2018 al Palau del Parlament.

 

multidisciplinar i moltes portes on
poder anar. Penso que el nivell era alt
en gairebé totes les assignatures. No

en tinc queixa.  
 

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

 
La Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia és una Facultat amb un

ampli ventall de possibilitats.
Considero que hi ha un alt nivell en
quant a estudis i publicacions, grups
de recerca i professorat, en general.
Penso que és un bon lloc on anar a

estudiar si es té clar el camí que es vol
seguir. Crec que es podria millorar

bastant en l’orientació als alumnes en
quant a les possibilitats laborals reals i
en l’autoconeixement de les pròpies
capacitats. Segurament és quelcom
que falla a la majoria d’universitats,

però en estudis com els que
s’imparteixen en aquesta Facultat
considero d’especial interès poder

informar bé als alumnes sobre cap on
podran anar un cop finalitzats els

estudis.
 

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

 
El meu consell és principalment per a
aquells politòlegs i sociòlegs que en
alguns moments no veuen clara quina
serà la seva sortida al mercat laboral.
Informeuvos bé de les sortides reals
d’aquestes titulacions, que són més de
les que un es pensa quan està a la
Facultat. Investigueu i pregunteu fora
però alhora també dins de vosaltres
mateixos. Quines capacitats tinc? En
què destaco? Què m’agrada fer?
Descobrir les teves capacitats,
competències i interessos

professionals és un punt de partida per
fer la teva ruta professional. A partir

d’això, què m’ofereix el mercat laboral i
què puc oferir jo, intenteu planificar el
vostre objectiu laboral. Un objectiu
laboral modificable i que segurament
evolucionarà i canviarà però que al
menys us farà trobar un sentit a cada

pas que feu.

Si vols posarte en contacte amb la
Cristina, pots ferho a través

de: cristinapipalau@gmail.com.

 

Agenda

"No es país para negras", monòleg
teatral a càrrec de Silvia Albert Sopale

A propòsit del curs Afrofeminismes.
Arrels, experiències, resistències,
organitzat pel CCCB, l’actriu Silvia Albert
Sopale representa "No es país para
negras", una obra que aborda part d’una
història no explicada fins al moment, la de

http://www.uab.cat/web?c=Page&cid=1090226434100&noticiaid=1345765975324&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/afrofeminismes/228762
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El Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius
es tornarà a impartir a principis del curs que ve

El curs va dirigit
als  alumnes
que  ara  acaben
primer  curs.
Pretén  que
puguin
començar  les
assignatures
amb  contingut
estadístic  de

segon  amb  tota  la  formació  requerida.  És  especialment  recomanable  als  estudiants  que  no  han
cursat el  batxillerat  de ciències  socials  i  que  tenen mancances en estadística  i  en els  conceptes
elementals de matemàtiques aplicades a les ciències socials.

 

 
Premi Miquel Caminal i Anna Alabart als TFG de Ciència Política i Sociologia

El  termini per a presentar els  treballs  finalitzarà el dia 16
de juliol de 2018.

 

 
Declaració de l'ACUP en defensa dels valors

cívics i democràtics

L'Associació  Catalana  d'Universitats  Públiques  expressa
en una declaració que "només des de la reivindicació dels
principis de  la democràcia,  dels drets humans  i  el  diàleg
serà possible gestionar la dissensió, superar el conflicte i
reforçarnos com a societat".

 

 
La UAB impartirà dos nous mínors el curs 20182019

El proper curs,  la UAB oferirà dos nous mínors, un sobre
emprenedoria  i  innovació  social,  i  un  altre  sobre  estudis
hispanoamericans. Els mínors permeten als estudiants de
grau  adquirir  competències  d'una  disciplina  diferent  a  la
que  estan  cursant.  El  termini  per  fer  la  inscripció  als
mínors de la UAB ja està obert.

 

les dones negres espanyoles. Hi haurà
col·loqui i debat posteriors.  

Silvia Albert Sopale, va néixer a Sant
Sebastià l'any 1976. Una nena negra en
una família de negres en un país de
blancs. L'obra, escrita en primera persona,
ens presenta la vida de l'actriu i ens
convida a reflexionar sobre temes com el
racisme, la sexualitat de la dona negra i la
construcció de la identitat. 
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