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Llegeixo aquesta setmana,
absolutament esfereït, un re-
sum de l’informe Veus de Sí-
ria 2018 revelat fa pocs dies
per la BBC. Joves i dones si-
rians han estat objecte d’a-
busos sexuals per part de tre-
balladors d’organitzacions
humanitàries encarregats de
distribuir l’ajuda internacio-
nal d’ONG i de les Nacions
Unides. Ras i curt. Aquests
treballadors retenien els ali-
ments i l’ajut de primera ne-
cessitat i només el repartien
a canvi de relacions sexuals.
Tota la baixesa humana re-
flectida en un dossier. El fet
el destapa el març del 2015
Danielle Spencer, una asses-
sora en temes d’ajut humani-
tari. Mesos més tard, l’ano-
menat comitè internacional
de rescat va decidir seguir la
situació d’unes 200 nenes,
joves i dones adultes de di-
verses localitats sirianes,
arribant a la conclusió, set-
manes després, que un qua-
ranta per cent havien estat
víctimes de violència sexual
en el moment d’obtenir l’aju-
da humanitària i d’altres ele-
ments d’absoluta primera
necessitat. Acostumats com
estem, malauradament, a
notícies que ens mostren la
cara més crua de l’ésser hu-
mà, us he de confessar que
feia temps que no quedava

tan colpit per la lectura d’u-
na notícia. La rúbrica maca-
bra, que n’hi va haver, va ser
quan vaig llegir que aquest
tema ja era conegut per part
d’organitzacions i agències
sobre el terreny, segons des-
tacava un antic treballador a
la BBC, però que les ONG
miren cap a una altra banda,
ja que a certes zones només
hi pot arribar l’ajut mitjan-
çant l’OK de les organitza-
cions i autoritats locals. Mal-

grat la quantitat d’evidències
existents i l’allau de testimo-
nis de primera mà que han
sorgit de forma exponencial
des que es va destapar el cas,
des de les cúpules de les
ONG i de les agències de les
Nacions Unides es nega la
major i es diu que no tenen
constància de cap cas d’abús
(toca’t el flabiol) i que la seva
política (of course) és de tole-
rància zero en aquest tema.
Com deia la Mafalda: “Paren
el mundo, que me quiero
bajar.”

Més casos de violència sexual. ‘Paren
el mundo, que me quiero bajar’

Cent per cent d’acord
amb la Mafalda
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Mai se sap quan algú està preparat
per a deixar-se anar, començar a ser
un mateix i conèixer el que desitges. 
El seu rostre era d’un color suau amb

uns ulls verds ex-
tremament se-
ductors, les ce-
lles eren negres i
es posaven dràs-
ticament a sobre
d’aquests, no em

cansava d’observar-lo. Segons després
que els nostres llavis se separessin, el
món s’havia aturat i només érem ell i
jo, i un cop més l’observava, l’únic que
vaig arribar a desembocar dels meus
llavis va ser: –Maduixa i xocolata.
Ell, confós, va riure. Jo seguia pensant
amb el sabor que deixava, un dels
meus preferits, i així doncs vaig saber
que m’havia enamorat.
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e_640 és un concurs de

microrelats organitzat pel

ministeri d’Educació i el

Diari d’Andorra entre els

escolars dels tres siste-

mes educatius. Les narra-

cions poden també llegir-

se i votar-se al web 

www.diariandorra.ad/e640

Un sabor per
recordar
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Una dona estava desesperada per veu-
re el seu pobre fill, que just havia tin-
gut un accident. Els seus ulls ja esta-
ven vermells de tantes llàgrimes

vessades. El seu
cos estava tremo-
lant de por i po-
dies escoltar-la
resant per a la
salvació del seu
fill. –Pobre noi,

16 anys i ja li ha arribat l’hora. Murmu-
raven les doctores. Mai s’havia sentit
tan preocupada i desesperada. De cop
va recordar els moments i records amb
el seu fill, que s’anava allunyant de la
seva vista entre les fosques. Les llàgri-
mes queien i queien sense parar. La
por va acabar per dominar els pensa-
ments de la mare. –Morirà, veritat?
Morirà... I jo... Ja no el veuré més.

L’espera mata
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a Universitat d’Andorra (UdA) va néi-
xer el 1997 i vint anys després de la
creació ja es pot parlar d’un projecte

consolidat tot i que encara té camí per créixer.
Les xifres del centre, tot i la seva modèstia, així ho
evidencien. Aquest curs hi ha matriculats 500 es-
tudiants de formació reglada –la suma dels
alumnes de bàtxelor, màster i doctorat–, i entre
les persones i professionals que s’apunten als
cursos de formació continuada la xifra d’estu-
diants de l’UdA arriba als 1.500. Es trac-
ta d’uns números similars als dels
cursos recents que consoliden l’o-
ferta del centre educatiu. Una de
les titulacions històriques, la d’In-
fermeria, sembla haver arribat al lí-
mit. El present curs hi ha 111 alumnes
matriculats entre els tres nivells del bàt-
xelor i des de la rectoria de la universitat es té clar
que s’ha arribat al límit d’estudiants en una titu-
lació que s’ha de dur a terme de forma presen-
cial. El rector encara veu marge de creixement en
altres titulacions presencials, com ara la de Cièn-
cies de l’Educació, i n’assenyala dues més, la
d’Informàtica i la d’Administració i Finances,
com a estudis en què encara hi ha camp per créi-
xer. Ara mateix l’objectiu hauria de ser atraure es-

tudiants de fora d’Andorra i fer-ho a través de
l’excel·lència tant educativa com de vida que al-
tres centres universitaris molt més grans que l’U-
dA no poden oferir. El centre reconeix que el ca-
talà pot ser un escull a l’hora d’atraure estudiants
estrangers i fa bé de plantejar-se la implementa-
ció progressiva de les classes en anglès en els
cursos que estan per venir. Un fet, indiquen, que
de retruc permetrà signar convenis amb altres

centres que no la consideren prou atractiva
per l’ús gairebé exclusiu del català. És

un pas vital, però tampoc ha de ser el
camí a seguir deixar de banda o fer
minvar la llengua oficial del país.
La Universitat d’Andorra també fa-

ria bé de recuperar el projecte de re-
sidència per a estudiants, que facilita-

ria als alumnes estrangers realitzar
estades al país impulsant d’aquesta manera la in-
ternacionalització del centre. La prova pilot amb
diferents centres d’educació superior de l’Amèri-
ca llatina que es farà l’any que ve amb la partici-
pació de l’UdA o el projecte de crear una xarxa
d’universitats de petits estats europeus presentat
divendres també ha d’ajudar a captar estudiants
forans, i a potenciar els actuals i futurs estudis
del centre d’ensenyament superior. 

EL BÀTXELOR D’INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA ES TROBA AL LÍMIT DE LA

SEVA CAPACITAT, HI HA 111 ALUMNES EN ELS TRES CURSOS I EL CENTRE D’ENSENYAMENT

SUPERIOR ES PLANTEJA COM POT CAPTAR MÉS UNIVERSITARIS EN ALTRES ESTUDIS
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