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ANNEX I 
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A ACTIVITATS CULTURALS DE 

L’ESTUDIANTAT PER A L’ANY 2014 
 

MODALITAT B: ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS 
 
DADES DE L’ASSOCIACIÓ SOL·LICITANT 

Nom de 
l’associació  

Associació universitària  
AMICS de LO CAMPUS 

Núm. de 
registre 

 

Nom del o la 
sol·licitant 

 DNI  

Càrrec del o la sol·licitant dins 
l’associació 

President 

Adreça 
electrònica 

amicsdelocampus@gmail.com Telèfon de 
contacte 

 

 

 

 
Breu memòria d’activitats de l’any 2013 

 
1. Edició de la revista LO CAMPUS  
Com s’havia marcat de manera fundacional AMICS de LO CAMPUS ha continuat participant 
en la coedició del periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran: LO CAMPUS. 
(www.locampus.cat). S’ha consolidat la “Joint Venture Cooperativa” entre l’Associació 
Vivència Aranesa i la nostra associació.  
 
Durant l’any 2013, en edició de paper i en versió digital s’han editat els següents números : El 
número 20 (Febrer/Març 2013), el número 21 (Setembre/Octubre 2013) i el número 22 
(Desembre 2013).  
 
Com a “fill editorial” de LO CAMPUS, a finals del 2013 s’han preparat les bases del nou 
quinzenal digital “LO CAMPUS 2.0” adreçat exclusivament als estudiants de la UdL i que 
apareixerà el mes de febrer de 2014. 
 
 
2. Ajut Cultural de la UdL en l’Any d’Occitània a Lleida 2013 
En ocasió de la convocatòria per part de l’Ajuntament de Lleida de l’Any d’Occitània a Lleida  
com Associació universitària AMICS de LO CAMPUS / UdL vàrem programar una activitat 
per a participar-hi: editar un petit Quadern sobre Occitània. 
 
En el número 22 de LO CAMPUS, corresponent a desembre 2013/gener 2014, es va publicar 
el petit Quadern sobre Occitània com a Suplement en llengua catalana. També en paper i 
digital el Quadern es va editar i repartir com una separata independent. Es pot calcular que el 
petit Quadern sobre Occitània ha tingut un impacte de visibilitat directa en paper i digital, 
d’uns 20.000 (vint mil) visitants/lectors.  
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3. Edició del nou LO CAMPUS DIARI 
Per AMICS de LO CAMPUS  aquest 2013 ha estat l’any del llançament del nou diari digital 
LO CAMPUS DIARI. 
 
LO CAMPUS DIARI http://locampusdiari.com és un diari digital independent que surt cada 
dia (de dilluns a divendres) i que tracte sobre les 21 universitats de parla catalana o sigui les 
universitats públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Perpinyà, 
Andorrà i l’Alguer. 
 
LO CAMPUS DIARI va aparèixer per primera vegada el passat més de gener de 2013, com a 
projecte Beta. O sigui és un projecte que està madurant i en prova.  
 
Cada dia es munten dos versions de LO CAMPUS DIARI: una per a ordinadors i una altra 
per a Tauletes i Mòbils.  
 
 
4. El projecte “TUS - The University Student”  
Des de l’any 2012 Associació universitària AMICS de LO CAMPUS intenta iniciar un nou 
projecte de periodisme universitari participatiu en llengua anglesa (90%) i catalana (10%) 
realitzat simultàniament i conjuntament per universitaris del Regne Unit i per estudiants de la 
Universitat de Lleida. 
 
El Projecte TUS serà en el futur més que una publicació, però el “TUS - The University 
Student / L’universitari” revista, en serà la guia i el resultat tangible del treball conjunt entre 
estudiants de dues comunitats universitàries europees. Serà una eina ja real per sumar-hi 
complicitats. 
 
Aquest 2013 com associació inscrita a la UdL i legalitzada a tot Catalunya hem participat amb 
el Projecte TUS al concurs públic i competitiu de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya, 
destinat a internacionalitzar les associacions universitàries catalanes. Encara no s’ha resolt la 
convocatòria. 
 
 
5. Programa “Suport a les Associacions universitàries de la UdL” 
AMICS de LO CAMPUS seguint el seu pensament de “... que potenciar les associacions de la UdL 
és potenciar una universitat més cívica ...” ha estructurat un programa per potenciar totes les 
associacions de la UdL. 
 
Aquest 2013 hem seguit portant  a la pràctica el seu suport en divulgació i s’ha seguit pactant 
espai a LO CAMPUS i LO CAMPUS DIARI, perquè les últimes associacions registrades a 
la UdL es presentessin.  
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Les associacions presentades aquest any 2013 han estat: “IAESTE-International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience”. I l’associació “GBU – Grups Bíblics 
Universitaris”.  
 
A un altre nivell: com AMICS de LO CAMPUS el 2013 es va llençar la proposta de crear un 
“Consell de les associacions de la UdL”. Proposta que s’està començant a construir.  
 
 
6. Programa “Doble compromís: Treballar i estudiar” 
L’objectiu d’aquest programa, que el vàrem iniciar el desembre de 2012, és el donar suport  als 
estudiants que estudien i treballen. També com un subobjectiu és donar suport als estudiants 
sèniors de la UdL que fan estudis reglats en aquesta universitat i també treballen. Aquest 
programa està en plena revisió per deixar la narrativa dels problemes i sobretot col·laborar en 
accions útils i pràctiques pels afectats.■ 
 

 

 

 
Projecte  
 
PROPOSTA: Edició d’un Vídeo professional sobre cultura universitària, titulat “Collage de 

la CREACIÓ en la nostra comunitat de la UdL, explicada als xinesos de Xina”. 
 
 
El resultat final d’aquesta proposta és la creació d’un Vídeo de divulgació sobre la vida 
universitària, en la vessant de cultura, de la Universitat de Lleida. 
 
Quan diem, “vida universitària” inclou a més de les activitats institucionals en cultura de la 
universitat, també la vida creativa que exerceixen individualment membres de la nostra 
comunitat universitària. 
 
Però el vídeo té un públic objectiu molt singular: la comunitat universitària de la Xina. O sigui 
serà un vídeo que explica als estrangers –d’idioma i de cultura- quina creació cultural es fa, 
quin son els usos, hàbits i demandes culturals de la UdL.  
 
A través d’un creatiu treballa de síntesi, més audiovisual que verbalitzat, es presentarà el 
“Collage cultural viu” de tota una comunitat universitària del 2014.  
 
Des dels creadors de poesia i  l’Aula creativa; des de la cultura literària i l’aula de música; des 
de la coral i el jazz; des del teatre al cineclub; des de la dansa contemporània i les iniciatives 
plàstiques; des de cultura popular com els castellers i bastoners; des de la cultura comunicativa 
i la cultura participativa i representativa; des de la cultura científica com a motor de cultura: 
tot aquest conjunt forma part de la base del vídeo de la proposta. Aquest és el “Collage”. 
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Per altra banda, el vídeo esta orientat a la comunitat universitària de Xina i això és així per 
quatre raons:  

1. Per estar en línia en les properes activitats de la UdL, tant en projecció i programes de 
mobilitat de la UdL, amb viatges i acords universitaris a la Xina. 
  

2. Està en línia amb iniciatives tant d’aprenentatge de llengües com les que fa l’Institut de 
Llengües de la UdL, com també amb estudis especialitzats com els de la Càtedra UdL 
Universitat-Empresa en Estudis Asiàtics. 
 

3. Esta en línia amb les activitats de la nostra Associació AMICS de LO CAMPUS a nivell 
de llengües estrangeres. Sobretot en la vessant d’internacionalitzar la nostra associació 
i fer-ho amb una “Narrativa Transmedia” (“Transmedia Storytelling”), en que el vídeo 
proposat, és el primer mitjà. La “Transmedia” (que cal diferenciar-ho de la 
“Multimedia”) explica múltiples històries a traves de múltiples mitjans : nosaltres ara 
ho fem amb publicacions de paper i digitals (LO CAMPUS, “LO CAMPUS 2.0” i LO 
CAMPUS DIARI) i ara saltem al vídeo.  

 
4. Per una operació molt estudiada i planificada de crear un incentiu de pertinença a la 

UdL. No hi ha res més cohesionador i valoració dels “colors” d’una institució, que 
projectar als de fora les virtuts i valors creatius de la pròpia comunitat.  
 

En conclusió: el vídeo proposat no és una flor aïllada sinó que es mou en un context 
universitari ja molt treballat en qüestions asiàtiques. Forma part d’una estratègia del material 
creatiu d’una Associació universitària que treballa la comunicació. I a la vegada l’objectiu 
declarat és per a la comunitat xinesa de Xina, però l’objectiu no declarat és la totalitat de la 
nostra comunitat de la UdL. Que no només pot sentir-se plenament gratificada de formar part 
del grup, sinó que a la vegada s’acabarà informant amb el vídeo de temes de cultura de la nostra 
comunitat, que desconeix.  
 
Buscarem el públic en el doble sentit: perquè la comunitat xinesa sàpiga de la llengua catalana 
i la nostra comunitat també pugui seguir el vídeo i acabi sent un instrument viral a la xarxa, el 
vídeo serà gravat en català i mandarí, incorporant subtitulació en xinès mandarí i català quan 
calgui, i en algunes imatges gràfiques incorporarem l’anglès.  
 
El vídeo del projecte “Collage de la CREACIÓ en la nostra comunitat de la UdL, explicada 
als xinesos de Xina” serà un  vídeo com una eina cultural de cohesió, de pertinença i de 
projecció de la UdL on la cultura creativa jove i universitària, com la diversitat i la 
interculturalitat en seran el fil conductor central.■ 
 
 
 
 
 
 

4 
 



                                                                                                              
 
Universitat de Lleida 
Vicerectorat d'Estudiantat,  
Postgrau i Formació Contínua 

 
 

 
 

 

CÒPIA 

 

 

Pressupost  
 
Pressupost del “Vídeo professional sobre cultura universitària: “Collage de la CREACIÓ 
en la nostra comunitat de la UdL, explicada als xinesos de Xina”. 
           
CONCEPTE                   IMPORT 
 
I. PREVISIÓ D’INGRESSOS: 
 
Recursos propis: ..................................... 
 
Possibles ingressos externs: 
Banc o Caixa............................................ 
Vendes de publicitat................................ 
 
Ajut cultural UdL .......................... 
 
TOTAL 
INGRESSOS............................................ 
 

 
 
 
.............. 100 €   
 
 
............. 1.250 € 
............. 1.150 € 
 
.......... 2.500 € 
 
 
............. 5.000 euros                                 

 
II. PREVISSIÓ DE DESPESES: 
 
Guió literari 
Story Board............................................... 
Imatge gràfica  
 
Gravació i edició ...................................... 
 
Traduccions i locució al mandarí ............  
 
TOTAL 
DESPESES............................................. 
 

 
 
 
 
...........  2.100 € 
 
 
...........  2.100 € 
 
...........    800 € 
 
 
...........   5.000 € 

 
 
 
 

Total de la quantitat sol·licitada:     2.500 euros (dos mil cinc cents euros) 
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Altres activitats programades per l’associació durant el 2014. 
  
►Planning de previsió de publicacions 2014 

   ● Bimensual LO CAMPUS paper  
      (Nova orientació “Lleida, Ciutat Universitària” / a quioscos, llibreries i altres botigues). 
 

LO CAMPUS 23 Març / Abril 2014 
LO CAMPUS 24 Maig / Juny 2014 
LO CAMPUS 25  Especial estiu 2014 
LO CAMPUS 26 Setembre / Octubre 2014 
LO CAMPUS 27 Novembre / Desembre 2014 

 
 

   ● Quinzenal digital “LO CAMPUS 2.0” per a la UdL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

   ● Diari digital LO CAMPUS DIARI 
          Cada dia, de dilluns a divendres, amb una parada tot el mes d’estiu 2014. 
 
 
►Esdeveniment acadèmic i públic: 
Inici de l’organització del  “Simposi internacional 2015 de premsa i comunicació 
universitària” a la UdL. 
 

LO CAMPUS 2.0 Número 1 18 febrer 2014 
LO CAMPUS 2.0 2 4 març 
LO CAMPUS 2.0 3 18 març 
LO CAMPUS 2.0 4 1 abril 

EXTRA 
LO CAMPUS 2.0 

+ LO CAMPUS 23 

5 15 abril 
 

LO CAMPUS 2.0 
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29 abril 

LO CAMPUS 2.0 
 

7 13 maig 
 

LO CAMPUS 2.0 8 27 maig 
 

EXTRA 
LO CAMPUS 2.0 

+ LO CAMPUS 24 
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17 juny 
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Relació d’altres entitats, institucions o empreses patrocinadores o col·laboradores (amb 
especificació del caràcter o quantia de l'ajut atorgat o sol·licitat). 
 
En el moment actual el Frundaising per aconseguir fons econòmics sobretot públics, només es 
poden aconseguir si per qualsevol projecte tens assegurat i portes verificat, com a mínim, el 
50% del cost del projecte. 

A més, s’està imposant el finançament del tot o res. Si un demana una quantitat és perquè la 
necessita, si necessites menys demanaries menys. Per tant un projecte només rep els diners 
d’institucions i d’algunes Caixes i Bancs si s’arriba al real objectiu de finançament. 

Amb aquestes dues situacions demanem l’Ajut cultural a la UdL. Aquest Ajut institucional 
demanat del 50% del necessari, a més de donar una patina de prestigi al que volem aconseguir, 
serà el primer graó per cobrir el finançament que obre la porta a la resta de finançament. 

 
 
Sol·licito l’admissió a la convocatòria d’ajuts econòmics per a activitats culturals de 
l’estudiantat en la Modalitat B, per a l’any 2014. He llegit, conec i accepto les bases de la 
convocatòria. 
 

 

 

Lleida, 12  de febrer de 2014 

Signatura del President de l'associació 

 
 
 
 
 
 
VICERECTORAT D’ESTUDIANTAT, POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 
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