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El Quinzenal Digital Independent sobre la Universitat de Lleida

presentació
Hem acabat
amb el “paper premsa”
a la Universitat
Comencem una nova etapa a
LO CAMPUS, a partit d’ara
deixem de repartir la revista
en la seva versió paper premsa a les Facultats i Escoles de
la UdL. LO CAMPUS des de
sempre especialitzada sobre
la UdL i a partir d’ara també
sobre “Lleida, Ciutat universitària”, passa a ser una revista
de pagament orientada tant a
la nostra comunitat universitària com a la població de
Lleida. LO CAMPUS es podrà
trobar als quioscos, llibreries i
altres botigues.
A la vegada encetem la nova
etapa d’aquest quinzenal digital “LO CAMPUS 2.0”, pensat
i distribuït fonamentalment
als estudiants. Serà una publicació de microperiodisme,
que des de dues pàgines a números extres de vint-i-sis pàgines, presentarà informació,
idees per a discutir i agendes
de tota mena d’activitats de
la UdL, especialment les activitats més petites i que tenen
poca visibilitat entre els estudiants i professors.
Com sempre totes les pàgines
de “LO CAMPUS 2.0” estant
obertes a l’opinió de tothom i
editades des del periodisme
universitari independent, plural i rabiosament canyero. ■
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brainstorming
La Justícia ha condemnat
a l’Hospital universitari Arnau de Vilanova
per extirpar l’úter i els ovaris
a una pacient per error
... això ens perjudica a la UdL?
ATENCIÓ: Aquest no és un escrit exclusivament
per a estudiants de medicina i infermeria
Encara que l’Arnau formi
part de l’ICS o sigui l’Institut Català de la Salut, és
un hospital universitari i
forma part de tota la docència clínica d’almenys
dues facultats de la Universitat de Lleida (UdL),
per tant tot el que passi allí
ens involucra. Encara més:
tot el que passa en les 5
Facultats, 2 Escoles i 2
Centres adscrits de la UdL
involucra a tota la nostra
institució universitària.
En segons quins temes, ni
jurídicament, ni administrativament queda involucrat tothom – en el cas de
l’error mèdic de l’Arnau és
l’ICS a qui condemnen -,
però a nivell de comunicació i imatge quedem tocats
tots.
Només cal que pareu l’orella a bars, perruqueries i

mercats de Lleida, per
exemple i podeu sentir els
comentaris sobre l’Arnau i
la seva monumental pífia.

medicina quan es troben
els “genis” mèdics responsables de l’error, donantlos-hi classe a l’aula.

Com estudiants l’error potser ens hauria de preocupar
sobretot a les dones, ja que
a la UdL hi té un notable
pes la població estudiantil
femenina: les dones són el
56% dels estudiants matriculats. O als estudiants de

Però ara i aquí, els que
ens interessa reflexionar
és sobre la imatge general
de la UdL. Ens ha de preocupar la imatge de la institució de la que en sortirem amb un títol d’estudis
superiors?
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Agenda
Alguns creuen que ja tenim uns responsables i gestors
acadèmics, -que encara que plorin, cobren molta pasta-, i
són ells els que s’han de preocupar de la projecció pública
de la UdL. D’altres, el tema de la imatge els hi preocupa
ben poc i passen olímpicament de tot el que no sigui crèdits, aprovar exàmens i acabar el més aviat possible. Tot
són idees respectables, però totalment fora de la realitat
actual i sobretot fora de la idea profunda de que “... la
universitat no ha de ser una màquina de crear graduats o
publicar articles, sinó un indret per formar pensadors lliures, crítics i solidaris”. I citem unes paraules del nou rector de la Universitat de Girona per demostrar que a la
UdL, no ens mirem només el nostre mèlic.
Els estudiants, els consells de l’estudiantat, els delegats,
les associacions de la UdL, ajudem a crear una imatge
positiva i potent de la UdL? ■

... la nostra tria

FIRST LEGO League Lleida
Competició internacional de robòtica
dissabte
22 de febrer
9:30h
a l’Auditori del
Centre de
Cultures i
Cooperació
Transfronterera del
Campus de
Cappont / UdL

Obert
a tothom

Escola Politècnica Superior / UdL

Volem crear la primera

COOPERATIVA de COMUNICACIÓ
una spin-off sorgida de la comunitat universitària de la UdL

■ Volem crear feina permanent per aquells
estudiants que estudiem i treballem
■ Vols adquirir un compromís
de feina remunerada estable per
tots els teus anys d’estudis a la
UdL?
Tant “de ciències” com “de lletres”, hi pots trobar el teu lloc :
Connecta amb nosaltres :

cooperativa@locampus.cat

