Introducció a la monografia Núm. 3.
El present número d’Audens representa la continuació d’un projecte amb una trajectòria in
crescendo i amb molts objectius encara per endavant. Aquest tercer número ha suposat un pas
important en la forma de treballar del nostre Comitè Editorial i una nova crida als estudiants per
participar-hi. Ha suposat, de fet, una sèrie de canvis organitzatius força rellevants de cara a la
durabilitat de la revista i una sèrie de consolidacions de les dinàmiques que millor funcionaven.
El tema triat per aquesta monografia, la COVID-19, ha sigut poc sorprenent, en el sentit
que en tots els mitjans se’n parla i ja s’han publicat nombrosos articles i llibres. No obstant,
entenem que tant la recerca com les motivacions dels estudiants (i de la universitat en general)
haurien d’estar arrelades a les problemàtiques del món actual, sent un mer academicisme la
discussió de qüestions teòriques allunyades de la realitat. Per això, girar l’esquena al tema que
ens ocupa implicava, al nostre parer, rebutjar el sentit que hauria de tenir l’interès pel diàleg i el
coneixement. A més, en la mesura en què la crisi sanitària s’interrelaciona pràcticament amb totes
les disciplines, vam trobar adequat i productiu dedicar la monografia, amb pretensions
interdisciplinàries, al tema de la COVID-19 i les crisis associades.
L’article que enceta la monografia tracta les desigualtats en salut causades per factors
socioeconòmics, analitzant les estratègies d’intervenció pública per reduir-les i prenent partit
sobre l’enfocament adequat. El segon article, aporta una explicació íntegra de l’impacte de la crisi
de la COVID-19 i del confinament en l’educació universitària, tot identificant riscos i
oportunitats. El tercer article analitza, a partir de la crisi de la COVID-19 la ciència i el seu
arrelament en pràctiques socials més àmplies, així com algunes de les perspectives filosòfiques al
respecte més polèmiques en els últims mesos. El quart article analitza els texts més rellevants que
s’han publicat respecte la pandèmia en l’àmbit filosòfic, tot apuntant les seves mancances i
pressupòsits amagats. Finalment, el llibre triat per la ressenya ha sigut El virus como filosofía. La
filosofía como virus, de publicació molt recent i d’interès directe pel tema que ens pertoca.
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Per altra banda, la persona triada per l’entrevista ha sigut en Joan Benach (a qui agraïm el
seu temps i la seva gran disposició), director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut
(GREDS-EMCONET, UPF), director del Johns Hopkins University i catedràtic del Departament
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Pels seus àmbits d’estudi i,
tanmateix, per la seva formació en Salut Pública i Medicina, ens va resultar una persona
completament idònia per tal d’enriquir les aportacions de la revista i per tal de poder divulgar la
seva interessant perspectiva.
Com sempre, no podem concloure aquesta introducció, però, sense donar els nostres sincers
agraïments a totes aquelles persones interessades en aquest projecte, especialment als lectors, que
fan possible que aquesta revista no sigui merament un espai d’escriptura i no de lectura, com a
vegades, malauradament, semblen apuntar certs espais acadèmics.
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