Editorial

Un cop més, ens plau presentar-vos un nou número de la revista Estrat
Crític. Com és habitual en nosaltres, abans d’encetar-ne el contingut, ens
agradaria compartir unes breus paraules amb totes vosaltres.
Tal i com ja sabeu, Estrat Jove partim d’una llarga trajectòria com a
col•lectiu. Fer de l’Arqueologia una acció social ha sigut i segueix sent la
pedra angular del nostre projecte, d’aquí el fet que us trobeu, una vegada
més, davant Estrat Crític, el principal pilar del nostre projecte. Aquest parteix de l’entesa que l’Arqueologia, com a disciplina científica que és, esdevé una eina útil de transformació social per a ser emprada per tots i
totes des d’espais que generin la participació directa de cada individu, on
cada veu sigui escoltada i tinguda en compte en l’acció col•lectiva per
igual. Per això, creiem essencial el fet que l’Arqueologia sobrepassi els
murs de l’Acadèmia i traslladi el seu àmbit de treball en el si de les problemàtiques en que es troba la nostra societat. En aquest sentit, com a
col•lectiu, la nostra organització és assembleària, horitzontal i amb voluntat de treballar conjuntament amb tots aquells espais amb els quals caminem compartint la mateixa lluita i des dels quals es plantegen els nostres
mateixos objectius.
Una vegada més, la conjuntura política i econòmica de crisi capitalista,
evidencia la necessitat d’analitzar la nostra pròpia realitat amb ànims de
transformar-la; una anàlisi que tan sols ens procura el coneixement científic i l’actuació pràctica. Les “noves” polítiques econòmiques, que se’ns
venen com a essencials i que es focalitzen sobretot en l’àmbit de l’educació i la sanitat, no són més que la imposició d’un model social en el qual
la reflexió, la crítica i el canvi no hi siguin presents. Pel que respecta a
l’àmbit universitari, els criteris que s’estan seguint pretenen deixar-nos
una Universitat en constant precarietat, reservada a les elits i amb un clar
enfocament mercantilista.
Davant d’aquesta situació, creiem que un posicionament personal i col•lectiu és ineludible. Essent coherents amb aquest principi, des del Col•lectiu
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Estrat Jove tenim ben clar que el nostre lloc es troba al costat de les mobilitzacions que des de ja fa temps es duen a terme tant a les universitats
com al carrer. Considerem que les vies de l’oposició, des de la generació
de consciència i l’actuació directa són la nostra principal força per fer-hi
front.
Pel que fa al present número, hem considerat oportú la inclusió d’una secció de debat; considerant que una concepció materialista de la història
implica de forma intrínseca la crítica i el debat en la formulació de coneixement veritable. Hem volgut iniciar-la amb la problemàtica de l’Arqueologia Feminista i de Gènere, ja que suposa un qüestionament tan a nivell
científic com polític de l’estructura patriarcal i l’androcentrisme imperant
tant en les formes de relació social com en la pròpia Acadèmia. Esperem
que la trobeu tant interessant com ho hem trobat nosaltres.
Un altre canvi important en aquest sisè número, és l’apartat de notícies.
Com ja s’ha esmentat, la situació que està vivint a hores d’ara la Universitat Pública és del tot excepcional i amenaça per acabar d’anorrear un
dret tan fonamental com és el d’una educació superior accessible i gratuïta.
Les diverses actuacions governamentals, lleis i decrets que han anat conduint l’ensenyament i la investigació universitàries al cul de sac en el qual
actualment es troba, perfilant una nova fesomia que ben pocs ens imaginàvem abans de l’any 2010, quan es féu pública la voluntat de reduir fins
la mínima expressió el cost que suposa la formació d’una àmplia capa de
la societat. És doncs una secció que entenem com oberta, on trobar un
breu tastet de les problemàtiques socials que ens afecten directament. A
més de mantenir un espaí on poder donar a conèixer iniciatives per apropar l’arqueologia a la societat.
Com podeu observar, doncs, els nostres objectius pel que fa a la revista
prossegueixen tan vius i ambiciosos com sempre. Estrat Jove fa més de set
anys que dura com a Col•lectiu i tot sembla indicar que s’enfronta al futur
amb molt bona salut. Esperem que Estrat Crític, com a principal producte,
a la par que llegat d’aquells membres que ja no es troben entre nosaltres
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i dels quals devem bona part de la nostra formació, prossegueixi d’igual
mena: vital, crítica i dialèctica.
La lluita continua. Feliç Número 6!!
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