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  editorial 

● No us han proporcionat el programa de l’assignatura? 
● Teniu problemes d’organització a l’Aula? 

● L’avaluació continuada no és justa ni coherent? 
● El professor cancel·la classes i seminaris massa sovint? 

● El professor no utilitza el Sakai per fer notificacions de canvis? 
 

Utilitzem la “Comissió d’Estudis” de cada centre de la UdL  
per reconduir les deficiències. 

 
Comunica-ho als delegats i als Consells de l’estudiantat 

 
No et tallis .. i participa !!! 

 

D’una manera planificada aquest 

Quinzenal és una publicació digi-

tal bàsicament d’opinió. (Per evi-

tar equivocs, hem decidit col·locar 
la paraula “opinió” al definir la 

publicació en la seva capçalera). 

 

Que ningú s’escandalitzi que dins 

de la universitat es canalitzin i es 

distribueixin textos d’opinió. Si 

això no ho fem a la universitat, 

plataforma intel·lectual per defini-

ció, estaríem desfigurant el nostre 

projecte de formació i recerca su-

perior. 

 

Nosaltres ni tenim la veritat, ni 

som infal·lible, per tant no ens feu 

ni cas, si ho creieu oportú. El que 
busquem és canalitzar pluralisme. 

Volem sentir les màximes veus i 

opinions possibles. El nostre èxit 

no és “col·locar” el nostre missat-

ge o discurs, el nostre èxit és pro-

vocar que molts estudiants i pro-

fessors expressin les seves idees de 

manera oberta. A la UdL està ple 
de gent amb idees altament inno-

vadores i productives, només cal 

donar-los-hi una palestra per opi-

nar. 

 

El microperiodisme pot semblar 

una ridiculesa en època de grande-
ses, però la pluja fina del tràfic d’i-

dees és mortal per l’esclerosi uni-

versitària. I com diuen els nostres 

pagesos: “la pitjor collita és no 

semblar”. ■ 
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 brainstorming  

“Gracias por vuestra generosidad con Cataluña” 

Estudiants de la UdL provinents de la resta de l’Estat 
fan costat al “Dret a decidir” 

Des de fa algunes setmanes alguns 

col·lectius de la UdL, en petit comi-

tè i sense gaire publicitat, han co-

mençat a reflexionar sobre el “Dret 
a decidir” a Catalunya i s’han plan-

tejat si la universitat i en concret la 

nostra : la UdL, s’hauria de definir i 

fer-ho públic, sobre la consulta pro-

gramada pel 9 de novembre. 

 

La Universitat de Lleida i totes les 
universitats públiques catalanes 

conjuntament, ja en diferents mo-

ments històrics s’han definit en es-

deveniments polítics, socials i cultu-

rals de Catalunya. Podem recordar 

quan s’expressaven sense cap mena 

d’equivoc que “Catalunya és una 
nació” o feien una defensa pública 

de l’Estatut d’Autonomia aprovat 

per la ciutadania i retallat pel Tribu-

nal Constitucional. També les 21 

universitats de la Xarxa Vives on hi 

som la UdL s’ha definit pública-

ment i ha defensat la unitat de la 
llengua catalana quan s’ha intentat 

contraposar-ho amb el valencià, el 

mallorquí, menorquí o eivissenc. 

 

La UdL també té la seva història de 

posicionaments i l’actual Rector 

com el seu equip s’ha posicionat en 
diferents esdeveniments ciutadans,  

que no es donaven directament en els nostres Centres. Tots 

podem recordar com el Rector Fernández caminava dins 

d’una manifestació dels “indignats” a Lleida el 19J i ex-
pressava que ho feia perquè creia que la política ha de diri-

gir l’economia i no l’economia dirigir la política. 

 

Per altra banda, la universitat pública de sempre ha defen-

sat la seva inserció a la societat del seu context. Per tant no 

solament no n’ha d’estar al marge que fins i tot en té el dret 

i deure de participar-hi. Aquesta actitud no és cap novetat: 
la pròpia UdL quan construeix plans estratègics, o plans 

docents, d’una manera o altra expressa aquesta postura. 

 

Avui totes les enquestes fetes en centres oficials, tant de 

Barcelona com de Madrid o realitzades per encàrrecs de 

mitjans de comunicació, també d’aquestes dues capitals, 

detecten que més del 80 % de la població de Catalunya  
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està d’acord i vol una consulta apel·lant al “Dret a decidir” per 

definir la relació entre Catalunya i España. 

 
A hores d’ara tothom, tothom ja sap que una cosa és la consulta 

com exercici democràtic i una altra cosa són les opcions que en ella 

cada ciutadà individualment hi pot votar. 

 

Totes aquestes coses són les que petits grups d’estudiants i profes-

sors hem començat a reflexionar conjuntament.  

 
El que aquí voldríem destacar és l’actitud de companys nostres, que 

vinguts de diferents llocs d’Espanya, estant tenim en aquesta discus-

sió. 

 

És una actitud de respecte total, de comprensió democràtica. La ma-

joria no volen la independència però si defensen que s’ha de fer la 

consulta. 
 

I és en un moment on per no deixar-nos votar, les forces d’identifi-

cació nacional espanyola ens pronostiquen tota mena de plagues 

amb un discurs de la por, exhibint la Constitució com a coartada; 

que cal valorar aquesta generositat dels nostres companys i compa-

nyes d’Aula. 

 
En un context intel·lectual com és una universitat on el valor de la 

democràcia és important, el deixar votar a la ciutadania passa a ser 

un apreciat dret a defensar. I així sembla que estudiants de la UdL 

d’Osca, Saragossa, Terol, Madrid, Navarra, Murcia com de les Illes, 

Castelló, Alacant, com d’altres províncies, a més del col·lectiu del 

9% dels estudiants estrangers a la UdL, ho comencem a expressar.  

 
Encara no sabem com ho veuen tots en el seu conjunt. El que si sa-

bem és que els més dinàmics, els que participen en Consells, delega-

cions o associacions són els primer en posicionar-se a favor de la 

democràcia i al dret a decidir.■  

 

Tallers LO CAMPUS  

per a estudiants 

L’equip de LO CAMPUS, com fa tres anys,  

seguim organitzant Tallers per a estudiants  

per preparar-los en habilitats culturals i de comunicació. 

NOU TALLER: 
Aprendre a parlar en públic 

(En català i en castellà)  

Treball en grup i seguiment a la carta de cada participant. 

NO DONEM CREDITS, NI CAP ACREDITACIÓ.  

NOMÉS GARANTIM QUE DOMINARÀS LA PARLA. 

Durada: 30 hores.  

Horari:  

19-21h. dos dies setmana i de 
11 a 13h tres dissabtes. 

Preu: 30 € 

Connecta:  

tallers@locampus.cat 

Places limitades.   


