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Estem plenament ficats en 
campanyes electorals: les 

estatals, les municipals, les eu-
ropees i les araneses; i al vol-
tant d’aquests esdeveniments 
a més de construir-se llistes 
electorals, hi ha hagut canvis 
en estructures de partits; en 
muntatge i desmuntatge de col-
lectius per anar a les eleccions; 
i  evolucions de grups parlamen-
taris que s’han transformat o 
aprofitat la seva dinàmica més 
allà dels partits i s’han llençat 
a l’arena de les eleccions; sense 
oblidar les propostes polítiques 
que del mètode de l’elecció 
dels seus membres a les llistes 
n’han fet bandera quasi identi-
tària del seu perfil.

De totes aquestes variants de 
conducta política en podríem 
posar noms de les estructures, 
siguin de partit o no, o posar-ne 
noms propis protagonistes de 
tanta varietat.

A més, concretament a Catalu-
nya en el camp de l’indepen-
dentisme hi ha la qüestió del 
presos polítics o dels exiliats 
com a candidats electorals, el 
candidat o candidata familiars 
d’algun pres o presa, o el can-
didat o candidata practicant del 
“turisme de càrrec” o el can-
didat “instrumental” com l’ad-
vocat i subordinat d’algun pres 
o exiliat o els acumuladors de 
càrrecs.

Una autèntica “amanida” i 
“despropòsit” que sinó fos per 
la situació de repressió a l’inde-
pendentisme, tot plegat s’hau-
ria de denunciar amb molta du-
resa.

Els líders i lideratges conjunt 
d’aquests partits han actuat 
amb una pràctica poc demo-
cràtica, realitzant tota mena 
de cacicades, situant a dit als 
candidats i exercint allà de qui 
“es mou o s’ha mogut, no surt 
a la fotografia. Pleitesía a tota 
marxa.
  
I a Catalunya en el camp de l’es-
panyolisme exactament igual.

O no hi hagut Primàries, o les ha 
hagut i posteriorment se l’has 
saltat, o les primàries han es-
tat fraudulentes, o unes pseudo 
anomenades “Primàries” que 
simplement han catapultat o 
tot un sistema clientelar o de 
submissió al líder.

No falta també el candidat es-
panyol que aterra a Catalunya 
enviat per les direccions esta-
tals per treure representació a 
la “colònia”, que ells en dient 
“una provincia del territorio na-
cional”.

Tot un panorama per engegar 
a pastar a la “classe política”, 
sinó fos que la política és una 
cosa seriosa i cal participar-hi.

De tota aquesta estafa genera-
litzada de la representació o de 
la falsa representació, hi ha un 
nou fenomen que ens interessa: 
les consultes internes de par-
tits i organitzacions fetes per 
via digital per saber les possi-
bles participacions a les elec-
cions; els possibles candidats a 
les llistes i/o les possibles par-
ticipacions en coalicions. 

Tots sabem l’immens avenç que 
ha significat internet per la so-
cialització de la informació, 
també per la participació. Però 
en política ha estat un parany i 
una trampa en molts casos, so-
bretot quan els partits o grups 
polítics pregunten qüestions a 
la seva gent sense debat.

Internet i sobretot a traves de 
Twitter es practica brutalment 
el “flaming” o sigui la resposta 
airada, per no dir l’insult. Però 
en altres contextos interactius 
com són els fòrums, els grups 
de discussió, els xats, els cor-
reus electrònics i fins i tot a tra-
ves dels whatssaps els “flamers” 
també actuen intentant reafir-
mar la seva autoritat o superio-
ritat.

En el món polític català i en 
especial en el món sobiranista, 
s’ha imposat la fórmula urgent 
de preguntar a la seva clientela 
per un tema o por una persona, 
sense donar més informació que 

la pregunta (descoberta simul-
tàniament al moment d’obrir el 
període de votació) i sense pro-
piciar el tant necessari debat 
previ, perquè el votant digital 
es formi la seva pròpia opinió i 
decideixi el seu pronunciament.

A més de ser una manipulació 
descarada, el que també és in-
dignant és que aquests promo-
tors de votacions digitals sense 
debat, ens venen que tots ple-
gats estant exercint el súmmum 
i desideràtum de la democràcia 
directa.

Ho fan els partits polítics i 
aquesta pràctica de “papanatis-
me digital” també l’exerceixen 
en algunes associacions univer-
sitàries i en algunes consultes 
institucionals d’Universitats.

Diem-ho clar: sense informació 
i sense debat no hi ha parti-
cipació democràtica real, per 
molt que ens preguntin mil ve-
gades a traves de consultes di-
gitals.
 
O el lector no sap que VOX, el 
partit xenòfob, racista i espa-
nyolista d’extrema-dreta també 
consulta a la seva “manada” via 
digital.
 
La tecnologia és l’instrument i 
el debat ens fa democràtics.

Sobre els “flamers” i els “papanates” digitals

Poem
a / Litografia Visual de Joan Brossa

CONTRAPORTADA: Dibuix de Sherif 

Arafa (21/Octubre/2018) regalat al 

President Puigdemont.



3Febrer - Març 2019 LO CAMPUS · El periòdic universitari de Catalunya

LO CAMPUS DIARI
Cada dia: premsa universitària http://locampusdiari.com

Els últims números del 34 al 38.                                 Versions digitals a: http://www.locampus.cat  

Revista bimestral 
universitària 
de Catalunya

D
ibuix “2.286.217” de Jordi Calvís. Blog Fot-li Pou.
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Quin és el paper de la 
premsa universitària?

Desconstrucció i reconstrucció
de la revista LO CAMPUS 

i del digital LO CAMPUS DIARI

Avui parlem una mica de nosaltres. Però tranquils, no es tracta de fer-nos 
un autobombo, es tracta d’exposar públicament que entrem en un perí-

ode de reflexió privada i pública del paper de la PREMSA UNIVERSITÀRIA en 
general i de la nostra contribució amb dos dels nostres productes editorials 
que tenim en marxa, en concret la revista LO CAMPUS i el digital LO CAM-
PUS DIARI.

LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI són dos publicacions totalment diferents, 
amb objectius diferents, amb continguts informatius i d’opinió també dife-
rents i amb suports editorials també diferents: la revista té una versió en 
paper i una versió informàtica, mentre que LO CAMPUS DIARI és un digital 
amb una versió nova per cada dia. Senzillament: LO CAMPUS és una revista 
bimestral i LO CAMPUS DIARI és un periòdic digital.

Algun lector o anunciant nostre de vegades s’ha fet un embolic i s’ha cregut 
que LA REVISTA tenia la seva versió digital que era el DIARI. I no, productes 
diferents i fins i tot redaccions diferents i si algú fes un anàlisi de continguts 
veuria que la LÍNIA EDITORIAL ha estat a grans trets la mateixa però en el 
desenvolupament del periodisme han tingut matisos diferents.

LO CAMPUS va néixer per Sant Jordi de l’any 2008 i LO CAMPUS DIARI el 
mes de gener de 2013, des de llavors ha plogut molt al nostre País, a l’Estat, 
a les Universitats de parla catalana, a la pròpia Unió Europea i al propi siste-
ma d’estudis d’Educació Superior d’arreu. Les nostres redaccions editorials 
i les dues associacions, tant la universitària com la cultural, que exerceixen 
de co-editors també han canviat molt. El nostre periodisme que realitzem 
amb el protagonisme d’estudiants i professors, també canvia, quasi com a 
llei de vida, sobretot amb els estudiants. Els estudiants és graduen deixen 
la universitat i quasi tots deixen de col·laborar directament amb la premsa 
universitària o sigui amb nosaltres.

Tenim experiència amb errors i feines ben fetes, però ens cal una reflexió 
profunda de que estem fent: com a periodisme universitari, com a vehicle 
de comunicació institucional, com a plataforma d’opinió i com a generadors 
d’un nou i agosarat periodisme universitari amb literatura i arts plàstiques.

D’entrada prenem tres decisions que volem compartir:

1. Deixem d’editar de manera sistemàtica la revista LO CAMPUS en paper 
premsa i el seu repartiment als quioscos. Només de manera excepcional 
seran publicats en paper algun número complert de la revista o algun dels 
seus Suplements. Ho aboquem tot a les versions digitals.

2. S’unifiquen en una sola les dinàmiques de les redaccions de la revista LO 
CAMPUS  i del digital LO CAMPUS DIARI. S’impulsaran els tres equips de 
Vielha, Lleida i Barcelona.
 
3. Promourem una CAMPANYA DE DEBAT a les universitats i en altres espais 
culturals i cívics sobre “Quin és el paper de la premsa universitària?”. 

Sense la complicitat dels lectors i de tothom que vol participar a la reflexió 
sobre el futur de les nostres universitats, ens es difícil oferir un periodisme 
universitari i sobre educació en general, que sigui útil, innovador i que ajudi 
a la discussió.

Serà un debat general i obert que ha de repercutir evidentment en les nos-
tres publicacions. 

Esperem les vostres opinions: futur@locampus.cat 

SEGONA EDITORIAL

Els 8 mini-Suplements de la revista LO CAMPUS
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En marxa el debat territorial de propostes 
per al Pla de Drets Humans de Catalunya

L’Estructura de Drets Humans 
de Catalunya va donar el 21 
de gener d’enguany el tret de 
sortida a un procés de consul-
ta, debat i difusió per tot el 
territori dels diferents drets 
que han de configurar el pro-
jecte de Pla de drets humans 
de Catalunya al juliol. 

L’Estructura de Drets Humans 
de Catalunya està formada 
pel Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, i l’Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya (IDHC) i té 
l’encàrrec d’elaborar un pro-
jecte de Pla de drets humans 
de Catalunya, que hauria de 
recollir directrius i mesures 
de política pública per la re-
alització efectiva dels drets 
humans en un país. 

A Catalunya, s’ha volgut que 
el Pla s’elabori a partir d’una 
diagnosi de situació prepa-
rada per persones expertes, 
amb la participació activa de 
la ciutadania i la societat ci-
vil.

El consell assessor de l’Es-
tructura ha dividit els drets a 
preservar en cinc grans grups: 
igualtat i vida digna (salut, 

educació, habitatge, medi 
ambient), pluralitat i diversi-
tat (llengua, cultura, religió, 
protecció de dades, llibertat 
d’expressió i informació), 
participació pública (corrup-
ció i transparència), igualtat i 
no discriminació (dones, gent 
gran, infants, LGTBI, discapa-
citats, refugiats), i protecció 
(justícia, fiscalitat, autogo-
vern). 

A través de tallers temàtics 
fets al territori entre febrer i 
juny amb organitzacions de la 
societat civil i un qüestionari 
per internet es buscaran les 
mancances, fortaleses, opor-
tunitats i recursos disponibles 
en matèria de drets humans. 
El procés de debat i consulta 
acabarà amb l’elaboració al 
juliol d’un document defini-
tiu que recollirà les recoma-
nacions i propostes sorgides 
de la societat civil. Final-
ment, el Pla de drets humans 
de Catalunya serà sotmès a 
partir de setembre a la con-
sideració del Parlament i del 
Govern de Catalunya, que són 
qui l’hauran de concretar en 
lleis i polítiques públiques a 
curt, mitjà i llarg termini. 

Les discussions finalitzaran al juny amb un document 
que es presentarà al Govern i el Parlament després de l’estiu 

per promoure drets polítics, socials i econòmics

L’Estructura de Drets Humans 
de Catalunya es va crear l’any 

2017 seguint recomanacions in-
ternacionals, com ara els Princi-
pis de París. En formen part el 
Síndic de Greuges de Catalunya 
i l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya. 

La Conferència Mundial de Drets 
Humans celebrada a Viena l’any 
1993 va recomanar l’elaboració 
de plans d’acció nacionals en 
què s’identifiquessin objectius 
de millora en la promoció i la 
protecció dels drets humans. 
L’Organització de les Nacions 
Unides encoratja l’adopció de 
plans d’acció nacionals de drets 
humans, que han de ser docu-
ments públics, elaborats amb 
una àmplia participació de la so-
cietat, amb un abast general de 
tots els drets humans i orientats 
a l’acció. Així mateix, recomana 
que, allà on n’hi hagi, les ins-
titucions nacionals de drets hu-
mans o l’ombudsman (defensor 
del poble), com a dipositàries 
de coneixement i d’expertesa 
en matèria de drets humans, 
tinguin un paper central en 
la preparació i l’aplicació del 
plans nacionals de drets hu-
mans. Les funcions de l’Estruc-
tura inclouen coordinar una xar-
xa de drets amb entitats socials, 
elaborar una proposta d’estat 
dels drets humans i emetre opi-
nions sobre els projectes i les 
proposicions de llei del Parla-
ment de Catalunya que tinguin 
incidència en l’àmbit dels drets 
humans. També podrà redactar 
informes vinculats als informes 
periòdics que els estats han de 
presentar als òrgans i comitès 
internacionals de protecció dels 
drets humans.

L’Estructura està formada per 
una junta i un consell assessor. 
La Junta està integrada pel sín-
dic, Rafael Ribó, en qualitat de 

president, i el president de l’ID-
HC, David Bondia, de vicepresi-
dent. En formen part com a vo-
cals l’adjunt general al Síndic, 
Jaume Saura, i la secretaria de 
l’IDHC, Montse Tafalla.

L’Estructura també té un Con-
sell Assessor integrat per una 
vintena d’entitats i de persones 
expertes en drets humans. Res-
ponen a perfils multidisciplina-
ris i han estat escollides en un 
procés de selecció públic per 
la seva tasca professional i re-
coneguda trajectòria en aquest 
àmbit. Les entitats membres 
del Consell Assessor són Amnis-
tia Internacional, Associació per 
a les Nacions Unides a Espanya 
(ANUE), Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, Comissió Catala-
na d’Ajuda als Refugiats (CCAR), 
Consell de l’Advocacia Catalana 
(CICAC), Fundació Jaume Bofill, 
Irídia, Unicef Comitè Catalunya, 
Lafede.cat –que agrupa organit-
zacions per a la justícia global–, 
la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya i Din-
cat (Federació de discapacitats 
intel·lectuals).

També en són membres Mar 
Aguilera Vaqués, professora en 
Dret Constitucional; Joan Be-
nach Rovira, professor de Salut 
Pública i sociòleg; Encarna Bo-
delón González, professora de 
Filosofia del Dret; Marc Antoni 
Broggi Trias, cirurgià i president 
del Comitè de Bioètica de Cata-
lunya; Miriam Hatibi, portaveu 
de la Fundació Ibn Battuta; En-
ric Canet, expert en voluntari-
at i associacionisme i referent 
en l’àmbit de l’esplai infantil i 
juvenil; Núria Camps, professo-
ra de Dret Internacional públic; 
Laia Serra Perelló, advocada ex-
perta en discriminació, equitat 
de gènere i drets LGTBI, i Carme 
Trilla, economista i referent en 
matèria d’habitatge.

Què és L’Estructura dels 
Drets Humans de Catalunya?

“El mar” de Miquel Barceló en la Sala dels Drets Humans 
i de l’Aliança de Civilitzacions de l’ONU a Ginebra.
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L’anomenat “Procés” català o sigui el 
Procés Independentista de Catalunya, 

ha portat a l’escena política tota mena 
de posicionaments, tant per la pluralitat 
espanyola com per la pluralitat catalana. 
A més, en diferents moments diem-ne 
“històrics”, tant els governs espanyols 
com els governs catalans han tinguts di-
ferents relacions i diferents moments 
de diàlegs o desencontres, i fins i tot 
s’ha parlat de possibles negociacions. 

No cal dir que el desencontre més im-

portant ha estat l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució al govern de Ca-
talunya. 

I en tot això el lector potser ha sentit 
a parlar del que s’ha anomenat els “21 
punts de Torra” o els “46 punts de Puig-
demont” o els “23 punts de Mas”. 

El que són tots aquests “PUNTS” és 
que cada President de la Generalitat ha 
volgut i ha intentat tenir una negocia-
ció en el govern espanyol de cada mo-
ment i per això en les trobades, més o 

menys solemnes, entre les dues parts, 
el President de la Generalitat ha portat 
un DOCUMENT on recollia les demandes 
mínimes que creia que calia exposar i 
reivindicar.

A continuació reproduïm el tres Docu-
ments, perquè cada lector estigui infor-
mat i creí la seva pròpia opinió, només 
recordant que cada Document s’ha de 
contextualitzar en l’època de la seva 
elaboració, la situació política del mo-
ment del “Procés” i qui eren els prota-
gonistes.

Els 21 punts 
del President Torra

Proposta del Govern de Catalunya a la 
cimera amb el Govern d’Espanya: Un 

pacte d’Estat per solucionar el conflicte 
entre Espanya i Catalunya

El conflicte entre Espanya 
i Catalunya és un conflicte 
polític i s’ha de resoldre 
amb solucions polítiques. 
La judicialització, la re-
pressió o l’amenaça en cap 
cas poden ser la solució i, 
en canvi, són camins que 
posen en perill la mateixa 
democràcia espanyola.

I per abordar la resolu-
ció d’aquest conflicte, cal 
compromís i valentia per 
encarar canvis importants, 
fins i tot estructurals, en la 
mateixa organització actual 
de l’Estat i en la democrà-
cia espanyola.

L’Estat espanyol viu en 
aquests moments una greu 
crisi d’Estat. El sistema sor-
git de la transició no ha es-
tat, en cap cas, l’ideal de-
mocràtic que sovint des de 
les institucions de l’Estat se 
n’ha presumit.

Avui la desconfiança de la 
ciutadania de tot l’Estat, i 
especialment la catalana, 
afecta pràcticament totes 
les institucions:

-La politització de la justí-
cia, sumat a la seva eterna 
lentitud, causa avui una 
gran desconfiança. Segons 
The EU Justice Scoreboard 
2018, el 49% dels espanyols 
tenen una percepció dolen-
ta o molt dolenta de la in-
dependència judicial.

-La retallada en drets fona-
mentals és avui un fet pú-
blic i notori que també és 
motiu de desconfiança. Co-
mençant per la Llei Mordas-
sa i la seva aplicació, però 
continuant també per dife-
rents sentències que afec-
ten expressions artístiques 
d’escriptors o cantants, o 
fins i tot opinions lliures 
de ciutadanes i ciutadans. 
El mateix dret de vaga o 
manifestació està posat en 
entredit i pot arribar a ser 
motiu d’acusacions de sedi-
ció o rebel·lió.

-La forma d’Estat, la mo-
narquia parlamentària, 
també viu un moment d’ab-
soluta desconfiança i desa-
fecció, fins al punt que ha 
desaparegut dels treballs 
de prospectiva públics de 

l’estat qualsevol pregunta 
o referència a la seva valo-
ració.

Tot això són només alguns 
exemples que són avui 
clares mostres d’una crisi 
de sistema que està allu-
nyant l’Estat espanyol dels 
estàndards de les democrà-
cies consolidades europees.

I bona part del fonament 
d’aquesta crisi rau en la 
no superació total del fran-
quisme. Un franquisme 
latent o sociològic que 
impregna encara deter-
minades actituds i institu-
cions, una manera de fer 
poc democràtica que avui 
encara és present i amena-
ça amb desbordar la pròpia 
democràcia.
 
Per superar aquesta cri-
si Espanya ha d’actuar de 
forma decidida en la seva 
regeneració democràtica i 
respectar Catalunya.

Caldria, per tant, un Pac-
te d’Estat per solucionar 
el conflicte entre Espanya 
i Catalunya que hauria de 

Escultura “Cap de Franco” (per davant i 
pel darrera) de Josep Guinovart
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resoldre 3 elements principals, 
que avui susciten els tres grans 
consensos de la societat catala-
na:

1.Una resposta democràtica 
per Catalunya. 

Catalunya és subjecte polític 
perquè així ho volen, reconei-
xen i ho voten les seves ciutada-
nes i ciutadans. La sentència de 
l’Estatut va suposar un final en 
el recorregut que podria tenir 
Catalunya dins l’Estat espanyol. 
Aquest recorregut és clarament 
insatisfactori pel conjunt de la 
ciutadania catalana. El respec-
te per les nostres institucions, 
per la nostra sobirania i per la 
nostra voluntat democràtica és 
imprescindible. En definitiva, 
volem respecte per allò que les 
catalanes i els catalans vulguem 
decidir ser de forma lliure i de-
mocràtica.

2.La Regeneració 
Democràtica. 

La democràcia espanyola s’es-
tà allunyant dels estàndards 
de les democràcies consolida-
des europees. I no ens referim 
només al cas dels presos po-
lítics i exiliats, o la repressió 
que vivim contra Catalunya. 
És urgent aprofundir en els va-
lors i, sobretot, les pràctiques 
democràtiques, i recuperar el 
compromís per l’ètica política 
i el respecte a la discrepància 
política, acabar amb la deshu-
manització de l’adversari, la 
manca de separació de poders 
i les violacions dels drets fona-
mentals que afebleixen les ba-
ses del sistema democràtic. La 
manca de separació de poders 
ha arribat a uns límits absolu-
tament inacceptables en demo-
cràcia, així com la incapacitat 
de resoldre els conflictes polí-
tics sense amenaces ni recórrer 
al codi penal. La repressió exer-
cida l’1 d’octubre fa evident la 
necessitat de regeneració de-
mocràtica de l’Estat espanyol.

3.La desfranquització 
d’Espanya. 

L'ombra i la influència de la 
cultura franquista perviu i és 

incompatible amb la plenitud 
democràtica d'Espanya i és una 
de les raons que impossibilita la 
resolució democràtica del con-
flicte. És necessari impulsar un 
procés de desfranquització de 
l’Estat, de les seves institucions 
i dels carrers. Aquest procés 
no pot limitar-se a l’exhuma-
ció del cos de Franco del Valle 
de los Caídos o a retirar alguns 
símbols franquistes. És impres-
cindible que l’Estat espanyol 
afronti el seu passat sense li-
mitacions. Perquè només des 
de l’esclariment de la veritat i 
la determinació de responsabi-
litats es pot assentar una veri-
table democràcia, a la vegada 
que s’elimina qualsevol resta 
de franquisme sociològic de les 
institucions i de la societat.

Aquestes són els tres elements 
claus sobre els quals pivota la 
solució al conflicte polític que 
avui viu Espanya i Catalunya.

L’independentisme català és 
un moviment en positiu, d’afir-
mació, que no va contra ningú. 
Per això sempre hem estat dis-
posats a dialogar, acceptar les 
decisions de la ciutadania lliu-
rement expressades en unes 
urnes, i fins i tot col·laborar en 
la resolució del problema espa-
nyol, perquè en som víctimes i 
patim les conseqüències.
 
Avui això ja no és només qüestió 
d’independència, es tracta de 
drets i democràcia. Ha arribat 
l’hora que l’Estat espanyol pas-
si del No a tot, al:

-Sí a seure i a dialogar sense lí-
mits i sense condicions.

-Sí a acceptar que l’Estat es-
panyol avui té un problema de 
qualitat democràtica.

-Sí a abordar, d’una vegada per 
totes, la veritat del seu passat i 
a fer justícia amb les víctimes.

-Sí a abordar canvis estructurals 
a les institucions de l’Estat.

I, sobretot, cal passar del No a 
tot al Sí a més i millor demo-
cràcia i acceptar la lliure volun-
tat dels catalans i les catalanes 

amb l’exercici del dret a l’auto-
determinació.
Catalunya va provar la via de 
l’Estatut complint amb tots els 
requisits constitucionals i esta-
tutaris de reforma, per donar 
resposta a la voluntat de més 
autogovern de la societat cata-
lana. Però un tribunal polític, 
el Tribunal Constitucional, va 
esmenar amb la seva sentència 
de l’any 2010 la decisió demo-
cràtica de tot un poble.

L’Estat espanyol, doncs, té 
molts deures per fer. No hi ha 
un problema català, hi ha un 
problema espanyol. Quaranta 
anys després l’Estat viu en una 
profunda crisi que té els seus 
orígens en haver tancat mala-
ment l’etapa del franquisme i 
la transició.

És el moment de la política i no 
de la policia. És el moment del 
debat i no del codi penal.

Una resposta democràtica 
per Catalunya

1.No es pot governar contra Ca-
talunya

2.Cal reconèixer i fer efectiu 
el dret d’autodeterminació del 
poble de Catalunya

3.És necessària una mediació 
internacional que ha de facili-
tar una negociació en igualtat

4.La sobirania de les institu-
cions catalanes ha de ser res-
pectada i no amenaçar-la amb 
l’aplicació de l’article 155

5.S’han d’investigar els abusos 
policials i econòmics exercits 
contra el poble de Catalunya

6.La via judicial ha de quedar 
enrere

La necessitat d'una 
regeneració democràtica 

d'Espanya

7.Cal impulsar un compromís 
per l’ètica política

8.S’ha de garantir la separació 
de poders

9.És imprescindible posar fi a la 
limitació de drets fonamentals
10.La reculada de la qualitat 
democràtica d’Espanya s’ha de 
revertir

11.Cal frenar el deteriorament 
de la imatge d'Espanya al món
 
12.S’ha de posar fi a la compli-
citat de cossos policials i apa-
rell judicial amb la ultradreta

13.Cal garantir la independèn-
cia judicial

14.És necessari assegurar el 
respecte als Drets Humans.

La desfranquització 
d'Espanya, 

un repte pendent

15.L'ombra i la influència de la 
cultura franquista perviu i és 
incompatible amb la plenitud 
democràtica d'Espanya

16.La indolència amb el feixis-
me, la impunitat amb les acti-
tuds feixistes té relació directa 
amb la impunitat dels crims del 
franquisme

17.S’han d’aïllar i denunciar els 
grups neofeixistes

18.És incompatible amb la de-
mocràcia l’existència de privi-
legis derivats del franquisme

19.Cal emprendre un procés ex-
plícit de desfranquització i d’un 
debat sobre la monarquia

20.La nul·litat dels judicis fran-
quistes és un pas imprescindible 
de memòria històrica

21.S’ha de fer efectiva una po-
lítica de fosses comunes

DOCUMENT del Govern de Ca-
talunya que el President Quim 
Torra va lliurar al President 
Pedro Sánchez a la Cimera ce-
lebrada al Palau de Pedralbes 
de Barcelona el 20 de desem-
bre de 2018. El document es 
va fer públic el 5 de gener de 
2019.
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    Els "punts" del diàleg i la negociació 
    entre Catalunya i Espanya (Continuació)

Els 46 punts 
del President Puigdemont

El President de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, 

va entregar el 20 d’abril de 
2016 al President del Govern 
espanyol, Mariano Rajoy, -en 
aquell moment en funcions-, 
un document amb 46 deman-
des concretes que Catalunya 
posa sobre la taula de la ne-
gociació amb l’Executiu cen-
tral.
 
Les reclamacions que el 
President Puigdemont va lliu-
rar a Rajoy durant la reunió 
que van tenir a La Moncloa 
es centraven en quatre grans 
àmbits: la relació Catalu-
nya-Espanya; la garantia dels 
drets socials (amb demandes 
en polítiques socials i políti-
ca fiscal i financera); els in-
compliments de l’Estat amb 
Catalunya, la invasió de com-
petències i les interferències 
en l’acció de Govern, i la ju-
dicialització de la política.

Reproduïm l’anunciat de les 
46 demandes del Document :

 

A. RELACIÓ 
CATALUNYA-ESPANYA

1.Resposta política a un man-
dat democràtic

B. GARANTIA DELS 
DRETS SOCIALS 

B.1 - Polítiques socials

2. Dèficit estructural de finan-
çament del sistema públic de 
salut.
3. Assistència sanitària univer-
sal bàsica.
4. Reducció del finançament 
en polítiques socials.
5. Finançament insuficient de 
la Llei de dependència.
6. Exclusió residencial.
7. Pobresa energètica.
8. Polítiques actives d'ocupa-
ció.
9. Centres especials de treball 
(CET).
10. Persones refugiades.
11. Fons d'Asil, Migració i In-
tegració.
12. Programa de Desenvolupa-
ment Rural (PDR).

B.2 - Política fiscal 
i financera

13. Objectiu de dèficit 2016.
14. Evolució de la despesa pú-
blica.
15. Model de finançament.
16. Limitació de mesures tri-
butàries per incrementar in-
gressos.

17. Accés al crèdit (FLA).

C. INCOMPLIMENTS DE L'ES-
TAT AMB CATALUNYA, INVA-

SIÓ DE COMPETÈNCIES I 
INTERFERÈNCIES EN 
L'ACCIÓ DE GOVERN

18. Respecte al model d'escola 
catalana.
19. Beques universitàries.
20. Descentralització del 0,7% 
de l'IRPF per a fins socials.
21. Lleis del tercer sector i del 
voluntariat
22. Fons d'Ajuda Europeu per 
a les Persones més Desafavori-
des (FEAD).
23. Gestió descentralitzada 
de subvencions en matèria 
d'immigració.
24. Taxes judicials i assistèn-
cia jurídica gratuïta.
25. Consell de Justícia de Ca-
talunya.
26. Finançament de la policia 
de Catalunya-Mossos d'Esqua-
dra.
27. Inversió a Catalunya en els 
pressupostos generals de l'Es-
tat.
28. Disposició addicional ter-
cera de l'Estatut d'autonomia 
de Catalunya.
29. Corredor del Mediterrani 
i altres inversions prioritàries.
30. Xarxa de rodalies i regio-
nals.

31. Model de gestió centralit-
zada de ports i aeroports.
32. Pla Hidrològic de la Conca 
de l'Ebre.
33. Llei de garantia d'unitat 
de mercat (LGUM).
34. Impacte de la reforma del 
sector elèctric a la indústria.
35. Model català de comerç.
36. Acció exterior de la Gene-
ralitat de Catalunya.
37. Dificultat en el vot dels re-
sidents a l'exterior.
38. Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administra-
ció Local (LRSAL).
39. Incompliments en matèria 
cultural.
40. Papers de Salamanca.
41. Llei catalana de professi-
ons de l'esport.
42. IVA deduïble de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA).
43. Pèrdua d'un múltiplex de 
la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.
44. Conflictivitat institucio-
nal.
45. Traspassos pendents.

D. EVITAR LA JUDICIALITZA-
CIÓ DE LA POLÍTICA

46. Respecte a l'autonomia lo-
cal i els seus càrrecs electes.
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    Els "punts" del diàleg i la negociació 
    entre Catalunya i Espanya (Continuació)

Els 23 punts 
del President Mas

En la reunió del President 
de la Generalitat de Ca-

talunya Artur Mas, amb el 
President del Govern espa-
nyol Mariano Rajoy, que es 
va celebrar al Palau de la 
Moncloa a Madrid, el 30 de 
juliol de al 2014, el Presi-
dent català li va entregar un 
Document de 23 punts per 
negociar.
 
En el Document hi havia una 
primera part que presenta-
va de forma correlativa els 
temes prioritaris i una sego-
na part on es desenvolupava 
cada punt. La llista de te-
mes prioritaris eren:

  

ÀMBIT ECONÒMIC

1. Escenari de consolidació 
pressupostària per a l'exer-
cici 2015.
2. Compensació per l'esta-
bliment de l'impost estatal 
als dipòsits bancaris.
3. Compliment dels compro-
misos derivats de la Dispo-
sició Addicional Tercera de 
l'Estatut d'Autonomia de Ca-
talunya.
4. Conseqüències de la re-
forma del sector elèctric per 
al sector industrial a Catalu-
nya.
5. Invasió competencial de 
la Llei de Garantia d'Unitat 
de Mercat.

ÀMBIT 
INFRAESTRUCTURES

6. Recuperació de la inversió 
de l'Administració General 
de l'Estat en infraestructu-
res a Catalunya.
7. Impuls a la llançadora fer-
roviària entre Barcelona i la 
Terminal 1 de l'Aeroport Bar-
celona-el Prat.
8. Ampliació de l'àmbit de 
l'Autoritat del Transport 
Metropolità i increment de 
l'aportació de l'Administra-
ció General de l'Estat al fi-
nançament del transport pú-
blic de l'àrea metropolitana 
de Barcelona.
ÀMBIT SOCIAL:
9. Dèficit estructural de fi-
nançament del sistema pú-
blic de salut.
10. Finançament insuficient 
de la Llei de la Dependèn-
cia.
11. Incompliment de les 
sentències del Tribunal 
Constitucional favorables a 
la gestió territorial del 0,7% 
de l'IRPF.
12. Polítiques actives d'ocu-
pació.

ÀMBIT ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES

13. Efectes de la Llei de Ra-
cionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local (LR-
SAL).

14. Conflictivitat institucional.
15. Taxes judicials.
16. Desenvolupament de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya i l'Admi-
nistració de Justícia.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I CULTURAL

17. Aplicació de la LOMCE.
18. Pèrdua d'un múltiplex de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.
19. IVA deduïble de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals.
20. Incompliment dels compromi-
sos amb Catalunya en matèria cul-
tural.

ALTRES TEMES RELLEVANTS

21. Beques Universitàries.
22. Centres especials de treball.
23. Retall unilateral als fons per al 
Programa de Desenvolupament Ru-
ral.
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Recordant Aina Moll, 
la primera directora general 

de Política Lingüística de Catalunya
Aquest febrer ens ha deixat Aina Moll, 
una filòloga menorquina culta, compro-
mesa i potent que va posar les bases de la 
política lingüística del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya basada en la nor-
malització del català, que tindria tres ei-
xos clau: l’administració, l’ensenyament 

i els mitjans de comunicació. 

També com a directora general de Políti-
ca Lingüística de Catalunya va contribuir 
de manera determinant a la normalitza-
ció ortografia de l’aranès.

El millor homenatge és difondre la seva 
feina i per això reproduïm a continuació 
el LAUDATIO que el professor Isidor Marí 
va presentar en la cerimònia d’investidu-
ra de Doctora Honoris Causa de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya d’Aina Moll, 
l’any 2012.  

De bon començament, vull 
subratllar l’encert i l’oportu-
nitat d’aquest reconeixement 
acadèmic i públic de la nostra 
universitat a una dona que, com 
veurem, s’ha distingit per la 
disponibilitat, la tenacitat i el 
coratge amb què ha treballat 
tota la vida per la llengua ca-
talana.

Com a filla més gran de l’eminent 
filòleg menorquí Francesc de 
Borja Moll, Aina Moll va créi-
xer en un entorn especialment 
propici per a la trajectòria que 
després va seguir, un entorn en 
què sens dubte va adquirir els 
principis i els valors que la guia-
rien sempre al llarg dels anys.

És ben sabut que el seu pare, 
deixeble insigne d’Antoni M. Al-
cover, a més d’altres obres im-
portants, va ser capaç de conti-
nuar amb tenacitat i de portar 
a la culminació, en condicions 
molt adverses, l’obra magna del 
Diccionari català-valencià-bale-
ar. Sense la constància de Fran-
cesc de Borja Moll, amb la in-
tervenció destacada els darrers 
anys de Manuel Sanchis Guarner 
i d’Aina Moll, aquella descomu-

nal empresa de l’il·lustre mana-
corí potser no hauria arribat a 
port el 1962, ara fa justament 
cinquanta anys, quan també es 
compleixen els cent cinquanta 
anys del naixement d’Alcover.

Hem dit tenacitat. Hem dit 
constància. Francesc de Borja 
Moll, jugant amb el seu pro-
pi nom –ja que en català moll 
equival a tou–, va adoptar com 
a lema de la seva editorial uns 
versos d’Ovidi prou significa-
tius: «Dura tamen molli saxa 
cavantur aqua». Tot i ser molla, 
l’aigua forada la roca.

Aquesta suau tenacitat ha estat 
igualment característica d’Aina 
Moll, però combinada alhora 
amb un sentit molt agut de la 
disponibilitat, que ja es va com-
provar ben aviat en el moment 
que hagué d’establir les priori-
tats inicials en la seva promete-
dora carrera.

En efecte, abans i tot de lli-
cenciar-se a la Universitat de 
Barcelona l’any 1953 en Filolo-
gia Romànica, amb premi ex-
traordinari, Aina Moll ja s’havia 
iniciat en el treball de camp 

dialectològic, acompanyant 
Manuel Sanchis Guarner en les 
enquestes de l’Atlas lingüísti-
co de la península Ibérica; ha-
via participat en l’organització 
del VII Congrés Internacional de 
Lingüística i Filologia Ro- màni-
ques, que tingué lloc a Barce-
lona l’abril del mateix 1953, i 
havia esdevingut membre de la 
Société de Linguistique Roma-
ne.

Just després, mentre iniciava 
la tesi doctoral sobre el parlar 
d’Eivissa, emprengué una sèrie 
d’estades d’ampliació d’estudis 
amb romanistes del màxim re-
lleu –a la Sorbona, Estrasburg, 
Frankfurt i Zuric– i va començar 
a col·laborar, com havíem dit, 
al costat de Sanchis Guarner, en 
l’edició dels dos darrers volums 
del Diccionari Alcover-Moll: una 
feina ingent i minuciosa, si te-
nim en compte que calia orde-
nar i seleccionar la informació 
de més de tres milions de fitxes 
d’uns mil tres-cents col·labora-
dors.

Aleshores arribà el moment 
crucial: l’any 1959, Manuel 
Sanchis Guarner retorna a Va-

lència i Aina Moll decideix, amb 
el sentit de disponibilitat que 
sempre l’ha caracteritzat, de-
dicar-se plenament al Dicciona-
ri, a l’editorial familiar –en la 
qual va dirigir les col·leccions 
«Les Illes d’Or», «Raixa» i «La 
Balenguera»– i a l’ensenyament 
secundari, en detriment del que 
ja començava a ser una carre-
ra investigadora brillant en el 
camp de la romanística.

Així, l’any 1961 accedeix, amb 
el número 1 de les oposicions, 
a la càtedra de francès de l’Ins-
titut Joan Alcover de Palma, on 
va emprendre mig clandestina-
ment els primers cursos de ca-
talà, en paral·lel amb la docèn-
cia oficial de francès. Al costat 
d’aquesta iniciativa arriscada i 
pionera, la transcendència de la 
seva activitat docent es pot va-
lorar no sols per l’autoria d’una 
tretzena de manuals de llengua 
francesa, que van assolir una 
gran difusió, sinó sobretot per 
l’empremta i l’estimació que va 
deixar en generacions i genera-
cions de deixebles.

D’altra banda, prou 
sabem que aquells 
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Disponibilitat, tenacitat i coratge

Aina Moll
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         primers anys seixanta 
van ser moments decisius per a 
la recuperació de la presència 
pública de la llengua i la cultu-
ra catalanes. I així és com Aina 
Moll comença a manifestar el 
seu coratge en la projecció cívi-
ca, participant en primera línia 
en les iniciatives més destaca-
des de la represa cultural, com 
la fundació, al costat de son 
pare, de l’Obra Cultural Balear, 
nascuda ara també fa cinquanta 
anys i entitat de referència des 
d’aquell moment.
 
La implicació en els moviments 
de resistència cultural d’aquells 
anys la dugué a incorporar-se 
entre els primers membres al 
Grup Català de Sociolingüística 
i a participar cada vegada més 
activament en el desplegament 
d’aquesta nova disciplina i en 
les mobilitzacions per la llen-
gua. Al costat de Josep M. Llom-
part, Aina Moll va ser un refe-
rent clau en els anys trepidants 

de la transició política, amb els 
articles de la secció titulada «La 
columna de foc» al diari Última 
Hora, i les seves intervencions 
en l’Àrea de Llengua i en el Se-
cretariat a Mallorca del Congrés 
de Cultura Catalana des del 
1977 van ser singularment im-
portants. Com a testimoni di-
recte que en vaig ser, crec que 
val la pena recordar, des de la 
perspectiva actual, que ja ales-
hores Aina Moll havia sostingut 
que només la cooficialitat esta-
tal del català al costat del cas-
tellà, el gallec i el basc podia 
garantir-nos un futur plurilingüe 
igualitari.

Va ser probablement aquesta 
implicació decidida i lúcida en 
el debat sociolingüístic d’aque-
lla etapa la raó que impulsà el 
president Jordi Pujol i el con-
seller Max Cahner a proposar a 
Aina Moll que assumís la Direc-
ció General de Política Lingüís-
tica en el govern sorgit de les 

primeres eleccions catalanes 
després de l’Estatut d’autono-
mia de 1979.

I aquí es posà de nou a prova el 
sentit de disponibilitat d’Aina 
Moll, que en aquell temps es-
tava fortament implicada en la 
dinàmica cultural de Mallorca. 
Entre moltes altres activitats 
que no hi ha temps d’esmen-
tar, aquells eren anys en què 
va formar part de la Comissió 
de Traspassos entre l’Estat i el 
Consell Interinsular, va promou-
re i coordinar els Cursos d’estiu 
de la Càtedra Ramon Llull a la 
Porciúncula i va intervenir com 
a secretària general en el Comi-
tè Organitzador del XVI Congrés 
Internacional de Lingüística i 
Filologia Romàniques que l’abril 
de 1980 va tenir lloc a Palma.

Certament, la decisió d’assumir 
responsabilitats de govern era 
difícil, però altra vegada van 
prevaler la disponibilitat i el 

coratge, i el 3 de juny de 1980 
Aina Moll prenia possessió com 
a primera directora general de 
Política Lingüística, càrrec que 
exercí durant dues legislatures, 
fins al 1988, i al qual es dedi-
cà literalment en cos i ànima, 
amb uns resultats que el pas 
del temps acredita més i més 
com a extraordinaris i dignes de 
reconeixement públic. El con-
sens sobre aquest punt és avui 
pràcticament unànime, com ho 
va ser l’aprovació el 1983 de la 
primera Llei de normalització 
lingüística
 
pel Parlament de Catalunya, en 
la gestació i la difusió de la qual 
Aina Moll intervingué de manera 
absolutament decisiva.

Eren uns temps especials, de 
forta vibració col·lectiva per la 
reconstrucció del país. Parafra-
sejant el conegut vers de Martí i 
Pol, tot estava per fer i 
tot era possible. Però 

Aina Moll (2013)
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        alerta: res no era fàcil, tampoc, i les 
competències i els recursos disponibles no 
donaven gaire de si.

Sense una intel·ligència i una habilitat es-
pecials, les coses haurien pogut seguir un 
camí molt diferent, i bé que ho van intentar 
alguns, un mes després de l’intent de cop 
d’estat del febrer de 1981, amb un insidi-
ós Manifiesto que ja qüestionava aleshores 
la lògica aspiració del català a recuperar la 
plenitud dels usos socials en tot el territo-
ri on és llengua patrimonial, com succeeix 
amb totes les altres llengües dels pobles 
lliures del món.

Aina Moll va contribuir decisivament a posar 
uns fonaments inicials sòlids i perdurables a 
la política lingüística de Catalunya, i ho va 
saber fer amb un estil dialogant i persuasiu, 
que transmetia a tothom una confiança il-
limitada en la capacitat col·lectiva d’acon-
seguir una societat en què el català sigui 
conegut, usat i apreciat per tothom. És el 
que resumia el lema de la campanya de «la 
Norma» (1982): «El català, cosa de tots». Va 
ser la primera expressió clara i entenedora 
de la idea de cohesió social i de compromís 
general amb el català com a llengua pública 
comuna, que encara constitueix un punt ir-
renunciable de la convivència intercultural.

També va ser aleshores que es formà el con-
sens sobre el model educatiu de conjunció, 
sense separació lingüística, i que es van ini-
ciar les experiències d’immersió lingüísti-
ca, dos pilars que han demostrat ser –amb 
les millores i matisos que convingui intro-
duir-hi– la garantia de la doble competència 
general en català i castellà i, per tant, de 
la construcció d’una societat en què el des-
coneixement d’una llengua oficial no posarà 
en perill ni la igualtat d’oportunitats de les 
persones ni la convivència entre els diver-
sos grups lingüístics i culturals. No ho per-
dem de vista, ara que alguns voldrien que 
prevalgués, per damunt d’aquests objectius 
d’interès general, la decisió particular de 
minimitzar l’aprenentatge en català.
 
En la mateixa línia, Aina Moll va propugnar 
des d’aleshores la conversa bilingüe: que 
tots els catalanoparlants mantinguessin el 
català i no l’abandonessin innecessàriament 
en les converses amb interlocutors que com-
prenen la nostra llengua, encara que no la 
parlin; un canvi d’hàbits lingüístics que en-
cara no ha prosperat prou i que convé reac-
tivar permanentment, si volem superar les 
seqüeles psicosocials de la llarga subordina-
ció lingüística que ha patit el català.

Mai no acabaríem d’enumerar les bases con-
sistents que va establir aquella etapa ini-
cial de política lingüística dirigida per Aina 
Moll. Els certificats de la Junta Permanent 
de Català, el curs multimèdia Digui, digui, 
els inicis de TV3, els primers doblatges de 
cinema, el centre de terminologia TERMCAT 
o el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica en són altres exemples ben coneguts. I 
també, significativament, es deu a Aina Moll 
la primera política decidida de codificació, 
ensenyament i difusió de l’occità aranès, a 
partir de les Normes ortogràfiques consensu-
ades el 1982; i el prestigi internacional que 
va aconseguir en poc temps la política lin-
güística de Catalunya. Tot això, i molt més, 
tan sols en vuit anys.

Només voldria recordar, abans de cloure 
aquest capítol important de la trajectòria 
d’Aina Moll, que també li devem el primer 
balanç i la proposta de futur que constitueix 

el volum d’actes de l’àrea 1 –Plantejaments 
i processos de normalització lingüística– del 
Segon Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana de 1986, una publicació que val la 
pena revisar per a veure les propostes que 
ja s’hi feien aleshores sobre la planificació 
lingüística, la coordinació entre les terres 
de llengua catalana i els deures de l’Estat 
envers la diversitat lingüística.

L’etapa es tanca a finals de 1988, quan la 
disponibilitat d’Aina Moll la porta de nou 
cap a Mallorca, amb el merescut reconei-
xement que li atorgà la Generalitat de Ca-

talunya per mitjà de la Creu de Sant Jordi 
el 1989.

Novament a les Balears, el prestigi d’Aina 
Moll li permet d’aconseguir a finals de 1989, 
amb una transversalitat política difícil d’en-
tendre en el context actual, que s’establís 
un Acord Institucional per a la Normalitza-
ció Lingüística en què van participar el Go-
vern Balear, els consells insulars i l’Ajunta-
ment de Palma, amb l’adhesió posterior de 
corporacions municipals, entitats cíviques i 
culturals i el mateix Ministeri 
d’Educació. Aina Moll seria la 
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      coordinadora general 
d’aquest complex organisme, 
regit per una Comissió Interins-
titucional i amb el suport d’una 
petita oficina tècnica.

El llibre La nostra llengua (1990) 
i els diferents volums de la sèrie 
Línia directa (1991-1997) són un 
bon reflex de la intensa activi-
tat de sensibilització i pedago-
gia pública que va desplegar en 
aquells anys Aina Moll al capda-
vant de la campanya interinsti-
tucional, fins al 1995.

És en aquell temps també, con-
cretament l’any 1993, que Aina 
Moll s’incorpora a la Secció Filo-
lògica de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, en els treballs de la qual 
ha intervingut des d’aleshores 
amb eficàcia i rigor, defensant 
públicament amb coratge sem-
pre que ha calgut les tasques 
normatives de la nostra corpo-
ració acadèmica i un model de 
llengua alhora unitari i respec-
tuós amb la variació.

Era ben justificat, doncs, que la 
tasca d’Aina Moll fos reconegu-

da públicament en la primera 
edició dels premis Ramon Llull 
instituïts pel Govern Balear 
l’any 1997.

També la Secció Filològica, amb 
motiu dels seus vuitanta anys, 
volgué dedicar-li un homenatge 
i recollir en un portal específic 
(http://taller.iec.cat/filologi-
ca/Moll.asp) tots els seus arti-
cles, accessibles des d’alesho-
res a tots els interessats.

Avui és una multitud la que com-
parteix l’agraïment, l’estimació 

i l’alta valoració per la feina 
d’Aina Moll. No hi ha dubte que 
el seu exemple de disponibili-
tat, tenacitat i coratge merei-
xen que la nostra universitat la 
investeixi avui amb el doctorat 
honoris causa.

Isidor Marí
Professor dels Estudis d’Arts i 

Humanitats de la UOC

8 de maig de 2012 
en la Investidura d'Aina Moll 

com a Doctora Honoris Causa 
de la Universitat Oberta 

de Catalunya
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Un comunicant ens demana 
aclariments sobre l'expressi6 

Països Catalans i el seu signifi-
cat, perquè ha sentit opinions 
molt diverses i apassionades 
sobre el tema "i entre uns i al-
tres m 'han posat el cap corn un 
tambor". Mirarem d 'aclarir- 1'hi 
sense apassionament, que es 
l’única manera  científica de 
tractar els temes lingüístics.

Països Catalans es l'expressi6 
mes generalitzada per desig-
nar el conjunt de les terres de 
llengua catalana, es a dir, de la 
llengua que es parla al Principat 
de Catalunya, al Regne de Va-
lencia, a les Illes Balears, al de-
partament francès dels Pirineus 
Orientals, a les Valls d' Andor-
ra, al marge oriental d’Aragó i 
a  la ciutat d' Alguer de Sarde-
nya, per dir-ho amb la formula 
que Mossèn Alcover adopta corn 
a subtítol del Diccionari Cata-
là-Valencia¬-Balear.

La necessitat d'un nom per de-
signar aquest conjunt es evi-
dent, tal corn ho es la deno-
minaci6 del conjunt de terres 

que parlen castellà, o francès, 
o angles. De manera que, a la 
petita escala que correspon a la 
dimensi6 de la nostra llengua, 
Països Catalans es equivalent a 
Paises Hispanicos (o "Hispani-
dad"), o a la Francophonie o la 
Commonwealth.

Ara be, la Commonwealth esta 
constituïda corn a associaci6 de 
nacions i es regeix per un siste-
ma complicat de relacions entre 
elles, mentre la Francophonie o 
la Hispanidad designen el con-
junt de països que compartei-
xen una mateixa llengua, i prou 
(De Gaulle va voler imitar la 
Commonwealth i aconseguí que 
es constituís la "Communauté 
Française" l'any 1958, però  l‘as-
sociació dura molt poc); cada 
país es sobirà, i les relacions que 
s'estableixen entre ells -perquè 
la comunitat de llengua, que es 
resultat de la historia, implica 
una comunitat de patrimoni cul-
tural i de responsabilitats- son 
lliurement acceptades des de la 
sobirania de cadascun.

Els territoris de llengua catala-

na no son països sobirans, sinó 
que estan repartits entre tres 
estats: Espanya, França i Itàlia; 
però les Comunitats Autònomes 
de Catalunya, Valenciana i de 
les Illes Balears reuneixen mes 
del 90% del total i tenen una au-
tonomia que els permet recupe-
rar la seva llengua pròpia corn 
a principal signe d'identitat. Els 
seus governants han de ser capa 
os d'establir, lliurement i des 
de la seva plena autonomia, els 
acords i les relacions necessaris 
per salvaguardar i acréixer el 
patrimoni cultural comú.

El conjunt no te cap personali-
tat jurídica, ni, per tant, nom 
oficial. El mes estes es "països 
catalans" -que personalment 
consider el mes encertat, per-
què reconeix la pluralitat de 
territoris que configura la nos-
tra realitat- però hi ha gent que 
prefereix dir "la Catalanitat" (a 
imitació de "la Hispanidad", que 
a mi em sembla grandiloqüent), 
o "terres de llengua catalana" 
(que m'agrada, però te !'incon-
venient que corn a nom propi 
resulta massa llarg) i fins i tot hi 

ha qui propugna que Ii diguem, 
senzillament (sic!), "Catalu-
nya" (i no m'agrada perquè ni el 
País Valencia ni les Illes Balears 
han estat mai "Catalunya", sinó 
que, tret de brevíssims períodes 
d’independència, han format 
part amb ella d'entitats políti-
ques mes amples: la Confedera-
ció Catalano-Aragonesa primer, 
el Regne d'Aragó unit a Castella 
i formant amb ell "Espanya" des-
prés, i Espanya com a Estat es-
panyol centralitzat i dominador 
des del segle XVIII fins a 1978).

Cadascú pot donar al conjunt 
el nom que vulgui, mentre ens 
entenguem. I cadascú pot tenir 
per a ell (sencer o fraccionat) 
el projecte politic que vulgui. 
Però hem d'evitar fer bandera 
del nom, no fos cosa que aques-
ta absurda politització perju-
dicàs l'element basic que el 
conforma, que és el patrimoni 
lingüístic i cultural comú. – 

Aina Moll
LÍNIA DIRECTE / Palma
15 d’octubre de 1991

Aina Moll: Els Països Catalans
“Bleu II” (1961) de Joan M

iró.



La nostra oferta universitària 
adreçada als 20 Centres de Secundària, 

Batxillerat i Formació Professional 
d'Igualada i la comarca de l’Anoia

  

Per què triar els primers 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

en la pròpia ciutat i 
en la pròpia comarca?Pà
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Igualada - UdL
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Els 20 centres d’educació secundària, batxillerat 
i formació professional de la comarca de l’Anoia

Institut Alexandre 
de Riquer / Calaf

Institut Molí de la Vila
Capellades

Mare del Diví Pastor
Capellades

Institut Badia i Margarit
Igualada

Per què seguir estudis universitaris 
d’enginyeria o infermeria a Igualada?

La RESPOSTA RÀPIDA : per-
què -sí son els teus estudis 

vocacionals- són els millors 
per a tu per la seva innovació 
pedagògica, perquè estant 
arrelats al teu territori al que 
reforçaràs i perquè t’obren al 
mercat laboral local.

La universitat de proximitat és 
un privilegi per l’estudiant, per-
què li dona unes dimensions al 
centre òptimes per rebre una 
educació molt propera al pro-
fessorat i al sector de la recerca 
que porta la seva investigació a 
la tasca de l’aula.

A nivell general, els estudis 
educatius ens diuen que realit-
zar els primers estudis universi-
taris en la pròpia ciutat o en la 
pròpia comarca porten un plus 
d’intensitat, de reforçament i de 
seguretat de l’alumne, pel con-
text : com la família, com l’en-
torn professional i per la pròpia 
participació ciutadana en cultu-
ra i en altres àmbits.

Fer un GRAU, un MÀSTER 
o uns cursos universitaris de 
FORMACIÓ CONTINUA a 
“casa”, no vol dir no estudiar 
també a l’estranger.

Hi ha moltes fórmules de mobili-
tat estudiantil que es pot seguir 

i que quedarà reforçada, si un 
estudiant té una sòlida base lo-
cal en estudis, recerca i prime-
res pràctiques professionals.

Moment “Campus 
Universitari Igualada – UdL”

Tot això us ho expliquem en ge-
neral, però ho hem de concretar 
en el rellançament del Campus 
Universitari Igualada – UdL. 
Tot un moment d’or pel pro-
fund reforçament d’uns estudis 
d’enginyeria i d’infermeria, que 
a més de gestionar-se per la 
governança de la Universitat 
de Lleida (UdL), aporta el seu 
propi model educatiu.

La UdL ha creat un model de 
docència i formació propi. Un 
model que té, en el prestigi 
acadèmic i social, en la qualitat 
integral de la docència, en les 
pràctiques externes obligatòri-
es per a tothom i en la garantia 
de l’ocupabilitat de la formació, 
els seus trets distintius.

Sistema integral de formació

El prestigi acadèmic de la UdL 
està reforçat pel seu sistema 
global i interrelacionat de la 
seva oferta de Graus, Màsters, 
Doctorats i Formació Contínua  
i també reforçat pel seu 

La Biblioteca de 
Pla de la Massa del 

Campus Universitari 
Igualada -UdL amb 
tota les  bibliogra-
fies necessària per 
les enginyeries i 

infermeria.  

I la Biblioteca Cen-
tral d'Igualada, la 
biblioteca munici-
pal pública ubicada 

a l'antiga fàbrica 
tèxtil de Cal Font 

d’Igualada. 

Moment “Campus 
Universitari Igualada – UdL”
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ternes, com una manera d’involucrar 
l’estudiant des dels propis estudis en el 
món real del treball. Hi ha Graus, com 
els del camp de la salut, que tradicio-
nalment ja fan pràctiques externes obli-
gatòries i aquestes continuen encara 
més reforçades. La novetat és que la 
UdL aporta amb les pràctiques obliga-
tòries per a tothom una nova estratègia 
pedagògica que la converteix en inno-
vadors en estudis universitaris al Sud 
d’Europa.
 
El Campus Universitari Igualada – 
UdL no només incorporà  aquest mo-
del de docència i formació singular que 
hem descrit, sinó que a més ho fa com-
pletament lligat al territori d’Igualada, 
de la comarca de l’Anoia i de la Catalu-
nya central.

Perquè aquest nou Campus situat al 
Pla de de la Massa també tindrà un 
Campus de Salut  que serà un Com-
plex amb un Aulari a tocar del Passeig 
Verdaguer i una residència università-
ria a la banda del carrer Cardenal Vives 
d’Igualada. Tot tocant a l’Hospital de si-
mulació 4D Health.

Igualada, Ciutat Universitària

Tota una revolució educativa que en 
pocs anys canviarà Igualada, consoli-
dant-la com a “Ciutat Universitària”. 

El Campus Universitari Igualada – 
UdL serà un autèntic agent de canvi 
per a la ciutat, per la comarca, per a 
la nostra regió central i pel conjunt de 
Catalunya, com a model universitari de 
referència per a ciutats mitjanes. 

Podem dir que ja és un reforçament per 
a la nostra economia local i per la nos-
tra industrialització. Pretenem tenir un 
impacte directe en la nostra societat i 
l’economia de l’àrea d’influència. Volem 
que el Campus Universitari Igualada 
– UdL tingui un paper clau i determi-
nant en la formació d’ecosistemes d’in-
novació.

Perquè el nostre Campus Universitari 
és un potent valor educatiu actual i en-
cara més, ho serà de futur. Impulsarem 
5 valors estratègics que en el futurs tots 
haurem de viure:

 - El Campus Universitari Igualada - 
UdL com actor de difusió del conei-
xement de la ciutat.

- El Campus Universitari Igualada - 
UdL com actor dinamitzador cultural 
de la ciutat.

- El Campus Universitari Igualada - 
UdL com actor transformador urba-
nístic de la ciutat.

- El Campus Universitari Igualada - 
UdL com actor transformador social    

Institut Joan Mercader
Igualada

Institut Milà i Fontanals
Igualada

Institut Pere Vives i Vich
Igualada

Escola Anoia
Igualada

     equip de professors, majoritària-
ment doctors i se’n un professorat a 
temps complert amb un més que pro-
vat prestigi docent, de recerca i intel-
lectual en general.

Didàctica pràctica i de proximitat

L’avaluació continuada i la potenciació 
dels treballs pràctics són uns aspectes 
didàctics reforçats en el treball a l’aula 
i als laboratoris com en el rol atribuït 
al professorat. Les dimensions d’una 
una universitat mitjana i no massifica-
da com la UdL i el Campus, ajuda al 
bon desenvolupament d’aquestes di-
dàctiques.
   

Ocupabilitat

La UdL aposta perquè l’ocupabili-
tat sigui un element transcendent en 
la formació dels estudiants. Per tal 
d’aconseguir-ho, un instrument impor-
tant són les pràctiques acadèmiques, 
que permeten a l’estudiant aplicar els 
coneixements i competències adqui-
rides en un entorn professional real, 
relacionat amb els objectius formatius 
del seu ensenyament.

Pràctiques externes obligatòries

La UdL ha implantat que en tots els 
Graus com en tots els Màsters amb 
competències professionals, són obli-
gatòries realitzar unes pràctiques ex-

Igualada, Ciutat Universitària
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Escola Pia d’Igualada
Igualada

         Acadèmia Igualada 
Igualada

           Maristes Igualada 
Igualada

           Col·legi Monalco 
Igualada

de la ciutat.

- El Campus Universitari Iguala-
da - UdL com actor promotor de 
dinamisme econòmic de la ciutat.

El potencial econòmic de l’Anoia

Una economia que a l’Anoia té una 
indústria diversificada, amb sectors 
madurs transformats, especialitza-
da en els sectors de la moda (tèxtil i 
pell), paper, metall... 

També hi ha una gran densitat d'em-
preses dedicades a les noves tecno-
logies.

Però a més a l'Anoia som líders mun-
dials en software de gestió hotelera i 
software d'assegurances bancàries.
 
És una comarca amb disponibilitat 
de sòl industrial, amb un preu in-
ferior a l'àrea metropolitana, bona 
ubicació per al sector logístic i ben 
connectada, amb vies gratuïtes de 
comunicació per carretera. Tot i que 
tenim deficiències en infraestructu-
res ferroviàries i es necessita un tren 
competitiu

Per això el Campus Universitari 
Igualada-UdL està impulsant nous 
estudis vinculats a sectors industri-
als. 

Concretem una mica sobre el 
desenvolupament econòmic d’Igua-
lada i comarca, per lligar-ho amb les 
necessàries qüestions de Coneixe-
ment: 

Els sectors estratègics 
d’Igualada i de l’Anoia: 
INDÚSTRIA ADOBERA

La indústria adobera és fonamental 
per Igualada, amb una historia de 
set segles en el curtit de pells. Les 
marques de moda més prestigioses 
del món fan els productes exclusius 
amb pell d’igualada. La seva qualitat 
n’és un referent internacional.

Referents per una banda per la qua-
litat de la pell: Perquè és una pell 
sense defectes, molt auditada en la 
seva qualitat. Producte de la tecnifi-

cació dels processos. Sempre apos-
tant per la innovació i oferint gran 
diversitat d’articles.

També referents perquè són líders 
mundials en la investigació de la 
pell, per exemple, innovant per a fer 
pell intel·ligent.

Dos elements importants a conside-
rar del sector:  L’aplicació de tecno-
logies netes. I la potenciació comer-
cial del “Igualada Leather. Cluster 
Barcelona”.

La industria tèxtil

La industria tèxtil està equipada per 
tot el procés de confecció: el know-
how acumulat per la tradició industri-
al, mà d’obra qualificada en disseny, 
patronatge, tissatge i confecció, i al 
domini de tots els processos com la 
logística, la tecnologia i la prepara-
ció del producte. 

A més cal sumar-hi el prestigi inter-
nacional i al lideratge indiscutible 
de les empreses igualadines en el 
Clúster Tèxtil Moda Catalunya. De 
fet Igualada és el “Backstage de la 
Moda”, la cuina on es prepara tot, i 
cada vegada més marques hi confi-
en per a l’elaboració dels seus pro-
ductes tèxtils. Però també és un po-
tent clúster marquista, amb sòlides 
empreses fortament implantades 
arreu del món i amb destacada pre-
sència a les passarel·les de moda 
internacionals.
                                    

Paper i arts gràfiques

La industria del paper i de les arts 
gràfiques tenen qualitat i singularit-
zació, que unit a una de clusterit-
zació o sigui de treball conjunt per 
guanyar mercat, que fan que el “De-
signed in Igualada” consolidi el 1500 
llocs de treballs directes del sector.

Estudis d’infermeria

Igualada té una llarga tradició en 
estudis d’infermeria. Estudis, ara 
universitaris, que fan pràctiques 
als centres de primària de l’ICS de 
l’Anoia. I també fan pràctiques al 
“4D Health, Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut”.Un centre 

IGUALADA: Ciutat de Cultura
  

1.Gegants a la Festa Major d'Igualada. 2.Caste-
llers: Els Moixiganguers d'Igualada. 3.“European 
Balloon Festival” és la concentració de globus 
aerostàtics. 4.Museu de la Pell d’Igualada i co-
marcal de l’Anoia.

El potencial econòmic 
de l’Anoia



pioner a l’Europa del sud 
i que a més de formació, 
dona serveis per a les em-
preses, que poden ana-
litzar els seus productes 
i avaluar-ne la presència 
al mercat. El “4D Health” 
també treballa en innovació 
tecnològica.
 

La Indústria 4.0

L'associació TIC Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada po-
tencien “Ignius, Centre de 
Fabricació avançada” dedi-
cat als estudis i al desenvo-
lupament de la Indústria 4.0 
i la fabricació digital.

La Indústria 4.0 presenta 
una nova manera d’organit-
zar els mitjans de produc-
ció.

Fa ús de les tecnologies 
TIC, com ara la robòtica 
col·laborativa, els sistemes 
ciberfísics, la sensorització 
amb màquines, el Big Data, 
l'Internet de les coses i la 
fabricació additiva.

Cal recordar que tenim una 
gran densitat d'empreses 
dedicades a les noves tec-
nologies, a l'Anoia som lí-
ders mundials en software 

de gestió hotelera i softwa-
re d'assegurances bancàri-
es.

El Campus universitari 
Igualada - UdL és la uni-
versitat d’Igualada i de tota 
l’Anoia, és important interi-
oritzar això, perquè primer 
hem de ser nosaltres els 
habitants del territori que 
hem de sentir nostre els 
Estudis Superiors que es 
donen a la nostra zona.

Són els alumnes, els pro-
fessors i les famílies que 
han de fer costat tot el po-
tencial d’un propi projecte 
innovador en pedagogia 
superior. Per això, tot i que 
el Campus universitari 
Igualada -UdL és obert a 
tothom, són la gent involu-
crada en l’àrea educativa 
de l’Anoia els primers a qui 
va adreçat aquests estudis 
universitaris.

Estudis que avui ja són 
operatius i contrastats en 
qualitat, en el camp de l’En-
ginyeria i en el camp de Ci-
ències de la Salud, però en 

el futur s’obriran més camps 
i sobretot lligats, com ara, 
amb les pràctiques a les 
empreses, amb una edu-
cació denominada DUAL, i 
també amb la recerca, com 
per exemple creant noves 
càtedres com la que ja te-
nim la “Càtedra A3 Leather 
Innovation” especialitzada 
en l’àmbit dels curtits, del 
tèxtil i de la moda.

L’oferta universitària ja és 
potent i com hem dit con-
tinuarà augmentant, però 
és important que ja el món 
educatiu anoienc assumei-
xi que tenim universitat.

Des de el propi ensenya-
ment secundari, el de bat-
xillerat, el de la formació 
professional i d’altres estu-
dis com els idiomes, encar-
rilin dinàmiques i elaborin 
recursos tendents a l’edu-
cació superior, que vol dir 
més que matricular-se a un 
Campus o altre o a una uni-
versitat o altra, el que vol dir 
és el transmetre un valors 
del treball participatiu, de 
l’estudi i l’esforç, de buscar 
un treball ben fet, d’orientar 
les vocacions i d’entrar en 
camps tant necessaris com 
educar les nenes sobretot 

i també els nens, en les 
STEMs o sigui és l’acrònim  
per les disciplines acadèmi-
ques de ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques.
Implementar les STEM (o 
les STEAM quan s’inclou 
l’art), en pedagogia inno-
vadora, s’hauria de fer a 
les escoles amb edats molt 
joves, fins i tot a primària. 
Però sobretot s’hauria de 
reforçar a les nenes i a les 
alumnes joves en aquestes 
disciplines, de les que la 
nostra pròpia societat sem-
pre les ha marginat, d’una 
manera inconscient o cons-
cientment, per una certa 
manera malèvola d’enten-
dre els drets de gènere.

S’hi ho fessin així, amb la 
qualitat inestimable dels 
Centres Educatius  -pú-
blics i privats- de l’Anoia; 
amb la també inestima-
ble participació del Servei 
Educatiu de l’Anoia (SEA) 
del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat 
de Catalunya, tindríem una 
massa critica d’alumnes 
potencials usuaris i ànima 
actual i de futur del nos-
tre Campus universitari 
Igualada – UdL.
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       Institució Igualada 
Jorba

      Institut de Masquefa 
Masquefa

      Institut Guinovarda 
Piera

Institut Salvador 
            Claramunt 

Piera

La universitat a l’Anoia 
és cosa de tots
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 Acadèmia Apiària 

Piera

          
Institut Montbui 

Santa Margarida de Montbui
Institut de Vallbona 
d’Anoia / Vallbona 

                d’Anoia 

Institut Pla de les
Moreres / Vilanova 

            del Camí 

Qui marxa fora a estudiar 
ja no torna a l'Anoia 

a treballar?

Algun analista ens diu que l'Anoia sem-
pre havia estat una comarca importado-
ra de talent. Que molts directius i tèc-
nics de fora van venir a viure i treballar 
en empreses punteres de l'Anoia. En 
canvi, ara som una comarca "expulso-
ra" de talent: qui marxa fora a estudiar 
ja no torna a l'Anoia a treballar.

El Campus universitari Igualada – 
UdL és la llavor real per revertir tot això.
 
El Campus imparteix un ensenyament 
superior públic i de qualitat, amb una 
formació universitària de proximitat que 
vol respondre a les demandes socials i 
del teixit productiu del territori. I a més 
som una etapa final de l’educació per-
manent a l’Anoia, que té precedents 
educatius d’una importància cabdal, 
com és per exemple  l'Institut Milà i Fon-
tanals, que és el tercer institut de forma-
ció professional de tot Catalunya amb 
més de 1.500 alumnes.

No es parteix de zero, hi ha molts 
professionals i molts alumnes en la 
línia de potenciar el seu esperit em-
prenedor, amb la voluntat de treballar 
i establir-se a l’Anoia, i amb clares 
possibilitats de generar activitat eco-
nòmica a la comarca. Això també 
serà una clara invitació per frenar 
l’èxode de talent i l’atraure persones 
de fora de la zona.

El Campus universitari Igualada – 
UdL sempre ha intentat vincular-se 
al creixement industrial, a la innova-
ció i al coneixement, per això tenim  
estudis vinculats als sectors industri-
als com els GRAUS d’Enginyeria en 
Organització Industrial i Logística; en 
Enginyeria Química i en Tècniques 
d'Interacció digital i computació. A 
més d’un MÀSTER Universitari en 
Enginyeria del Cuir, que és únic a 
Europa. Sense oblidar la Formació 
permanent universitària amb un curs 
d’Expert en Gestió Ambiental.

En aquest camp de l’enginyeria la 
“Càtedra A3 Leather Innovation” po-
tencia tres línies d’actuació: la forma-

ció, la recerca i la transferència de 
tecnologia:

 També oferim estudis diferenciats 
qualitativament com ara el Grau d'In-
fermeria; el  Doble Grau en Nutrició 
Humana i Dietètica i en Fisioteràpia, 
i properament s’oferirà un Màster 
universitari en Pràctica clínica i Me-
todologia de l'ensenyament amb Si-
mulació.

Per què seguir estudis 
universitaris a Igualada?

Per tot el que hem explicat fins aquí, 
però sobretot perquè aquests estu-
dis valen la pena per a tu com alum-
ne, per a tu com a professor i per a 
tots, perquè el pes de la formació i en 
concret els nostres ESTUDIS SUPE-
RIORS són i seran determinants per 
Igualada i per l’Anoia en general.

Vina al Campus a conèixer-nos 
i t’explicarem el nostre dia a dia.

www.udl.cat

Grau 
Enginyeria en 
Organització
 Industrial i 

Logística   

Grau en 
Enginyeria 
Química  

Grau en 
Tècniques 

d'Interacció 
Digital i de 
Computació   

Curs de Post 
Grau: Expert 
universitari 
en Gestió 
Ambiental 

Màster en 
Enginyeria 

del Cuir

Grau en 
Infermeria

Doble Grau en 
Nutrició 

Humana i 
Dietètica i en 
Fisioteràpia

Màster Universitari 
en Simulació Clínica i 
Seguretat del Pacient 

ESTUDIS al Campus universitari Igualada - UdL

“Càtedra A3 
Leather 
Innovation”

Qui marxa fora a estudiar 
ja no torna a l'Anoia 

a treballar?
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Que són els “Objectius 
de Desenvolupament 

Sostenible”?

Els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) 

són un conjunt d’objectius re-
lacionats amb el futur desen-
volupament internacional, són 
els que guien la implementació 
de l’Agenda 2030 de les Naci-
ons Unides per al Desenvolu-
pament Sostenible, aprovada 
el 25 de setembre del 2015.

Els ODS són 17 que és concre-
ten amb 169 fites i els seus in-
dicadors d’evolució.

Les temàtiques que aborden 
van des de la pobresa, la fam, 
la pau, la salut, l’educació, 
les desigualtats, la inclusió, 
la prosperitat econòmica, la 
protecció del planeta, la llui-
ta contra el canvi climàtic, les 
ciutats i els territoris, l’ener-
gia, el consum i la producció 
sostenibles i la governança.

Els ODS són el resultat d’un 
procés de negociació que es 
va dur a terme després de la 
Cimera de Rio+20 (2012), par-
tint de l’experiència adquirida 
amb els Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni.

Els 17 objectius ODS :

1. Erradicació de la pobresa: 
Acabar amb la pobresa en totes 
les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Acabar 
amb la fam i la inanició, acon-
seguir la seguretat alimentària, 
millorar la nutrició i promoure 
una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides sa-
ludables i promoure el benestar 
per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garan-
tir una educació inclusiva per 
a tots i promoure oportunitats 
d'aprenentatge duradores que 
siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Aconse-
guir la igualtat de gènere a tra-
vés de l'enfortiment de dones 
adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: 
Garantir la disponibilitat i una 
gestió sostenible de l'aigua i de 
les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garan-
tir l'accés de totes les persones 
a fonts d'energia assequibles, fi-
ables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement 
econòmic: Promoure un creixe-
ment econòmic sostingut, inclu-
siu i sostenible, una ocupació 
plena i productiva, i un treball 
digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: 
Construir infraestructures resis-
tents, promoure una industria-
lització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: 
Reduir la desigualtat entre i dins 
dels països.

11. Ciutats i comunitats soste-
nibles: Crear ciutats sostenibles 
i poblats humans que siguin in-
clusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Ga-
rantir un consum i patrons de 
producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi cli-
màtic: Combatre amb urgència 

el canvi climàtic i els seus efec-
tes.

14. Flora i fauna aquàtiques: 
Conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, mars i re-
cursos marins per a un desenvo-
lupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: 
Protegir, restaurar i promoure 
l'ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar els boscos 
de manera sostenible, combatre 
la desertificació, i detenir i re-
vertir la degradació de la terra 
i detenir la pèrdua de la biodi-
versitat.

16. Pau i justícia: Promoure 
societats pacífiques i inclusives 
per aconseguir un desenvolupa-
ment sostenible, proporcionar 
a totes les persones accés a la 
justícia i desenvolupar instituci-
ons eficaces, responsables i in-
clusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius 
mundials: Enfortir els mitjans 
per implementar i revitalitzar 
les associacions mundials per a 
un desenvolupament sostenible.

LO CAMPUS DIARI
Cada dia: premsa universitària http://locampusdiari.com
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La implementació de l’Agenda 2030
L’Agenda 2030 per al Desenvo-
lupament Sostenible de les Na-
cions Unides marca el full de 
ruta per als propers anys per 
avançar cap al desenvolupa-
ment sostenible. Aquesta agen-
da es concreta amb els ODS, 
amb una temporalització pre-
vista fins l’any 2030, dels quals 
es deriven fites i indicadors que 
avaluen l’assoliment dels ob-
jectius proposats. Com que són 
objectius vàlids per a tots els 
països, alguns d’ells ja estaran 
d’entrada assolits a nivell de 
Catalunya, en canvi, d’altres 
ens ajudaran a orientar políti-

ques i accions per tal d’avançar 
cap a un major grau de sosteni-
bilitat del país.

Altrament, els ODS, i en general 
l’Agenda 2030 per al Desenvolu-
pament Sostenible de les Naci-
ons Unides, requereixen arqui-
tectures de governança, que en 
molts casos ja estan constituï-
des en el marc de les estratègies 
de desenvolupament sostenible 
gràcies al caràcter transversal i 
multinivell d’aquestes. A més, 
en el cas de Catalunya, l’Estra-
tègia per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (2010) 

i el posterior informe de balanç 
del grau de sostenibilitat tenen 
un paper clau com a base de 
punt de partida i per prioritzar 
els temes crítics pel país, per-
què ja compten amb objectius 
estratègics quantificats a llarg 
termini i experiència en el se-
guiment i avaluació de progres-
sos.

Per altra banda, tot i que la im-
plementació de l’Agenda 2030 
està liderada pels estats mem-
bres de les Nacions Unides, és 
important la implicació dels 
governs regionals per enfortir 

i complementar la tasca dels 
propis estats o de les Nacions 
Unides a l’hora de d’aportar 
dades rellevants, així com de 
realitzar el desplegament, ava-
luació i monitorització dels ODS 
i de les seves fites i indicadors. 

L’existència d’indicadors a ni-
vell regional i local permet 
identificar les necessitats espe-
cífiques de cada territori i con-
tribuir a la reducció de les desi-
gualtats amb una gestió eficaç i 
eficient de la planificació i dels 
recursos.

Com efecte l’Agenda 2030 
a les universitats?

Objectiu 4  dels  ODS: Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la 
vida per a tothom
 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i 
nens acabin els cicles de l’ensenyament primari 
i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de 
qualitat i ha de produir resultats escolars per-
tinents i eficaços.
 
4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i 
nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvo-
lupament en la primera infantesa, i a un ense-
nyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin 
preparats per a l’ensenyament primari.
 
4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions 
d’igualtat per a tots els homes i dones a una 

formació tècnica, professional i superior 
de qualitat, inclòs l’ensenyament univer-
sitari.
 
4.4 Per a 2030, augmentar substancial-
ment el nombre de joves i persones adul-
tes que tenen les competències necessàri-
es, en particular tècniques i professionals, 
per a accedir a l’ocupació, el treball digne 
i l’emprenedoria. 

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de 
gènere en l’educació i garantir l’accés en 
condicions d’igualtat a les persones vulne-
rables, incloses les persones amb discapa-
citat, els pobles indígenes i els nens i ne-
nes en situacions de vulnerabilitat, a tots 
els nivells de l’ensenyament i la formació 
professional.

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jo-
vent i almenys una proporció substancial 
d’adults, tant homes com dones, tinguin 
competències de lectura, escriptura i arit-
mètica.
 
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat 
adquireixi els coneixements teòrics i pràc-
tics necessaris per a pro¬moure el desen-
volupament sostenible, a través, entre 
d’altres, de l’educació per al desenvolupa-
ment sostenible i l’adopció d’estils de vida 
sostenibles, els drets humans, la igualtat 

de gènere, la promoció d’una cultura de 
pau i no-violència, la ciutadania mundial i 
la valoració de la diversitat cultural i de la 
contribució de la cultura al desenvolupa-
ment sostenible.
 
4.a Construir i adequar instal·lacions esco-
lars que responguin a les necessitats dels 
infants i les persones dis¬capacitades, tin-
guin en compte les qüestions de gènere, 
i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, 
no violents, inclusius i eficaços per a totes 
les persones. 
4.b Per a 2020, augmentar substancial-
ment a escala mundial el nombre de be-
ques disponibles per als països en desen-
volupament, en particular els països 
menys avançats, els petits estats insulars 
en desenvolupament i els països d’Àfrica, 
perquè els seus estudiants puguin matri-
cular-se en programes d’estudis superiors, 
inclosos pro¬grames de formació professi-
onal i programes tècnics, científics, d’en-
ginyeria i de tecnologies de la informació i 
la comunicació, a països desenvolupats i a 
països en desenvolupament. 
4.c Per a 2030, augmentar substancialment 
l’oferta de mestres qualificats mitjançant, 
entre d’altres, la cooperació internacional 
per a la formació de docents als països en 
desenvolupament, especialment als països 
menys avançats i als petits estats insulars 
en desenvolupament.
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Objectiu 5 dels ODS: Aconseguir la 
igualtat de gènere i apoderar totes les 
dones i nenes 

5.1 Posar fi a totes les formes de discrimi-
nació contra totes les dones i nenes a tot 
el món. 

5.2 Eliminar totes les formes de violència 
contra totes les dones i nenes en els àmbits 
públic i privat, inclosos el tràfic i l’explo-
tació sexual, així com altres tipus d’explo-
tació. 

5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, 
com el matrimoni infantil, precoç i forçat, 
així com la mutilació genital femenina. 

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remu-
nerades i el treball domèstic no remunerat, 
mitjançant la prestació de serveis públics, 
la provisió d’infraestructures i la formula-
ció de polítiques de protecció social, així 
com mitjançant la promoció de la respon-
sabilitat compartida a la llar i la família, 
segons escaigui a cada país. 
5.5 Vetllar per la participació plena i efecti-
va de les dones, i per la igualtat d’oportuni-
tats de lideratge en tots els àmbits de presa 

de decisions en la vida política, econòmica 
i pública. 

5.6 Garantir l’accés universal a la salut se-
xual i reproductiva i als drets reproductius, 
de conformitat amb el Programa d’acció de 
la Conferència Internacional sobre la Po-
blació i el Desenvolupament, la Plataforma 
d’Acció de Beijing i els documents finals de 
les conferències d’examen respectives.
 
5.a Emprendre reformes que atorguin a les 
dones el dret als recursos econòmics en 
condicions d’igualtat, així com l’accés a la 
propietat i al control de les terres i altres 
béns, els serveis financers, l’herència i els 
recursos na¬turals, de conformitat amb les 
lleis nacionals. 

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instru-
mental, en particular les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per tal de pro-
moure l’apoderament de les dones. 

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades 
i lleis aplicables per a promoure la igualtat 
entre els gèneres i l’apo¬derament de do-
nes i nenes a tots els nivells.

La DIMENSIÓ DE GÈNERE 
en els estudis universitaris

A Catalunya hi ha hagut diverses iniciati-
ves per difondre i impulsar els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) per 
exemple a nivell universitari, aquest mes 
de març a la Universitat Pompeu Fabra va 
acollir la Jornada “Del compromís insti-
tucional a l’acció docent: com introduir 
i reforçar la perspectiva dels ODS a la 
docència universitària?”. Fou un esdeve-
niment promogut per la Fundació Autòno-
ma Solidària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en col·laboració de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP),  
a través del projecte ESDU-Educació per al 
Desenvolupament a la Universitat, que té el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona.

A altres nivells directa o indirectament 
també es treballa en algun punt que com-
posen els ODS. Trobem a nivell de l’Objec-
tiu 5 d’Igualtat de Gènere que l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya en col·laboració amb la Comissió 
Dones i Ciència del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya (CIC), va crear un grup de 
treball específic amb l’objectiu d’elaborar 
un DOCUMENT MARC que establís pautes i 
recomanacions per a facilitar la incorpora-
ció efectiva de la perspectiva de gènere en 
la docència de totes les àrees de coneixe-
ment.

Aquest grup de treball fou coordinat per 
Glòria González Anadón (Universitat de Au-

tònoma de Barcelona) i Tània Verge Mestre 
(Universitat Pompeu Fabra), i en formaven 
part Eulalia Pérez Sedeño (Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, CSIC), 
M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d'Ala-
cant), Inés Sánchez de Madariaga (Univer-
sidad Politécnica de Madrid), Encarna Bas 
Peña (Universidad de Murcia), M. Àngels 
Gensana (Institut Català de les Dones) i Eva 
Benito (AQU Catalunya). Resultat del tre-
ball d’aquest grup és el document: “MARC 
GENERAL per a la INCORPORACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA”.

D’aquest DOCUMENT a continuació n’oferim 
un capítol molt significatiu:  

Què és una docència amb perspectiva de gènere? 

Així com 'gènere' no és un sinònim de 'sexe' 
ni de 'dones', com es mostra en el Quadre 

1, una docència amb perspectiva de gènere 
no és una docència sobre les dones; és una 
docència que considera el sexe i el gène-
re com a variables analítiques i explicatives 
clau.

Implica prestar atenció a les similituds i a les 
diferències en les experiències, interessos, 
expectatives, actituds i comportaments de 
les dones i dels homes, així com identificar 
les causes i conseqüències de la desigualtat 
de gènere, per a poder combatre-la. 

Una docència amb perspectiva de gènere té 
en compte tant les característiques biològi-
ques de les persones (sexe) com les carac-
terístiques socials i culturals de les dones i 
dels homes (gènere). És a dir, el gènere és 
una categoria social i un element constitutiu 
de les relacions i estructures socials que s'as-
senta en jerarquies imposades per discursos 
i ideologies que defineixen normes socials, 

estereotips i rols associats a la feminitat i 
a la masculinitat i que produeixen diferents 
formes estructurals de desigualtat i injustí-
cia, ja sigui en el reconeixement i l’estatus 
o en l’accés als recursos socioeconòmics. 

Aquests discursos i ideologies estableixen 
també una correspondència estricta entre el 
sexe biològic i l’orientació sexual així com 
amb la identitat i l’expressió de gènere soci-
alment esperada, ubicant fora de la ‘norma’ 
les persones no heterosexuals, les persones 
transgènere o transsexuals i les que tenen 
una expressió de gènere més fluïda.

El gènere s'experimenta conjuntament amb 
altres identitats també socialment construï-
des (com la classe social, l'etnicitat, la raça, 
la sexualitat o la diversitat funcional, entre 
d'altres). Per aquesta raó, una docència 
sensible al gènere ha de partir d'una mirada 
interseccional que implica tenir en compte 
com la combinació de diferents eixos 
de desigualtat (sexisme, classisme, 

Sexe: Es refereix a les característi-
ques biològiques de dones i homes, 
nens i nenes, en termes d'òrgans re-
productius i funcions basades en la 
fisiologia, els cromosomes i les hor-
mones. 

Gènere: Es refereix a la construcció 
social i cultural de dones i homes, 
que estableix models de comporta-
ment per a la feminitat i la masculi-
nitat, que varia en el temps i en l'es-
pai, i entre cultures. Inclou: normes 
de gènere (actituds), relacions de 
gènere (rols) i identitats de gènere. 

Comissió Europea (2016) “Guidan-
ce on Gender Equality in Horizon 
2020”, p.7 
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Una docència amb perspec-
tiva de gènere millora la 

qualitat docent i la rellevància 
social dels coneixements, les 
tecnologies i les innovacions 
produïdes. La perspectiva de 
gènere permet aprofundir en la 
comprensió de les necessitats, 
comportaments i actituds del 
conjunt de la població, defugint 
així tant de les interpretacions 
parcials que parteixen de l'home 
com a subjecte universal, com 
dels essencialismes sobre els 
homes i sobre les dones. S'evi-
ten, d'aquesta manera, errors 
en la conceptualització teòrica 
o en les anàlisis empíriques. 

Una docència amb perspectiva 
de gènere també estimula el 
pensament crític de l'alumnat, 
en proporcionar-li noves eines 
per identificar els estereotips, 
normes i rols socials de gènere.

L'alumnat aprèn així a proble-
matitzar els patrons de socialit-
zació dominants i desenvolupa 
competències que li permetran 
evitar la ceguesa al gènere en 
la seva futura pràctica profes-
sional. 

Segons la definició proporciona-
da per la Unió Europea (EIGE, 
2016), “la ceguesa al gènere és 
la falta de reconeixement que 
els rols i les responsabilitats de 
les dones/nenes i els homes/
nens s'atribueixen o s'imposen 
en contextos socials, culturals, 
econòmics i polítics específics. 

Els projectes, els programes, 
les polítiques i les actituds ce-
gues al gènere no tenen en 
compte aquests rols diferents i 
necessitats diverses i, per tant, 
mantenen l’estatus quo i no 
ajuden a transformar l'estructu-
ra desigual de les relacions de 

gènere”. La docència univer-
sitària també es veu afectada 
per la ceguesa al gènere, com 
assenyala un informe recent de 
la Xarxa Vives d'Universitats). 

En relació als continguts, la ce-
guesa al gènere presenta múl-
tiples repercussions en la do-
cència: una sobregeneralització 
dels fenòmens estudiats a partir 
de les experiències dels homes, 
invisibilitzant així la realitat de 
les dones; una falsa representa-
ció del comportament, actituds 
i necessitats de les dones com a 
desviació del model ideal mas-
culí; una ofuscació de les dife-
rències entre homes i dones, 
com si fossin grups homogenis; 
i unes explicacions de les dife-
rències basades en estereotips 
de gènere. 

Simultàniament, una docència 
amb perspectiva de gènere con-
tribueix a detectar el potencial 
desequilibri de gènere en les 
obres treballades i a valorar 
fins a quin punt l'entorn d'apre-
nentatge i les metodologies do-
cents i d’avaluació són inclusius 
i atenen a la diversitat inherent 
a l'alumnat.
 
Són diversos els elements que 
poden comunicar a l'alumnat 
una sèrie de missatges no ex-
plícits o implícits que reforcen 
la desigualtat entre dones i ho-
mes, generant el que es coneix 
com a “currículum ocult”. 

El “currículum ocult” s'expressa 
a través de la bretxa de gènere 
de les obres citades a les guies 
docents, sense correspondència 
amb el volum de contribucions 
realitzades per les acadèmi-
ques. Quan l'autoritat científica 
es representa com a intrínseca-
ment masculina es reforcen els 

estereotips de gènere.

La ceguesa al gènere també pot 
ocultar qüestions relacionades 
amb l'entorn d'aprenentatge, 
com les interaccions a l'aula (p. 
ex. diferències en la freqüència 
d'intervencions, en les presen-
tacions orals o en les interrup-
cions produïdes en els debats), 
les dinàmiques de relació pro-
fessorat-alumnat o el llenguat-
ge emprat.

Així mateix, la perspectiva de 
gènere facilita prestar atenció 
a les diferències en els resul-
tats acadèmics de les dones i 
dels homes estudiants deriva-
des de les metodologies docents 
i d’avaluació que sovint passen 
desapercebudes. Per exemple, 
s’han detectat diferències de 
gènere en els resultats del mo-
del d’examen final a l’aula i el 
'take-home exam', així com en 
els exàmens tipus test en funció 
del temps proporcionat i en fun-
ció de si les respostes incorrec-
tes són o no són penalitzades.

 Finalment, la perspectiva de 
gènere contribueix a reflexio-
nar sobre l'àmbit professional 
i la cultura organitzativa de la 
pròpia disciplina. La composi-
ció per sexe de l'alumnat i del 
personal docent de les titulaci-
ons parla tant de les diferències 
de gènere en l'accés com de la 
construcció històrica de la disci-
plina a partir d'estereotips i rols 
socials. 

Resulta, doncs, necessari en-
tendre com aquests mecanis-
mes determinen l'elecció dels 
estudis i l'exercici de la profes-
sió, per tal de plantejar accions 
que contribueixin a eliminar les 
bretxes existents.

         racisme, 
homofòbia o 
n o r m a l i s m e ) 
produeix formes 
específiques de 
discriminació, 
tal com mostra 
l'exemple del 
Quadre 2.

Quadre 2. Gènere i interseccionalitat 

“Una anàlisi interseccional ens diu que no és suficient pertànyer a un país ric per protegir-se de la infecció per 
VIH ni per tenir garantit el tractament. La posició d'una persona en relació amb l'Estat – com a dona, com a dona 
pobra, com a dona negra, com a dona sense estudis, com a lesbiana, com a dona amb diversitat funcional de qui 
se suposa que no té relacions sexuals, com a dona immigrant sense dret a molts dels beneficis de la seguretat 
social, etc. – determina la seva vulnerabilitat al VIH”.
 
Sisonke Msimang, AWID Forum “Reinventing Globalization”, citat en: Association for Women's Rights in Develop-
ment (2014), Women's Rights and Economic Change núm. 9, p. 6 (traducció pròpia) 

Com 
integrar la 

dimensió de 
gènere a 

la docència?
 

La incorporació de la perspec-
tiva de gènere afecta el pla 

d'estudis de les titulacions. Pot 
integrar-se de manera espe-
cífica, a través d'assignatures 
especialitzades, i de manera 
transversal, identificant les as-
signatures on el sexe i el gène-
re siguin rellevants. Es proposa 
aquí una competència transver-
sal, per ser treballada en múl-
tiples assignatures a partir de 
diferents resultats d'aprenen-
tatge:

Competència: 
Desenvolupar la capacitat 
d'avaluar les desigualtats per 
raó de sexe i gènere, per dis-
senyar solucions.

Cal partir de la premissa que 
totes les assignatures poden in-
cloure la perspectiva de gènere, 
malgrat que la seva profunditat 
variï entre àrees de coneixe-
ment i entre les assignatures 
de les pròpies titulacions. Per a 
identificar la rellevància del gè-
nere en els continguts de les di-
ferents disciplines, es recomana 
recórrer a les contribucions te-
òriques i empíriques realitzades 
pels estudis de gènere, consul-
tant les guies, manuals, revistes 
especialitzades i MOOCs exis-
tents.

De manera sintètica, el sexe és 
rellevant quan els estudis impli-
quen éssers humans o animals o 
quan s'analitzen els seus teixits 
o cèl·lules, mentre que el gène-
re ho és quan tracten sobre els 
éssers humans i les interaccions 
entre individus i amb l'entorn 
que els envolta. 

Quins beneficis comporta la dimensió de 
gènere en la docència? 

El Quadre 3 destaca alguns 
aspectes de la seva relle-
vància en les diferents àre-
es de coneixement.
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Quadre 3. Rellevància de la di-
mensió de gènere per àrea de co-
neixement

- Arts i humanitats: La perspectiva de gène-
re en la docència implica incloure el llegat, 
l'experiència i la producció de les dones en 
els diferents camps artístics, filosòfics i filo-
lògics. Així mateix, qüestiona la representa-
ció de les dones a partir d'estereotips sobre 
el seu rol familiar i social i del cos femení 
com a objecte sexual. A més de recordar 
que l'anònim, com va escriure Virginia Wo-
olf, pot haver estat una dona, també suposa 
prestar atenció a disciplines que han estat 
considerades “menys adequades per a les 
dones” (com l'epistemologia o l'ètica) o de 
menor expressió artística i on la producció 
femenina ha estat molt important (p. ex. 
artesania, arts tèxtils, ceràmica o il·lustra-
ció).
 
- Ciències socials i jurídiques: La perspec-
tiva de gènere en la docència resulta relle-
vant en totes aquelles assignatures en les 
quals la temàtica o els resultats i aplicaci-
ons dels continguts afectin directament les 
persones – en tant que ciutadanes, usuàries 
de serveis públics, consumidores, audiènci-
es, o pobles i cultures – o indirectament a 

través de la forma en què les institucions i 
les organitzacions regulen la interacció so-
cial. També és rellevant en totes aquelles 
assignatures en les quals s'utilitzin dades 
empíriques per conèixer les actituds, valors, 
comportaments i necessitats de la població.
 
- Educació: Introduir la perspectiva de gè-
nere implica: fomentar la reflexió crítica, 
constructiva i responsable per identificar 
els estereotips de gènere, les desigualtats i 
la discriminació de les dones i de les nenes 
a través de la història, així com els factors 
que les sustenten i perpetuen; posar exem-
ples i pràctiques que promoguin la igualtat 
de dones i homes en tots els àmbits; apren-
dre a reconèixer el sexisme, ja sigui implícit 
o explícit, dels discursos i pràctiques dels 
centres escolars i de la universitat; utilitzar 
metodologies actives i participatives per a 
identificar els fets quotidians que sustenten 
la violència de gènere; descriure les apor-
tacions de les dones a l'educació, explicar 
les seves absències dels llibres de text, de 
les investigacions o dels espais de presa de 
decisions; i dissenyar accions orientades a 
eliminar tota mena de discriminació directa 
o indirecta envers les dones.
 
- Ciències: La perspectiva de gènere és in-
dispensable quan la temàtica desenvolupa-
da o les seves aplicacions afecten de forma 
diferent els homes i les dones. Això és es-
pecialment rellevant quan es duu a terme 
l'aplicació científica o matemàtica a d’altres 
àrees com la medicina, l’enginyeria, el medi 

ambient o els estudis en ciències socials, on 
es posa de manifest la diferent afectació a 
homes i dones, tant des del punt de vista 
de les dimensions biològiques com de les di-
mensions socials.
 
- Ciències de la salut: La perspectiva de gè-
nere a la docència implica fer visible i cor-
regir els biaixos de gènere científicament 
identificats sobre la diferent resposta en 
dones i homes de l'exposició als factors de 
risc subjacents a l'aparició de la malaltia, 
les diferències per raó de sexe i gènere en 
les manifestacions i experiència de la ma-
laltia, les diferències en l’atenció sanitària 
rebuda i en els resultats als tractaments, les 
cures i les intervencions, així com en la ges-
tió clínica i en el funcionament dels serveis 
de salut. 

- Enginyeria i arquitectura: La perspectiva 
de gènere és pertinent sempre que homes i 
dones, per qüestions biològiques o per fac-
tors socials i culturals, utilitzin de manera 
específica o diferent els productes i els ser-
veis tecnològics. Comporta prestar atenció 
a les desigualtats (per diferències d'ingres-
sos o per factors socioculturals) en l'accés 
al producte o servei i ajustar la tecnologia a 
les diferències biològiques (com força i mida 
corporal) i a les preferències o necessitats 
dels homes i de les dones. En general, i de 
manera particular en l’arquitectura i l’urba-
nisme, implica tenir en compte les tasques 
de cura i la percepció de seguretat en el dis-
seny de la ciutat i dels edificis. 

Propers TALLERS LO CAMPUS  sobre “La Docència università-
ria amb perspectiva de gènere”. Tallers a la Universitat de Barcelona, a la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Rovira i 
Virgili i a la Universitat de Girona.                Informació: tallers@locampus.cat

Fragm
ent de “Fem

m
e aux cheveux jaunes”, (1931) de Pablo Picasso. 
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QÜESTIONARI 
LO CAMPUS 

sobre DOCÈNCIA (1)

1.Cap on creu que va la 
Docència universitària?

Una de les funcions fonamentals 
que la societat ha encomanat a 
la universitat és la de formar 
els futurs professionals de les 
diverses branques del coneixe-
ment. Funció que, així, es con-
figura com el centre de l’acti-
vitat acadèmica, conjuntament 
amb la producció i transferèn-
cia de la coneixement científic, 
tecnològic i cultural. Perspecti-
va per mi clau del món univer-
sitari, i més, tenint present, 
que som una institució pública 
al servei del conjunt de la so-
cietat. Aquest punt de partida, 
considero, implica indefectible-
ment dos fets importants: d’una 
banda, la docència i la formació 
universitàries han de tendir per-
manentment a cercar la qualitat 

més elevada; i, d’una altra, que 
la docència i la formació han de 
ser molt permeables a respon-
dre amb rapidesa als canvis i les 
transformacions que viu la soci-
etat contemporània. 

Per tant, el futur de la docèn-
cia universitària està situat en 
disposar dels mecanismes i ins-
truments que ens permetin gua-
nyar qualitat en el procés edu-
catiu (configurat bàsicament en 
els processos d’ensenyament 
i d’aprenentatge). Al mateix 
temps, que flexibilitzem nota-
blement les formes d’organitzar 
la docència -tant els plans d’es-
tudi com a la mateixa realitat 
d’una assignatura concreta- per 
donar-les capacitat d’adaptació 
als canvis socials, econòmics, 
tecnològics i culturals que es 
desenvolupen a la societat local 
i global. Rigor acadèmic, flexi-

bilitat organitzativa i capaci-
tat d’adaptació, són idees-for-
ça que han d’estar darrera de 
les polítiques docents, actuals 
i futures, a les universitats pú-
bliques.

Un futur de la docència en la 
qual, a més, cal esperar que 
els preus de les matrícules 
dels graus i dels màsters siguin 
realment molt més baixos que 
els actuals, similars als dels 
països europeus més avançats, 
per tal de garantir la capacitat 
de la formació universitària de 
ser un instrument de promoció 
social dels ciutadans i de les 
ciutadanes.

2.Quines són les noves 
necessitats de la 

Docència 
universitària?

La docència universitària, en 
tant que una forma institucio-
nalitzada d’educació superior 
que en el nostre cas és presta-
da per una institució, la UdL, 
de caràcter públic, té tres ne-
cessitats fonamentals. La pri-
mera és de recursos, doncs, 
no podem fer front als rep-
tes i demandes de la societat 
d’una millor formació de l’es-
tudiantat sinó comptem amb 
més recursos econòmics. A tall 
d’exemple: Catalunya i Espa-
nya tenen una despesa pública 
per estudiant universitari un 
23% inferior a la mitjana d’Ale-
manya i de França, i la meitat 
de la que assoleixen alguns pa-
ïsos del nord europeu. Situació 
agreujada aquests anys de crisi 
econòmica i de polítiques res-

trictives desenvolupades pels 
governs catalans i espanyols, 
que han comportat que les uni-
versitats públiques catalanes 
rebem actualment el mateix 
finançament públic en termes 
absoluts que fa una dècada.
 
La segona necessitat rau en 
millorar l’estructura i nivell 
del professorat universitari. 
Hem viscut al món universitari 
català i espanyol uns anys de 
“plom”, que han afectat al vo-
lum i la qualitat de la plantilla 
de professorat: augment del 
professorat no permanent, di-
ficultats evidents de rejoveni-
ment de les plantilles, pèrdua 
de professors i professores que 
han de marxar davant les nul-
les possibilitats d’estabilitza-
ció, i dificultats evidents per 
captar. La UdL davant d’aques-
tes polítiques governamentals, 
ha desenvolupat una encertada 
política de professorat que ha 
intentat protegir globalment 
el nivell i qualitat del nostre 
PDI, garantint fórmules d’es-
tabilització i de promoció. En 
tot cas, més enllà del cas con-
cret de la UdL, la universitat 
catalana i espanyola necessi-
ten capgirar aquesta situació, 
treballant per disposar d’una 
plantilla de docents perma-
nents i a temps complet, amb 
condicions laborals dignes, i 
amb una carrera professional 
clara i que incentivi la millo-
ra permanent en l’exercici de 
formar l’estudiantat. Aquí, 
igualment, és especialment 
important revaloritzar les tas-
ques docents en el prestigi 
i el reconeixement del 

Tenim a prop el X Simposi CIDUI 2019 
que es celebrarà el 16 de maig 

d’enguany, al Campus Poblenou de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb la te-
màtica: “Com respon la universitat als 
reptes actuals? Models i propostes”.

El Simposi CIDUI 2019, és un esdeve-
niment acadèmic promogut entre les 
sessions del Congrés Internacional de 
Docència Universitària i Innovació (CI-
DUI), que vol centrar-se en aquesta 
ocasió en la interacció que hi ha entre 
la universitat i el seu entorn.

Són ben conegudes, pel seu prestigi, 

les sessions del CIDUI, que cada dos 
anys celebra les seves sessions con-
gressuals sobre DOCÈNCIA UNIVERSITÀ-
RIA i que el passat any en celebrava la 
seva dècima edició.

Aquesta realitat tant potent en inter-
canvi sobre INNOVACIÓ DOCENT també 
ens ha interpel·lat a LO CAMPUS -com 
a premsa universitària de Catalunya- i 
hem volgut contribuir oferint als nos-
tres lectors les respostes al que hem 
anomenat: “QÜESTIONARI LO CAMPUS 
sobre DOCÈNCIA”.

És un QÜESTIONARI que hem passat a 

professors, gestors i investigadors de 
diferents Universitats i Institucions 
públiques i privades per conèixer les 
seves opinions sobre Docència Univer-
sitària. 

És un QÜESTIONARI OBERT que vol dir 
que hem passat una llista llarga de pre-
guntes i cada especialista n’ha triat les 
que ha volgut per oferir el seu discurs 
d’anàlisi en Docència.

A continuació us oferim les Preguntes 
i les Respostes de Francisco García 

Pascual, actual Vicerector de Docència 
de la Universitat de Lleida. 
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professorat universitari. 

Finalment, la tercera necessitat 
és situar realment a l’estudiant 
en el centre de l’activitat do-
cent. Necessitem, estic conven-
çut, una docència que faciliti 
una formació acadèmicament 
sòlida i rigorosa certament, 
però també dinàmica i oberta 
al canvi, en la qual l’estudiant 
sigui un actor actiu i igualment 
protagonista del fet educatiu 
amb el professor o la professo-
ra. Una docència que tingui pre-
sent la complexitat d’aquest fet 
educatiu, el que comporta apor-
tar dosis importants de flexibili-
tat per adaptar les assignatures 
(continguts, formes d’ensenyar 
i d’aprendre, i sistemes d’ava-
luació) a la diversitat formativa 
de base i d’interessos de l’estu-
diantat, alhora que assumeix les 
influències i demandes que arri-
ben de la societat local i global.
 
A banda, la docència necessi-
ta quelcom més: desburocrati-
zar-se radicalment.

3.Les noves realitats 
demanaven nous 
professionals amb 

capacitat 
d’aprenentatge?

L’essència de la docència uni-
versitària es configura en un 
binomi dialèctic, complex i can-
viant en cada moment històric. 
Per un costat, les institucions 
universitàries tenim l’obliga-
ció de formar als estudiants, 
transmeten uns coneixements i 
aportant unes capacitats i unes 
habilitats, que acadèmicament 
considerem com a significati-
ves perquè siguin els estudiants 
competents en les professions 
a les quals condueixen els tí-
tols que cursen. Per un altre 
costat, una societat i un mer-
cat laboral globalitzats alhora 
que creixentment fragmentats i 
en contínua transformació, de-
manden professionals igual que 
sempre, però probablement 
amb noves habilitats (domini de 
les tecnologies de la informació 
i la comunicació, coneixement 
d’idiomes...) i noves actituds 
(dinamisme, ser proactiu o 
proactiva davant de les opor-
tunitats de canvi, situar el teu 
àmbit potencial de treball ja no 
localment sinó assumint una re-

alitat globalitzada, desenvolu-
par una actitud emprenedora, i 
impulsar un compromís ètic en 
l’actuació laboral i social, etc.). 
El repte de futur de la univer-
sitat és compaginar harmòni-
cament aquestes dues forces, 
garantint la millor formació 
possible pel nostre estudiantat. 
Ara bé, al mateix temps, hem 
de reclamar i hem de contribuir 
a que les condicions laborals i 
les remuneracions dels nostres 
estudiants, una vegada inserits 
en els mercats laborals locals o 
globals, siguin plenament dig-
nes i adequades el seu nivell de 
formació -en la qual, ells i elles, 
les seves famílies i la societat 
han invertit molts recursos-.

4.Com la Docència 
Universitat serveix al 

compromís de la 
universitat amb el seu 
entorn, per afavorir les 

necessitats de 
l’estudiantat, 

l’ocupabilitat i la 
competitivitat de les 
persones titulades?

Des de que va assumir el rectorat 
el professor Roberto Fernàndez, 
la UdL ha convertit l’ocupabili-
tat en un dels seus objectius es-

tratègics. De fet, ja des de l’ini-
ci del canvi l’oferta acadèmica 
per la implementació de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, 
els anteriors equips de govern 
de la UdL van igualment fer una 
aposta molt important i signifi-
cativa per introduir l’ocupabi-
litat com un vector clau en els 
nostres estudis. És evident que 
la universitat, aquesta i totes, 
no és una entitat per buscar fei-
na als estudiants quan acaben, 
però sí tenim una gran respon-
sabilitat d’aportar-los coneixe-
ments, capacitats i habilitats 
(i actituds) que contribueixin a 
que la seva “motxilla” formati-
va els hi permeti inserir-se amb 
més garanties en el mercat la-
boral local i global. L’ocupabi-
litat ha de ser un plantejament 
transversal a totes les titulaci-
ons, que adoptarà formulacions 
diferents depenen de la natura-
lesa acadèmica i formativa de 
cada grau o màster. 

Aquí, cobra gran transcendèn-
cia formativa les pràctiques 
acadèmiques externes desenvo-
lupades pel nostres estudiantat 
en empreses, institucions i or-
ganitzacions socials. Pràctiques 
que hem de garantir que 
siguin per a l’estudiantat 

Francisco García Pascual, Vicerector de Docència de la Universitat de Lleida (UdL).
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clarament formatives, i hem de 
vetllar al màxim per unes con-
dicions de desenvolupament 
adequades i dignes. En aquest 
sentit, l’Oficina de Gestió de 
Pràctiques, el vicerectorat res-
ponsable de l’estudiantat, els 
centres i els consells de l’estu-
diantat han de jugar un rol sig-
nificatiu.

Així mateix, cal fer esment a 
iniciatives molt interessants i 
de futur, com la formació dual, 
que permeten compaginar for-
mativament el desenvolupar 
d’un treball i estudiar des de la 
perspectiva d’un únic projecte 
formatiu global. 

5.Es promou la 
Innovació educativa?

La innovació educativa ha de 

convertir-se en els propers anys 
en l’element estratègic clau 
de la política acadèmica de la 
Universitat de Lleida. La inno-
vació ha de permetre dotar de 
singularitat al model docent de 
la nostra universitat, cercant el 
reconeixement del seu prestigi 
acadèmic i social. La UdL, con-
juntament amb els seus centres, 
ha de generar les condicions 
per a què innovar en les formes 
d’ensenyar (del professorat) i 
d’aprendre (de l’estudiantat), 
en els sistemes d’avaluació i 
seguiment de l’evolució de l’es-
tudiantat, i en el lligam de la 
docència a les aules amb el món 
professional, les demandes so-
cials i els avenços en la recerca 
aplicats a la formació, sigui una 
oportunitat que el conjunt de 
la universitat assumeixi com a 
pròpia i necessària.

Aquestes condicions favorables 
a la innovació en el procés edu-
catiu impliquen evidentment 
recursos, assessorament al PDI, 
i també han de comportar re-
coneixement per al professorat 
que la promogui i lideri. Aquests 
anys a la UdL hem tingut un Pro-
grama per a l’impuls del presti-
gi acadèmic i social dels títols 
oficials, que ha donat recursos 
a les escoles i facultats per im-
pulsar iniciatives innovadores 
en molts aspectes. Però hem 
d’anar més enllà. Per fer-ho cal 
assumir que no hi ha un model 
pedagògic i metodològic únic 
i vàlid universalment. Ans el 
contrari, el món educatiu ne-
cessàriament ha de ser plural, 
i, coherentment, hem de do-
nar suport al desenvolupament 
d’iniciatives innovadores en 
el terreny de la docència que 

reben els estudiants, que poden 
ser diverses en els seus objec-
tius i plantejaments. 

En aquest sentit, l’ús intel·ligent 
i selectiu de les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
(mòbils, tabletes, ordinadors, 
campus virtuals o online...) a 
les aules, ha de convertir-se en 
un instrument fonamental a la 
UdL d’impuls del canvi i la inno-
vació docent. Potenciació que 
faciliti una docència més dinà-
mica i participativa, més flexi-
ble i oberta, alhora que no es 
renunciï al rigor acadèmic i la 
qualitat formativa.

Francisco García Pascual, 
Vicerector de Docència de 

la Universitat de Lleida
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