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La carrera de la 
participació
Per desgràcia, les persones que alguna vegada 
hem participat o participem en la vida 
universitària més enllà de les aules (ja sigui 
en associacions, col·lectius, com a delegats, 
o en el propi Consell d'Estudiants), som una 
gran minoria. Dic "minoria" perquè del total 
d'estudiants que estem a la Universitat som 
pocs els que decidim d'implicar-nos i participar 
a fons en la vida extra-acadèmica, i hi afegeixo 
l'apel·latiu de "gran” minoria perquè aquelles 
persones que decideixen "matricular-se a la 
carrera de la participació" ho fan gairebé 
sempre amb vocació de servei als altres i 
amb la voluntat de millorar la institució en 
la qual estudien. 

No voldria amagar la meva intencionalitat en 
emprar la frase "matricular-se a la carrera de 
la participació", perquè aquells que l'han cursat 
(o l'estan cursant), si bé és cert que no 
obtindran cap títol per cursar-la ni tampoc 
trobaran cap oferta de feina que els la demani, 
adquireixen un seguit d'avantatges i aptituds 
que no tindran amb l'educació formal 
academicista sovint desfasada que ens ofereix 
el sistema educatiu vigent. Per exemple, en la 
llicenciatura de la participació tu avalues els 
teus propis coneixements i dosifiques la teva 
pròpia implicació, tu mateix ets responsable 
d'allò que fas i tens la responsabilitat de 
respondre pels altres, tu decideixes què vols 

aprendre i en quina mesura ho vols fer. A 
través de la participació aprens a treballar 
amb els altres i pels altres. En aquesta carrera 
no hi ha crèdits, no hi ha notes, no hi ha 
professors, no hi ha apunts, etc. només hi ets 
tu i els altres. 

Són molts i complexes els reptes que la nostra 
universitat ha d'afrontar: procés de Bolònia, 
qualitat en la docència, millora de les normes 
de permanència, sortides professionals, etc. 
i tots aquells problemes i necessitats del dia 
a dia que tenim els estudiants. A l'hora 
d'afrontar-los, la universitat no pot prescindir 
del seu actiu més important, els estudiants. 
Ara bé, nosaltres no podem restar al marge 

i hem de ser actius i participar-hi amb 
constància i esforç. Ara com ara la participació 
és el nostre principal repte i estem convençuts 
que un dels millors camins per canalitzar 
aquesta participació és el Consell d'Estudiants. 

Mai hem volgut que el Consell d'Estudiants 
sigui percebut com una finalitat en si mateixa, 
sinó com un instrument, com un mitjà per 
millorar i fer avançar la institució en la qual 
ens formem. Per tant, les portes d'aquest 
instrument estan obertes perquè hi entreu i 
ens hi ajudeu.

Josep Ribas Coll, coordinador del Consell d'Estudiants

Estudiants participant en les eleccions del 9 de maig passat.




