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Sembla mentida que publiquem ja la 7ª revista quan en els nos-
tres inicis ningú hagués dit que arribaríem tant lluny. Tot i això,
i degut a la conjuntura econòmica actual, enguany, com ja s’està
esdevenint costum, ens hem vist amb dificultats per poder fi-
nançar la publicació de la revista. Finalment, però, s’han pogut
solvatar aquesta problemàtica i ha estat possible que ara mateix
la tingueu entre les mans. 

El col•lectiu d’Estrat Jove, en el seu naixement, va ser concebut
i creat com una eina de formació destinada a omplir el buits que
considerem que té la formació universitària. Defensant aquest
objectiu, aquest any, s’ha iniciat la realització del que hem de-
nominat “Seminaris Crítics” amb voluntat que aquesta inicia-
tiva perduri en el temps. Aquests seminaris no han sigut
competència només d’Estrat Jove, sinó que ha estat gràcies a la
cooperació de diferents col•lectius, departaments de la UAB,
grups de recerca i estudiants amb consciència de la problemà-
tica, que han unit esforços per dur-los a terme i fer que aquesta
idea es materialitzés durant els últims dos anys, en el que han
estat “La setmana lítica”, “La primavera nòmada”, “Cerà-
mica: producció i consum” i “conflicte i violència al Pròxim
Orient”. L’objectiu dels Seminaris és doble: per una banda, va-
loritzar aspectes de les Ciència Social, i en concret de l’Ar-
queologia, que fins ara no han demostrat ser part important en
la creació de discurs històric des en la docència que se’ns ha im-
partit; i per altra banda, posar sobre la taula contextos i situa-
cions econòmiques i polítiques que es viuen en l’actualitat com
per a fer patent una denúncia social. Així, a través de conferèn-
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cies, taules rodones, debats i talles sobre les diverses temàtiques
d’interès decidides hem intentat sortir del que els sociòlegs de-
nominen la zona de control, és a dir, de l’espai que ja coneixem
i controlem però no ens és permès créixer com a estudiants, in-
vestigadores o militants.

Conjuntament amb els seminaris crítics, l’altra novetat que us
presentem enguany és la renovació total de la web que ha can-
viat la imatge i també la seva estructura per a intentar infor-
mar-vos de les principals activitats que duem a terme com a
col•lectiu i que seguim pendents d’actualitzar a mesura que
anem plantejant projectes al vostre servei. Tota aquesta àrdua
tasca no hauria estat possible sense l’esforç i el laboriós treball
que s’ha dut a terme conjuntament entre els membres d’Estrat
Jove i Sylvia Gili (Servei d’Anàlisis Arqueològiques del depar-
tamentde Prehistòria UAB).

A part de presentar-vos la revista, en l’editorial també volíem
parlar sobre les problemàtiques i les lluites que s’han vingut es-
devenint al llarg d’aquest any. En mig del convuls clima social
i de retracció de drets que s’està vivint en el marc de la UAB
(tot i que també a nivell més global), el moviment estudiantil ha
respost amb una acció que ha estat un presa de força i cons-
cienciació. Aquesta acció ha provocat un posicionament de l’òr-
gan de govern d’aquesta universitat, el qual s’ha situat en
bàndol contrari als interessos dels estudiant a qui diuen repre-
sentar. Amb l’ocupació del rectorat s’ha demostrat que el gruix
de l’estudiantat, la columna vertebral de la universitat, no ac-
cepta aquestes mesures imposades per un pla d’estudis (Bo-

estrat critic_2015_7_8:Maquetación 1  21/10/2014  12:45  Página 4



5

lonya) que cap al 2009, quan es va començar a posar en pràc-
tica, ja es va dir, la seva aplicació perjudicaria tant a els estu-
diants, com a professors degut a que no suposava altre cosa que
una projecció del model econòmic actual dins el món acadèmic.
Avui, 2014, ens trobem amb que cada cop són més els detractors
i els que critiquen aquest pla educatiu, mentre que cada cop són
menys els seus defensors. Aquest canvi de pensament s’ha es-
devingut donat que la història a demostrat   que Bolonya no
deixa ser res més que un model generador de desigualtats so-
cials, elitització de la universitat pública i de menyspreu envers
aquells que no tenen els recursos necessàries per accedir als es-
tudis. 

Estrat Jove com a col•lectiu d’estudiants, conjuntament amb tots
aquells que han donat i sacrificat molt en la lluita per aquests
drets que alguns ens volen expropiar, no podem més que cridar
a tots els estudiants i treballadors del marc de la UAB i de les
universitats de l’Estat espanyol a la lluita contra aquest sistema
que ens ofega i ens destrueix.

Visca la lluita! 

Consell Editorial Estrat Crític
Col.lectiu d’Estudiants d’Arqueologia 
Estrat Jove
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